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Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto tarkastuskertomusluonnokseen väylähankkeiden
yhteiskuntataloudellisista kannattavuuslaskelmista

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriöltä lausuntoa
tarkastuskertomusluonnoksesta: Väylähankkeiden yhteiskuntataloudelliset kannattavuuslaskelmat.
Tarkastuksen pääasiallisina kohteina olivat valtion suurten ja keskikokoisten väylähankkeiden kannattavuuslaskelmat sekä kannattavuuden hallintakäytännöt. Tavoitteena oli
varmistua siitä, että hankearviointiohjeita on kehitetty tarkoituksenmukaisesti ja annettua
ohjeistusta on noudatettu tarkastetuissa hankearvioinneissa.
Tarkastusvirasto totesi tarkastuksessa, että Liikennevirasto on viime vuosina laatinut
systemaattisia näiden väylähankkeiden hankearviointiohjeita ja se on päivittänyt niitä aika ajoin. Virasto huomautti, että Liikennevirastolla ei ole hankearviointien systemaattista
laadunvarmistusmenettelyä. Tarkastuksen perusteella jatkossa kehittämiskohteena
voisi olla hyötyjä maksaa -mallin edelleen kehittäminen, mallintaminen ja ohjeistaminen
väylähankkeissa. Lisäksi olisi hyvä lisätä tietämystä siitä, missä määrin väylähankkeista
eri varallisuuspiireille aiheutuvat välittömät taloudelliset hyödyt voidaan laskea
hyödyiksi myös koko yhteiskunnan kannalta. Tarkastuksessa käytiin yksityiskohtaisesti
läpi neljän pääasiassa elinkeinoelämän kuljetusten toimintaedellytyksiä tukevan tai tehokkuutta parantavan väylähankkeen hankearvioinnit. Tarkastuksessa havaittiin, että
arvioinnit oli tehty yleisesti ottaen ohjeiden mukaisesti.
Tarkastusvirasto suositti, että liikennehallinnon tulisi tehdä arvioinnit kaikkien talousarvioissa nimettyjen valtion väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta
yleisesti hyväksytyillä systemaattisilla malleilla. Jos mallin perusteella yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomaksi arvioidusta väylähankkeesta tehdään toteuttamispäätös,
se tulisi perustella selkeästi ja läpinäkyvästi. Lisäksi Liikenneviraston tulisi tehdä väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisten kannattavuusarvioiden toteutumisen jälkiseurantaa
tähänastista kattavammin.
Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että tarkastuskertomus on tehty ammattitaitoisesti
ja siinä on keskitytty oleellisiin kysymyksiin. Tarkastuskertomus ei myöskään sisällä
oleellisia tietopuutteita tai väärinkäsityksiä. Raportissa on analysoitu kannattavuuslaskelmia hyvin ja tarkastuskertomuksen suositukset ovat kannatettavia.
Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto ovat myös itse arvioineet väylähankkeiden kannattavuusarviointien käytäntöjä ja kehittämistarpeita. LVM ja Liikennevirasto
ovat tehneet saman havainnon laadunvarmistuksen puutteista kuin tarkastusvirasto.

200381 0.4
Liikenne- ja viestintäministeriö

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 16
(kirjaamo)
Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Puhelin
029516001

www.lvm.fi
etunimi.sukunimi@lvm.fi
kirjaamo@lvm.fi

2(2)

LVM ja Liikennevirasto ovat käynnistäneet väylähankkeiden kannattavuuslaskelmien
kehittämisen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää kannattavuustarkastelu tarkastuskertomuksessa mainittuun suuntaa siten, että hankkeiden yhteiskuntataloudellisia
hyötyjä arvioidaan nykyistä laajemmin ja tarkemmin. Myös hyötyjä maksaa periaatteen
arviointi sisältyy jatkotyöhön. Kehittämistyön tuloksena pyritään ottamaan vaikutukset
huomioon laajemmin nykyisen kehikon sisällä tai kehikkoa laajentamalla.
Tarkastuskertomuksessa tuodaan esille, että Liikennevirastossa ei seurata systemaattisesti kaikkien hankkeiden pitävyyttä, esim. ennusteiden toteutumista. Tämä pitää paikkansa, mutta on otettava huomioon, että liikennehankkeiden vaikutukset toteutuvat pitkällä aikavälillä. Tämän takia usein ei kannata selvittää esim. vuoden kuluttua hankkeen
valmistumisesta, saati joka vuosi, kuinka esim. liikennemäärät ovat kehittyneet. Tarkastelu kannattaa tehdä vasta esim. 5 vuoden kuluttua, kun liikenne- yms. asiat ovat ehtineet sopeutua.
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