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Selvitrs 

1. Työryhmän tehtävä 

Tie- ja vesirakennushallituksen ja rautatiehallituksen pää-

johtajien yhteisesti asettama, laitosten yhteistoiminnan ke-

hittämismandollisuuksia tutkiva työryhmä asetti maaliskuussa 

1968 työryhmän tutkimaan kuljetustoiminnan verotuskysymyksiä. 

Työryhmän tehtäväksi määriteltiin tutkia koordinoidun, koko-

naistaloudellisen liikennepolitiikan kannalta julkisen vallan 

toimivaltaan kuuluvien, kuljetustoimintaan ja liikenteeseen 

kohdistuvien maksujen perusteita. Työryhmän tuli tässä tarkoi-

tuksessa tarkastella näiden maksujen vaihtoehtoisia tavoittei-

ta sekä kyseisten maksujen tasoa ja niiden perusteidenrakennet-

ta eri tavoitteiden kannalta sekä laatia ehdotus siitä, minkä 

näkökohtien mukaan näiden maksujen tasoa olisi määrättävä ja 

niiden perusteita kehitettävä. Työryhmään määrättiin johtaja 

Jukka 1. Wallenius rautatiehallituksesta, yli-insinööri Lasse 

Seppovaara tie- ja vesirakennushallituksesta, vs. päämatemaa-

tikko Matti Pekkonen rautatiehallituksesta ja valtiot,rnaist0 

Jukka Rinne tie- ja vesirakennusliallituksesta. 

Työryhmä on käsittänyt tehtävänsä kaikkia kuljetusmuotoja kos-

kevaksi selvittelytehtäväksi,jossa pyritään sekä suositelta--

vien tariffi- ja veropoliittisten periaatteiden että tietty-

jen konkreettisten kuljetuspalveluksiin ja -toimintaan kohdis-

tuvien verojen ja maksujen tasoa ja rakennetta koskevien ehdo-

tusten tekemiseen. Päähuomio omistetaan seuraavassa kuitenkin 

tie- ja rautatieliikenteen keskinäisten suhteiden selvittelyl- 

1. 



le. Keskeiscrj vero 	a raknuer nerusteisiin vaikuttavana 

tekijänä. työryhmä tarkastelee liikenteeseen ja kuljetustoimin-

taan liittyvien julkisen vallan tulojen ja menojen tasapainoa. 

Ongelma on täten laajentunut käsittämään kuljetustoimintaan 

kohdistuvan tulonsiirtopolitiikan kokonaisuudessaan. 

Suoritettuaan työnsä työryhmä ä±tää esityksensä sen asetta-
neen yhteistyöryhinän kätt5r, 

Tammikuun 	päivänä l99 

Jukks. 1, Walloniu: 	Losse Sensovaara 

ihU ii P'ekk 	Jukko Rinne 
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2. Tarkastelun kohteeksi valitut verot ja maksut 

2.1, Yleistä 

Kuljetustoimin -baan ja -palveluksiin kohdistuvina, julkisen val-

lan säätelerninä maksuina tarkastellaan tässä selvityksessä: 

1) kuljetuspalveluksiin, niihin luettuina omaan käyttöön tuo-
tetu -b palvelukset, ja niiden tuotantoon kohdistuvia eri-
tyisveroja, 

2) julkisen vaJlan tuottamien kuljetuspalveluten kuljetus- 
maksuja, ja 

3) julkisen vallan ylläpitämien kulkulaitosten, so. liikenne- 

väylien ja -laitteiden sekä terminaalien, käytöstä perit-

täviä maksuja. 

Näihin kohdist,uvia ts imerite itä nimite tään seuraavassa lii-

kenteen tarif'fipolitiikaksi, jolloin tähän laajaan tariffi- 

käsitteeseen sisältyvät myös verojen perusteet. 

Kuljetustoimintaan kohdistuviksi erityisveroiksi katsotaan seu-

raavassa ne kuljetustoimintaan kohdistuvat välilliset verot, 

jotka normaalisesti esiintyvät vain kuljetus -boiminnassa tai 

joiden perusteet tai taso olennaisesti poikkeavat muuta tuo-

tantotojjnjntaa koskevista, Näin ollen tarkasteluun ei ole si- 

. sällytetty välillisistä veroista liikevaihtoveroa, eikä ylei-

siä välittöniiä veroja, so. luonnollisten henkilöiden ja liike-

yritysten tulo- ja oiriaisuusveroa sekä kunnallis- ja kirkollis-

veroa. Näin määritelty erityisverotus käsittää kuljetustoimin-

nasta julkiselle sektorille tapahtuvista tulonsiirroista vain 
sääde -byn yleisen verotuksen tai keskimääräisen verorasituksen 
ylittävän osan, 

Käsitettä enityisverotus käybettn tämän mukaisesti seuraavas-

sa tarkoittamaan sitä liikennepolitiikan keinoryhmää, jonka 

avulla julkinen valta voi vaikuttaa välillisesti kyseisten kul-

jetusmuotojen palveluksista kannettaviiri kuljetusmaksuihin. 
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Kun nämä taas puolestaan 9  palvelusten laatutekijäin ohella vai-
kuttavat liikenteen jakautumiseen eri kuljetusmuotojen kesken, 
kuljetusto iminnan erityisverotusta voitaisiin nimittää myös 
liikenteen koordinointiverotukseksi. Käytännössä kuljetustoi-
mintaan kohdistuvien verojen jako yleisiin ja erityisiin ve-
roihin on suuressa määrin sopimuksenvarainen; objektiivisia 
perusteita on rajatapauksissa usein vaikeaa löytää. Maassamme 
nykyisin voimassa olevien veroperusteiden mukaisesti ainoas-
taan tieliikenteessä ja ulkomaan matkustajaliikenteessä kanne-
taan kohdassa 1) tarkoitettuja erityisveroja. Näiden perusteet 
esitetään yksityiskohtaisesti tieliikennettä koskevassa kappa-
leessa 2,2, 

Julkisen vallan tuottamien kuljetuspalvelusten kuljetusmak-
suista tarkastellaan tässä selvityksessä valtionrautateiden 
kuljetusrnaksuja, joita kannetaan kulkuväylän ja kuljetuskalus-
ton ylläpidosta ja kuljetuspalvelusten tuottamisesta aiheutu-
ylen menojen kattamiseksi. Kunnallisten liikennelaitosten ta-
riff'eja ei ole otettu tarkasteltavaksi, mutta työryhmä koros-
taa, että myös kunnallisten liikennelaitosten kuljetusmaksuja 
määrättäessä tulisi soveltaa tässä selvityksessä esitettäviä 
periaatteita siinä määrin 9  kuin se näille asetettujen erityis-
tavoitteidni. kannalta on ahJollista. 

Julkisen vallan ylläpitämion liikerineväylien ja -laitteiden 
sekä terminaalien käyttömaksuista tarkastellaan seuraavassa 

1) vesiväylien valaistuksesta 9  merkitsemisestä, kunnossapi-
dosta ja rakentamisesta, luotsaustoiminnasta, jäänsärki-
jäin käytöstä, ylläp.idosta ja rakentamisesta sekä satamien 
ylläpidosta ja rakentamisesta aiheutuvien kustannusten kat-
tamiseksi kannettavia majakka-, luotsaus-, jää-, hinaus-- 5  
avustus-, satama- ja liikennemaksuja; 

2) lentokenttien ylläpidosta ja rakentamisesta sekä lennonvar-
mistus- ja lentosääpalvelusta aiheutuvien kustannusten kat-
tamiseksi kannettavia laskeutumismaksuja sek1 maksuja len-
toasemien kiinteist jen ittaisestP aekP 



5. 

3) kunnallisten pysäköintipaikkojen käytöstä kam-iettavia mak-

su j a 

Työryhmä pyrkii seuraavassa selvittämään nykyiset tariffi- ja 

verotusperusteet kussakin tarkasteltavassa kuljetustoiminnaii 

osassa, tutkimaan näiden tarkoituksenmukaisuutta liikennepoli- 

s 
	 tiikan yleisten tavoitteiden ja yleisen yhteiskuntapolitiikan 

kannalta sekä esittämään liikenteen tariffipolit.iikkaa koske-

via suosituksia. Erään varsin tärkeän arvosteluperusteen muo-

dostaa näiden verojen ja maksujen suuruus verrattuna kuljetus- 

toiminnasta ja kulkulaitoksista yhteiskunnalle kaikkiaan pit-

kän ajan kuluessa aiheutuviin menoihin. Tämän rahoitustasapai-

non arviointi ja tarkastelu muodostaakin keskeisen osan seu-

raavasta tarkastelusta, 

2.2. Julkisen vallan tieliikenteestä saamien tulonsiirtojen 

peruste e t 

2.2.1. Yleistä 

Tieliikenteelle on siihen käyettvien tuotamontekijöiden 

kannalta tunnusomaista, että julkinen valta asettaa liiken-

teenharjoittajien käytettäväksi, yleensä ilman välitöntä vas-

tiketta, liikenn.epalvelusten tuottamiseen tarvittavat liiken- 

1 
	 neväylät (tiet), ja liikenteenharjoittajina ovat lukuisat 

osittain rengastuneet pienyrittäjät, eräät suuret yksityiset 

ja julkiset laitokset sekä hyvin monet kuljetuspalvelusten 

kuluttajat itse, omin tai vuokratuin välinein (ajoneuvot). 

Liikenzieväylien rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa 

yleisten teiden osalta valtio, kaupunkien ja kauppalain katu-

jen osalta ao.. kunnat sekä yksityisteiden osalta yksityiset 

tieosakkaat. Mainitusta tienpitovelvollisuuden jakautumisesta 

on olemassa eräitä poikkeuksia, joihin ei kuitenkaan tässä yh-

teydessä ole tarpeen lähemmin puuttua. 
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Valtion ollessa tienpittijänä tienpidos -ta aiheutuvat kustannuk-
set katetaan valtion vuotuisen tulo- ja menoarvion yhteydessä 
yleisistä verovaroista myönnettävin niäärärahoin ilman, että 
valtion tieliikenteeltä perimiä erityisveroja olisi sidottu 
tietarkoituksiin käytettäviksi, sekä osaksi kunnilta perittä- 
ym korvauksin. 

Kaupunki- ja kauppalakuntien ylläpitämistä kaduista aiheutuvat 
* 	

kustannukset katetaan osaksi kunnallisverovaroin, osaksi ton- 
tinomistajilta perittävin korvauksin sekä osaksi valtion myön-
tämin avustuksin. 

Yksityisteiden tienpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan 
tieosakkailta perittävin korvauksin, joiden suuruus määrätään 
sen hyödyn perusteella, jonka tieosakas tiestä saa, sekä osak-
si kuntien myöntämin avustuksin. Yksityisteiden rahoitus on 
siis juridisesti säädetty tapahtuvaksi välillisin, eräissä ta-
pauksissa myös välittömin käyttömaksuin, kun taas julkisen 
vallan ylläpitämät liikeimeväylät ja terminaalit ovat ilman 
välitöntä vastiketta liikenteenharjoittajajn käytettävissä. 
Ainoan poikkeuksen tästä muodostavat eräistä kuntien valvomis-
ta pysäköintipaikoista peri -btävät maksut. 

Edellä mainittua kunnallista pysäköintjmaksua lukuunottamatta 
ainoastaan valtio perii tieliikenteeltä erityisveroja. Mootto-
riajoneuvoliikenteen alkaajoista lähtien valtion tieliikenteel-
tä perimän erityisverotuksen keskeisenä perusteluna on ollut 
ns. korvausnäkökohta, jonka mukaisesti tieliikenteen tulee 
joko osittain tai kokonaan vastata teistä ja tieliikenteestä 
julkiselle vallalle aiheutuvista kustannuksista (kts. esim. 
vuoden 1928 ja vuoden 1 938 moottoriajoneuvolakiesityksen pe-
rustelut sekä Tielaitoskomitean mietintö vuodelta 1954). Tie-
liikenteen erityisverotuksen tavoitteita on käsitelty yksi-
tyiskohtaisesti kohdassa 4,2, 
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2.2.2. Tieliikenteen erityisverotus 

Tieliikenteen nykyinen erityisvero järjestelmä on pitkän ajan 

kuluessa syntyneen, moottoriajoneuvoja ja moottoriajoneuvolii-

kenteen verotusta koskevan laajahkon ja verraten koordinoimat-

toman lainsäädännön kokonaisuus. Tieliikenteeltä perittävät 

erityisverot kuuluvat muiden verojen tapaan valtion vero järjes-

telmään ilman, että niiden tuottoa olisi sidottu määrättyyn tar- 
* 	koitukseen käytettäväksi. 

Tieliikenteen erityisverotuksessa vero-objektina ei yleensä 

ole liikenne sinänsä, vaan ajoneuvot sekä niiden käytössä tar-
vittavat hyödykkeet,. Vero-objek -tin ja veron perinnän useuden 
perusteella tieliikenteen erityisverot voidaan jakaa hankinta-, 

omistus-, käyttö- ja muihin erityisveroihin seuraavasti: 

1. Hankintaverot 

1,1. Moottoriajoneuvojen ja niiden osien tulli 

1.2. Auto- ja moottoripyörävero 

1.3, Korvaukset moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 

2. Omistusvero -b 

2.1. Moottoriajoneuvovero 

2.2. Lisävero 

2.3. Liikenne- ja ajoneuvovakuutusmaksuista kannettava 
vero 

3. Kä,yttöverot 

3.1. Moottoriajoneuvojen renkaiden ja pyörien tullit ja 
valmis tevero 

3.2. Nestemäisten polttoaineiden tulli ja valmistevero 

303. Julkisen vallan valvomista pysäköintipaikoista 
perittävät maksut 

4. 1Vut erityisvero -b 

4.1. Leimavero eräista tieliikenteen harjoittajilta vaa-
dittavista luvista 9  todistuksista ja toimituskir-
joista 
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Hankintaverot suoritetaan ajoneuvon hankinnan yhteydessä tul-

lin, tuontiveron, rekisteröintimaksun tai erityisliikevaihto-

veron muodossa. Hankintaveroja kannetaan pääasiassa henkilö- 

ja pakettiautoista sekä moottoripyöristä (auto- ja moottoripyö-

rävero), minkä lisäksi kaikista maahan tuotavista ajoneuvoista 

kannetaan tullia (1.1.1968 alkaen Efta-tulli on ollut poistet-
tuna henkilöautoja lukuunottamatta kaikilta ajoneuvoilta). 

Omistusverot ovat ajoneuvon käytön intensiteetistä riippumat-

tomia, määräajoin suoritettavia veroja, jotka oikeuttavat pitä-

mään ajoneuvon liikenteessä tietyn ajan. Vero on erilaistettu 

paitsi sen ajan mukaan, jonka ajoneuvo on oikeutettu. olemaan 

liikenteessä, myös ajoneuvon teknillisten ominaisuuksien perus-

teella (kokonais- tai omapaino). Tärkein ajoneuvo jen omistus- 

vero on nykyisen verojärjestelmämme mukaan muista kuin bensii-

nikäyttöisistä moottoriajoneuvoista maksettava moottoriajoneu-

vovero sekä sitä täydentävä lisävero. Kaikista rekisteröitävis-

tä moottoriajoneuvoista on maksettava tämän lisäksi liikenneva-

kuutusmaksuista kannettavaa veroa, jonka taso vastaayleistä 

liikevaihtoveroa, mutta joka pakollisena verona on tieliikenteen 

erityisveron asemassa, Erityisverona lienee pidettävä myös vapaa-

ehtoisista ajoneuvovakuutuksista kannettavaa veroa. 

Käyttöverot ovat tiettyjen ajoneuvon käytössä välttämättömien 

tarvikkeiden, ennen kaikkea polttoaineen, mutta myös ajoneuvo-

jen renkaiden ja pyörien valmistuksen tai maahan tuonnin yhtey -

dessä kannettavia veroja, tai suoranaisia liikenneväylien ja 

terminaalien käyttömaksuja. Pääpaino tieliikenteen erityisvero-

tuksessa on nykyisin miltei kaikissa maissa polttoaineverotuk-

sessa, ja Suomessa nestemäisten polttoaineiden valmi.steveron 

sekä tullin yhteenlaskettu osuus tieliikenteen erityisverotukses-

ta oli vuonna 1967 n. 61 % ( polttoaineveroon sisältyy myös tie-
liikennesektorin ulkopuolella käytetystä polttoaineesta kannet-

tu vero). 

iiden erityisverojen ryhmä on varsin heterogeeninen ja se kä-

sittää erilaisista tieliikenteen harjoittajilta vaadittavista 



9. 

luvista, todistuksista ja toimituskirjoista perittävän leima-

veron ja toimitusmaksun, Tämän veroryhmän eri komponentit kuu-

luvat asiallisesti joko hankinta- tai omistusveroihin, tai ne 

ovat liikenteenharjoittajilta henkilö- tai yrityskohtaisesti 

kannettavia veroja. Tieliikenteen erityisverotuksen perusteet 

ja niiden kehitys vuosina 1958 - 1968 on esitetty liitteessä 

2.2.1. 

2.3. Valtiom'autateiden tulojen ja valtion rautatieliikentees-

tä saamien tulonsiirtoen perusteet 

2.3.1. Valtionrautateiden talouden hoidon yleiset perusteet 

Laissa valtionrautateiden talouden hoidon yleisistä perusteis-

ta määrätään, että valtionrautateiden taloutta on hoidettava 

terveiden liikeperiaatteiden mukaan laitoksen kannattavuutta 

ja maan yleistä etua silmällä pitäen. Kannettavat kuljetus- ynnä 

muut maksut on määrättävä yleiseltä tasoltaan sellaisiksi, että 

niistä kertyvät tulot, mikäli mandollista, riittävät peittämään 

laitoksen kustannukset. Sekä tavara- että henkilöliikenteen mak-

sujen tarkoituksena on näin ollen liikenteestä aiheutuvien kus-

tannusten kattaminen. Valtionrautateiden tulot onkin tulo- ja 

menoarviossa osoitettu välittömästi käytettäviksi liikenteestä 

aiheutuvien menojen rahoitukseen. Vain rautateiden ylijäämä, 

mikäli sellaista kertyy, on valtion yleisiä tuloja. Finanssi- 

poliittiselta luonteeltaan rautateiden kuljetusmaksut ovat edel-

lä esitetyn perusteella vastikkeita suoritetuista palveluks.ista 

laitoksen ylijäämän ja ali jäämän ollessa yleisiä tulonsiirtoja. 

Yllä mainitussa laissa määritellään myös eräitä kuljetusmaksu-

jen differentiointiperusteita: kuljetustapa, kuljetettavan laa-

tu ja paino, tilavuus tai kappaleluku, sekä kuljetusmatkan pi-

tuus. Kuitenkaan siinä ei yksityiskohtaisesti säädetä millä ta-

valla ja kuinka suuressa määrässä yksikköhinta voi eri tekijöi-

den vaikutuksesta muuttua. Ainoastaan niin sanottu etäisyysalen-

nus on katsottu niin tärkeiksi että sitä tarkoittava periaate 
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on säädetty laissa: maksu kilornetrit. kohti on pitkillä matkoil-

la pienempi kuin lyhyillä. 

Laki antaa edelleen oikeuden poiketa mainittujen yleisten pe-

rusteiden mukaan kannettavista maksuista satama- ja syrjärai-

teiden, haararatojen, epäitsenäis -ten lii.kennepaikkojen ja sa-

tama-asemien liikenteessä sekä tavaran laadun, kuljetukseen 

liittyvien erityisten laitteiden tai toimenpiteiden -vuoksi 

(taikka muustakin syystä). Lisäksi yleisten perusteiden mukaan 

kannettavista maksuista voidaan myöntää alennuksia, mikäli se 

on liiketaloudellisesti perustoltavissa. 

2.3.2. Kuljetusmaksut tavaraliikenteessä 

Kuljetustapoja on tavaraliikenteessä kaksi, kiitotavara ja rah-

titavara. Kiitotavarana kuljetetaan sekä kappaletavaraa että 

vaunukuormatavaraa. Kiitotavaran kuljetusmaksu on n. 116 % 

suuremp.i kuin kalleimpaan rahtikappale tavaraluokkaan kuuluvan 

lähetyksen kuljetusmaksu. 

Lähinnä lähetyksen painon perusteella jaetaan rahtitavaralähe-

tykset kappaletavara- ja vaunukuormalähetyksiin. Alle 5000 ki-

loa painavat lähetykset ovat, eräin poikkeuksin, kappaletava-

raa, 5000 kiloa ja sitä painavammat ovat vaunukuormatavaraa. 

Tämä raja tarkoittaa lähetyksen tariffipainoa, joka määrätään 

kookkaalle tavaralle korottamalla lähetyksen todellista painoa 

tietyllä tavalla sekä muuten suorittamalla määrättyjä pyöris-

tyksiä. 

Kappaletavarat jaetaan painon perusteella edelleen kolmeen 

luokkaan .A, Al ja A2. Luokan A mukaan, jossa kuljetusmaksu on 

23 % kalliimpi kuin luokan Al ja 51 % kalliimpi kuin luokan 

A2 mukainen rnaksu, kamietaan kuljetusmaksu kappaletavaralähe-

tyksiltä, joiden tariffipaino on alle 500 kiloa. Luokkien Al 

ja A2 ylärajat ovat 2000 kiloa ja 5000 kiloa. 

Vaunukuormina kuljetettavat tavarat jaetaan kymmeneen vaunu-

kuormaluokkaan. Viidessä ensimmäisessä vaunukuormaluokassa, 
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joissa tavara kuljetetaan katetussa vaunussa, ja joissa kulje-

tusmaksu määrätään nykyisin saman viidennen luokan mukaan 9  kul-
jetusmaksu on korkein ja 51 % korkeampi kuin halvimmassa vaunu-

kuormaluokassa. Toisaalta viidennessä eli ensimmäisessä käytös-

sä olevassa vaunukuormaluokassa täyden vaunukuorman rahti ton-

nilta on 40 % pienempi kuin halvimman ksppaletavaraluokan A2 

tonnirahti. Kymmenen varsinaisen vaunukuorinaluokan lisäksi on 

vaunukuormille käytössä kaksi niin sanottua alennuskuljetus-

luokkaa Fil ja H2 sekä kuusi puutavaraluokkaa P1, P2, P3,  P4, 

Tl ja T2, joissa lähetyksen kuljetusmaksu on yleensä pienempi 

kuin varsinaisissa vaunukuormaluokissa, H-luokkiin kuuluville 

tavaroille, lähinnä halot ja puunjätteet, 10, vaunukuormaluo-

kan randeista myönnetyt alennukset korvataan rautateille ylei-

sistä varoista. P- ja T-luokissa, joihin kuuluu pyöreä puutava-

ra, knljetusmaksu määrätään tilairuuden perusteella. 

Tavaraliikonteen kuljetusmaksujen yleinen taso on rautateiden 

taloudenhoidon yleisistä perusteista annetun lain mukaan pyrit-

tävä määräämään sellaiseksi, että kertyneet tulot, mikäli mah-

dollista, riittävät peittämään laitokselle aiheutuneet kustan-

nukset. Vuoden 1968 päättyessä voimassa olleet vaunukuormien 

kuljetusmaksut kuljetusmatkan funktiona eri rahtiluokissa on 

esitetty piirroksina liitteessä 2.3.1. 

Kuljetusmaksut tavaraliikenteessä kasvavat kuljetusmatkan ja 

lähetyksen koon mukana. Tämä riippuimus ei kuitenkaan ole suo- 
4 	 raviivaista, välimatkan ja lähetyksen suuruuden kasvaessa kulje- 

tusuiaksu laskettuna kilometriä ja lähetyksen kokoa mittaavaa 

ykskköä kohden pienenee. Paljousalennus jatkuu määrättyyn ra-

jaan saakka, jonka jälkeen yksikkörahti ei enää laske, Suhteel-

linen etäisyysalennus taas on kappaletavaraluokissa ja varsinai-

sissa vaunukuormaluokissa yhtä suuri, P- ja T-luokissa on tämä 

alennus jonkin verran pienempi. Välimatkavyöhykkeet ovat sekä 

kappaletavaralle että varsinaiselle vaunukuormatavaralle samat. 

Paljousalennus on kappaletavaraliikenteessä erilainen kuin vau-

nukuormatavaraliikenteessä, Kappaletavarat on jaettu painon pe- 
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rusteella kolmeen luokkaan, A, Al ja A2, joissa samalla kulje-

tusmatkalla painoyksikköä kohden laskettu rahti on erilainen. 

Luokassa A2, jossa kuljetetaan raskainunat kappaletavaralähe-

tykset, on tämä yksikkörahti halvin. Vaunukuorniatavaroiden pal-

jousalennus on toteutettu siten, että 2-akselisessa vaunussa 

kuljetetun vaunukuorrnan painon kasvaessa 5000 kilosta, 15 000 

kiloon yksikkörahti p.ienenee jatkuvasti. Suhteellisesti voimak-

kainta tämä aleneminen on alimmassa vaunukuormaluokassa. Paino- 

välillä 15 000 - 19 000 kiloa 2-akseliseen vaunuun kuormatun 

vaunukuorman tonnirahti pysyy muuttumattomana; 19 000 kilosta 

alkaen tämä on vaunukuormaluokasta riippumatta n. 5 % alhaisem-

pi kuin painovälillä 15 000 - 19 000 kiloa. 

Niissä tapauksissa, joissa lähettäjä kuormaa samanaikaisesti 

lähetettäväksi yhtenä vaunuryhmänä samalta liikennepaikalta 

samalle määräliikennepaikalle vähintään 400 000 kiloa tavaraa, 

on paljousalennus joko 10 % tai 14 % riippuen siitä, onko ku-

hunkin 2-akseliseen vaunuun kuorrnatun tavaran tarif'fipaino al-
le vai yli 20 000 kg. 

Kiitotavaralähetyksille paljousalennusta ei myönnetä. 

Sekä etäisyys- että paljousalennukset ilmenevät liitteenä 2.3.2 

olevasta piirroksesta, 

Vaunukuormatavaran kuljetusmaksun suuruus riippuu myös kulje-

tettavasta tavaralajista. Kappaletavaralähetyksen kuljetusmak-

suun ei tavaralaji vaikuta. Vaunukuormatariffissa riippuvuus 

tavaralajista on toteutettu rahtiluokituksen avulla. Tavaroi- 

den sijoitus rahtiluokkiin on rautatiehallituksen määrättävissä. 

Pääperusteena on tällöin alkujaan käytetty tavaran arvoa tai 

"maksukykyä". Tällä tarkoitetaan sitä, että kalliimmilla tava-

roilla on korkeammat yksikkörand.it kuin halvemnilla. Tavaran 

arvon merkitys luokitusperusteena on viime vuosina ollut vähe-

nemässä. Toisaalta tavaranluokituksella on eräissä tapauksissa 

pyritty siihen, että kustakin tavarasta kannettava rahti kuvaa- 

taisi sen kaljettarriisesta aiheutuneita kustannuksia. Tavaroiden 

luokkasijoitukseen ja siis kuljetusmaksuun vaikuttavat myös 
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eräät kuljetettavalle tavaralle tyypilliset ominaisuudet kuten 

esim, tavaran painoon nähden suuri koko, tavaran vaatimat kul-

jetukseen liittyvät erityiset järjestelyt, tavaran rautateiden 

11ustoa likaava tai vaurioittava vaikutus, epämiellyttävä ha-

ju jne. Tavaraluokkien lukumäärä ja niiden rahtitaso määrätään 

ase tuksella, 

ita kuljetusuaksujen diiferentiointiperusteita ovat edellis-
ten lisäksi käytetystä vaunu -byypistä mandollisesti aiheutuva 

lisämaksu, mikä on kuljetettaessa avovaunutavaraa katetuissa 
vaunuissa 11 	sekd iämmit:s- ja jähdytysvaunulle 11 % tai 

29 %, 

Kuljetusmaksun suuruus riippw sikili kytetyn vaunun akseli- 

luvusta, että ns. vajaapainomaksu on neli-, kuusi- tai kandek-

sanakselisilla vaunuilla kulje -bettaessa suurempi kuin 2-akse-
lisilla, 

Ylimääräisellä junalla kuljetettavasta tavarasta peritään rah-

tia Pv-luokan mukaan, Yksikköhirmat ovat tällöin 18 % kappale- 
tavaran A-luokan hintoja aleamat, 

Erillään kuljetettavan sekä vaarallisen tavaran kuljetusmäärä-

ykset saattavat aiheuttaa korotuksen kuljetusmaksussa. 

Se, minkälaiselle liikenteelle lähtö- ja määräliikennepaikka 

ovat avatut, saattaa vaikuttaa randin suuruuteen. Näin on lal-

ta esim, silloin, kun ainoastaan vaunukuormatavaraliikenteelle 

avatulle liike rinepaikalle viedään kappaletavaraa. 

Myöskin suoritetut terminaalipalvelukset, kuten vaunun siirrot 

ratapiha-alueella tai "ylimääräinen" vaihtotyö, voivat vaikut-

taa kuljetusmaksun suuruuteen. Paikallisliikenteessä, lähetys- 

ja määräpaikan sijaitessa saman liikennepaikan alueella, kulje-

tusmaksu lasketaan vaunun kantavuuden perusteella. 

Rautatiehallitus voi myöntää rahtialennuksia sikäli, kuin ne 

ovat liiketaloudellisesti perusteltuja. Tässä tarkoituksessa 

on tehty erilaisia asiakaskohtaisia ralitisopimuksia 9  joissa 
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kaikissa yhteisenä piirteenä on 9  että asiakkaan saaman rahti-
alennuksen suuruus riippuu kuljetusten kokonaismäärästä tai. 
-randeista. Liiketaloudellisin perustein voidaan myös myöntää 
yleisiä alennuksia määrtttylle tavaralaji1le tai kaljetuksille 
määrätyllä rataosalla tai oäärättynä vuoden aikana. 

Varsinaiset alennuskuljetukset ovat sellaisia palveluksia 9  joi-
hin on määrätty sovellettavaksi normaalia aihaiseinpia kuljetus- 
maksuja, mistä aiheutuva tulojen menetys korvataan rautateille 
budjettivaroin. Tällaisia ovat alennusluokkiin Hi ja H2 kuulu-
vat tavarat, eräät varsinaisten vaunukuorinaluokkien mukaan rah-
ditettavat tavarat kuten vilja, Neuvostoliitosta saapuva. haapa-
paperipuu, suuri osa malmi.kuljetuksista sekä kulkulaitosten ja 
ja yleisten töiden ministeriön myöntämät rahtitasoitukset. Nämä 
ovat alennuksia, jotka valtiovalta myöntää rautateiden käyttä-
jille yleisistä talouspoliit -tisista syistä. 

23.3, Kul,jetusmaksut herLkilöliikenteessä 

Rautateiden henki1liikenne koostuu kauko-, lähi-, niakuuvaunu-, 
matkatavara- ja postiliikenteestä, Junat ovat joko k.iito-, pi-
ka- tai henkilö junia, 

Henkilöliikenteeri kuljetusniaksut määrätään matkatavara-- ja pos-
tiliikennettö. lukuunottamatta menolippu- tai kuukausilipputa-
riffin perusteella. 

Menolipputarif±'i on ns. vyöhyketariifi, jossa hinta muodostuu 
siten, että tietyn suuruiseen perusmaksuun lisätään eri väli-
matkavyöhykkeillä asetuksessa määrätyt markkamäärät jokaista 
alkavaa 2, 10, 14, 20 tai 25 kilometriä kohden. Menolipputarif-
fiin perustuvat ensimmäisen luokan matkaliput ovat 50 % kal-
liimpia kuin toisessa luokassa, 

Meno- ja paluulipun sekä matkailulipun hinta lasketaan meno-
lipputariffin mukaan matkon osien yhteenlasketun pituuden pe-
ru s te eila. 
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Seuruelippuja Inyydätir ryhmtinatkoja varten, Vähintään kymmenen 
henkilöä käsittävälle seurueelle myönnetään 25 %:n alennus ja 
vähintään viiden henkilön opiskelija- tai koululaisseurueille 
50 %:n alennus. Perhelipulla matkustettaessa myönnetään van-
hempiensa mukana matkustavjlle lapsille 50 %:n tai 75 %:n suu-
ruiset alennukset, Opiskelijalippuna myydään menolippu vähin-
tään 100 km:n matkalle, ja se oikeuttaa myös paluunaatkaan, 

Kuukausilippu on henkilökohtainen ja se oikeu -btaa kelpoisuus- 
aikanaan rajoittamattoiaan määrään matkoja sillä välillä, jolle 
se on ostettu. Yhden kuukauden kuukausilipun hinta muodostuu 
teknillisesti samoin kuin menolipun; tietyn suuruiseen perus-
maksuun lisätään eri välimatkavyöhykkeinä asetuksessa määrä-
tyt markkamääröt jokaista alkavaa 2, 3, 5, 14, 20 tai 24 kilo- 
metriä kohd en, 

Kuukausilippuja myydään myös haltijalippuina, jolloin itä 
kutsutaan yleislipuiksi. Näiden hinta on 50 % kalliimpi kuin 
toisessa luokassa matkustamaan oikeuttava ja kaikilla radoilla 
kelpaava kuukausilippu. Yleislippuja myydään vain koko kalen- 
terivuodeksj, 

Ensimmäisessä luokassa kelpaavan kwkausilipputariffiin perus-
tuvan lipun hinta on 50 % kalliimpi kuin toisessa luokassa, 
Matkustettaessa kuta- tai pikajunassa kuukausilipulla kaime-
taan rautatiehallituksen määräämä pikajunan lisämaksu, 

Kuukausilipputarjffjn johdannaisia ovat työläiskuukausiliput, 
koululaisliput ja pääkaupunkiliput. Ainoastaan työläisjunissa 
kelpaaviksi myydyt työläiskuukausiliput ovat tavallisia henki-
löjunassa samalla matkalla matkustamaan oikeuttavia kuukausi- 
lippuja 40 % halveinmat, Meno- ja kuukausilipputariffit ilmene-
vät liitteenä 2.3.3 olevista piirroksista, 

Henkilöliikenteen kuljetusniaksut riippuvat edelläselostetun 
mukaisesti välimatkasta siten, että lipun hinta nousee matkan 
kasvaessa, Tämä nousu ei ole suoraviivaista, vaan samoin kuin 
tavaraliikenteen puolella, on asetuksessa määrätyt vyöhyketa-
riffit laskettu siten, että lippujen hintoihin sisältyy etäi- 
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syysalennus. Kilometriä kohden laskettu maksu on pitkillä mat-
koilla pienempi kuin lyhyillä matkoilla. 

Matkan suorittamisen ajankohta vaikuttaa sikäli lipun hintaan, 
että eräät alermuksiin oikeuttavat liput kelpaavat vain mää-
rättynä aikana. Tällaisia ovat esim, opiskelija- ja koululais-
liput sekä viikonloppuliput, 65 vuotta täyttäneille henkilöil-
le myydään ns. 65-kortti, jolla voi lunastaa meno- tai meno- 
ja paluulippuja 50 %:n alennuksella, 

Henkilöliikenteen liitännäispalveluksia ovat matkatavaran ja 
autojen kuljetus, makuuvaunut, matkatavaran säilytys sekä ren-
gas- ja ma-bkailulipuissa lipun myyminen myös niille matkaosuuk-
sille, joilla matkustaja käyttää muuta kulkuneuvoa kuin rauta-
teitä. 

Matkatavarasta kannettava kuljetusmaksu on 95 % korkeampi kuin 
kalleiminan kappaletavaraluokan A mukaan randitetuista kappale-
tavaralähetyksistä. Auton kuljetus henkilöliikennejunissa on 
toistaiseksi rajoitettua ja kokeiluluontoista. Auton kuljetta-
jan on tällöin lunastettava niatkalipun lisäksi makuupaikkalip-
pu. Varsinainen auton kuljetusniaksu on riippuvainen auton pi-
tuudesta ja kuljetusmatkasta. Suuruudeltaan se on kappaletava-
raluokan Al mukaisen kuljetusraksun tasolla. 

Postin ja postivaunujen kuljetuksesta rautateille suoritetta-
van korvauksen suuruus lasketaan siten, että vuoden 1960 kor-
vaussunniaa, jonka määrittämiseksi suoritettiin kustannusana-
lyysi, korotetaan hintatasoa ja tietyin perustein laskettuja 
ris, muunnettuja akselikilometrejä kuvaavilla indeksikertoimil-
la. Korvauksen suuruus, jolla pyritään peittämään postin ja 
postivaunujen kuljettamisesta rautateille aiheutuvat lisäkus-
tannukset, on määrätty siten, että sen voidaan katsoa olevan 
sopusoinnussa sekä postilaitoksen että rautateiden talouden- 
hoidon yleisistä perusteista annettujen lakien kanssa. 
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2.3.4. Valtjonautatejden muiden tulojen perusteet 

Muita tuloja varsinaisesta ku1jetustoimjmiasta saatujen lisäk-
si ovat lennätinliikennetulot, vuokratulot, nyyntitulot sekä 
joukko sekalaisia tuloja. 

Vuokratulolähteitä ovat erilaiset vuokralle annetut rautatei- 
den omistamat asunnot ja rakennukset, liikehuoneistot, asema- 

* ravintolat ja kioskit, eräät muut henkilöliikennettä täydentä-
vät palvelukset, maa-alueet, mainostila -t sekä rautateiden liik-
kuva kalusto. Asuntovuokrien suuruude -t ovat valtiovaraimuinje-
teriön määräämien perusteiden mukaisia. Muutoin vuokrat noudat-
tavat paikkakunnan yleistä tasoa tai vastaavat valtionrautatei-
den ko. kustannuksia. Vuonna 1967 vuokratulojen osuus kaikista 
tuloista cli noin 3 %. 

ryntitu1oja ovat kyt stb poisttun kaluston inyymisestä saadut 
tulot, erinäisten apu- ja sivutoimintojen myyntitulot, tulot 
perimättömän tavaran myynnistä sekä muut sekalaiset myyntitulot. 
Myyntihinnat ovat markkinahin-boja ja riippuvat myytävän tavaran 
kysynnästä ja tarjonnasta. Myyntitulot olivat vuonna 1967 va-
jaa 1 % kaikista tuloista. 

SekaJaisiksi tuloiksi luetaan kunnossapito- ja korjaustulot, 
muista 1askutustjis 	ja palveluksista saadut tulot, henkilö- 
kunnalta perityt korvaukset, valtion tapaturmatoimiston suon-
tukset, terveydenhuoltokeskuse kantamat tulot sekä muut se-
kalaiset tulot. Sekalaiset tulot ovat yleisesti suuruudeltaan 
sellaisia, että niillä pyritään peittämään ko. palveluksen tai 
toiminnan rautateille aiheuttamat kustannukset, Sekalaisten 
tulojen osuus kaikista tuloista vuonna 1967 oli 1 %. 

Rautatiejnvestcjntjen rahuitusltjhteet ovat: varsinaiset pää- 
omamäärärahat, uudistusrahasto ja työllisyysmäärärahat, Näiden 
suhteelljset osuudet investoinneista olivat vuonna 1967: 
varsinaiset pääomamäärärahat 81 %, uudistuerahasto 18 % ja 
työllisyysmäärärahat 1 %. 
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Rautateiden käyttötulos on vuodesta 1961 lähtien osoittanut 
kasvavaa alijäämää. Vuonna 1967 alijäämä oli 107 milj, mk. 

Hyväksyessään valtionrautateiden tulo- ja menoarvion ali jää-
mäisenä, kuten viime vuosina on tapahtunut, eduskunta on hy-
väksynyt myös alijäämää vastaavan katteen suoritettavaksi val-
tion yleisistä varoista 

e 

2.3.5. Rautateiden kustannuksiin sisältyvien välillisten vero-
jen perusteet 

Rautateiden kustannuksiin sisi1tyy seuraavanlaisia välillisiä 
veroja tulleja, valmisteveroja ja liikevaihtoveroa. 

Tulleja rautatiet maksaa kaikista ulkomailta tuotetuista tava-
roista. Tullitari±'fit ovat samat rautateille kuin kaikille ui-
koinaisen tavaran tuojille. Vuonna 1967 rautateiden kustannuk-
sissa tullien osuus oli karkeasti arvioiden vajaat 4 milj. mk . 

Valmjsteveroilla ei rautateiden kustannuksissa ole inainittavaa 
osuutta. Dieselöljyn ja bensiinin valmistevero oli vuonna 1967 
arviolta 0.3 milj. mk. 

Liikevaihtovero on suurin rautateiden kustannuksiin sisältyvis-
tä välillisistä veroista. Sen merkitsemän kustannusrasituksen 
suuruutta on vaikea täsmälleen arvioida. Vuonna 1967 ne liene- 

: 	 vät olleet 10 - 15 milj. mk . Rautateiden omista tuotantolaitok- 

sis -ta hankituista tavaroista ei liikevaihtoveroa inakseta. 

Valtion välillisinä veroina valtionrautateiltä saama kokonais-
tulo lienee vuonna 1967 ollut vajaat 20 milj. mk. 

2.4. Muita kuljetusmuotoja koskevat verot ja maksut 
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3. Liikennepolitiikan pämJ1r 

Työryhmä katsoo liikennai:olitiikan sellaiseksi talous- ja yh-
teiskuntapolitiikan osa-alueeksi, jonka piiriin kuuluvien, 
liikenteen ja kuljetustoiminnan lyhyen ja pitkän ajan kehityk-
seen vaikuttavien toimenpiteiden tulee olla sopusoinnussa muun 
talous- ja yhteiskuntapolitiikan kanssa. Työryhmä on lähtenyt 
siitä, että taloudellinen kasvu, joka muodostaa hyvinvointike-
hityksemme aineellisen perustan, tulee lähitulevaisuudessa jo-
ka tapauksessa säilymään eräänä tärkeimpänä yhteiskuntapolitii-
kan päämääränä, Txaä edellyttää, että rajoitetut resurssit py-
ritään käyttämään mandollisimman tehokkaasti. 

Kuljetustoimintaa ei työryhmän mielestä kuitenkaan voida pitää 
kasvua johtavana elinkeinona, Kuljetuspalvelusten kysyntä riip-
puu lähinnä tulojen ja tavaratuotannon kehityksestä. Tämän 
vuoksi tulisi liikennepolitiikassa pyrkiä siihen, että kulje-
tustoiminta ja liikenne mandollisimman hyvin mukautuisivat ni-
menoniaan talouselämän ja tuotantotoininnan vaatimusten mukaan. 
Liikennepoli -biikkaa ohjaavaksi keskeiseksi taloudelliseksi pää-
määräksi voitaisiin tältä kannalta katsoen asettaa kuljetustoi-
minnan mandollisimman alhaisot kansantaloudelliset kustannukset. 

Työryhmön kisityksen mukaan ei mandollisimman pientä tuotanto- 
varojen kulutusta kuitenkaan nyky-yhteiskunnassa voida pitää 
liikennepolitiikan ainoana päämääränä. Vaikkakin esimerkiksi 
kulkulaitosinvestojnnejsta päätettäessä olisi pääperusteena 
otettava huomioon saavutettava kansantaloudellisten kustannus-
ten säästö, voivat kuitenkin myös investoimiin muunlaiset hy-
vinvointivaikutukset, kuten vapaa-ajan lisääntyminen, matkus-
tusmukavuuden parantuminen, ympäristön v.iihtyisyyden parantu-
nimen, liikenneonnettomuuksien vähentyminen, ym., muodostua 
merkittäviksi, Henkilöliikenteessä taas eivät hinnat ja kus-
tannukset riittävösti kuvasta palvelusten arvostusta, 

imän vuoksi olisi paikallaan ,jättäö kuluttaj he kohtuullinen 
vapaus suorittaa valintaa eri kuljetusmuotojen kesken. Tämä 
saattaa johtaa siihen, että resurssien käyttö ei tältä osin 
muodostu niin tehokkaaksi, kuin se tekniikan tarjoamien mandol- 
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lisuuksien mukaan voisi olla. Kuitenkin tavaraliikenteen pii-

rissä olisi työryhmän mielestä sovellettava lähinnä yksinomaan 

tuotantovarojen tehokkaan käytön päämäärää. Eri kuljetusmuoto-

jen työnjakoon vaikuttavat toimenpiteet tulisi näin ollen ta-

varaliikenteessä suorittaa silmällä pitäen nimenomaan sitä, 

että kulje -bustoimmnnasta aiheutuvat kansantaloudelliset kus-

taimukset muodostuisivat mandollisimman pieniksi. 

4. Liikenteen tarifiipolitiikalle asetettavat tavoitteet 

4.1. Yleisiä näkökohtia 

Julkisen vallan toimenpiteiden vaikutus kuljetustoimmnnan ly -
hyen ja pitkän ajan kehitykseen on suurempi kuin useiden mui-

den tuotannonalojen. Kulkulaitosinvestointien avulla julkinen 

valta voi voimakkaasti vaikuttaa liikenteen pitkän ajan kehi-

tykseen. Valtionrautateiden ja kunnallisten liikennelaitosten 

välityksellä julkinen valta osallistuu kai jetuspalvelusten tuo-

tantoon. Kuljetuspaiveluksia, -yrityksiä ja -välineitä koske-

vat verot ja maksut muodostavat tärkeän keinoryhmän, jonka 

avulla julkinen valta voi erityisesti vaikuttaa kuljetuspalve-

lusten jakautumiseen eri kuljetusmuotojen kesken sekä tarjolla 

olevan kuljetuskaluston kehitykseen. Seuraavassa tarkastellaan 

edellä esitettyjen periaatteiden pohjalta niitä yleisiä ja eri-

tyisiä tavoitteita, joita eri kuljetusmuotoihin kohdistuville 

veroille ja maksuille olisi iyöryhmn käsityksen mukaan ase-
tettava. 

Edellä on todettu, ettu tuotantcvarojen käytön tehostamisen eli 

kansantaloudellisten kustannusten pienentämisen vaatimus muo-

dostaa kuljetustoiminnan säätelyssä tärkeän, joskaan ei ainoan 9  
päämäärän. Työryhmän mielestä se erityisesti tavaraliikenteessä, 

jonka piiriin kuuluvat kuljetuspalvelukset ovat välituotteita, 

joiden ostopäätökset tehdään tavaratuotaimon piirissä liiketa-

loudellisten näkökohtien perusteella, varsin hyvin on yhtäpitä-

vä yhteiskunnan hyvinvoinnin kohottamispäämäärän kanssa, Sen-

sijaan henkilöliikenteen piirissä vallitsevaa pitkän ja lyhyen 
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ajan työnjakoa säädeltäessä muunkinlaisia hyvinvointitavoittei-

ta on pidettävä silmällä. Kuljetustoiminnan kansantaloudelli-s-

ten kustannusten pienentämispäämäärän soveltamista liikeimepo-

litiikkaa suunniteltaessa voidaan vielä perustella erityisesti 

sillä, että näin voidaan välttää niitä vaikeuksia, jotka liit-

tyvät muiden, paljolti subjektiivisten hyvinvaintitavoitteiden 

soveltamiseen. 

Seuraavassa tarkoitetaan kuljetustoiminnan ja -palvelusten kan-

santaloudellisilla kustannuksilla sitä määrää, joLla tuotanto-

panosten kokonaismenekki taloutemme piirissä pitkän ajan kulu-

essa pienenisi, jos kuljetuspalvelusten tuottaiaisesta luovut-

taisiin tai tämä kävisi tarpeettomaksi. Niiden arviointi edel-

lyttää sovittavaksi, minkälaisin yksikköhinnoin erilaiset tuo-
tantopanokset arvostetaan. Näin määritellyt kansantaloudelli-

set kustannukset sisältävät markoissa mitattuina kaikki kulje-

tuspalvelusten tuotannosta aiheutuvat välilliset ja välittömät 

vaikutukset riippumatta siiti kenen kannettaviksi nämä ensi 

vaiheessa jäävät. 

Työryhmä on varsin perusteellisesti pchtinut kysymystä siitä, 

minkälaista tariffipolitiikkaa olisi julkisen vallan harjoitet-

tava kuljetustoiminnan ja -palvelusten säätelemiseksi edellä 

esitettyjen päämäärien edellyttämällä tavalla Se on tällöin 

todennut, että julkisen vallan määrättävien maksujen asettarni-

nen lyhyen ajan rajakustannusten suuruisiksi kussakin kuljetus- 

palvelusten osajoukossa ja kullakin alueella, mikä johtaisi 

tuotantovarojen mandollisimman tehokkaaseen hyväksikäyttöön 5  
jos liikenteessä vallitsisi täydellinen kilpailu, ei useasta-

kaan syystä voi meidän maassamme tulla kysymykseen liikenteen 

tariffipolitiikkaa ohjaavana yleisenä periaatteena, Nämä syyt 

ovat sekä teoreettisia että varsinkin käytännöll.isiä. Rajakus-

tannushinnoittelua voitaisiin soveltaa suurissa asutuskeskuk-

sissa ja muualla, missä kulkulaitosten hyväksikäytön aste on 

korkea, 
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Työryhiodn inielest keskinäärt:isten yksikkihintojen määrääminen 
vähintään suoriteyksikköä kohti laskettujen kansantaloudellis-
ten kokonaiskustannusten suuruisiksi riittävän laajojen kulje-
tuspalvelusten ryhmien, tuoteryhmien, puitteissa eli näiden 
kokonaiskustannusten kattaminen kokonaistuotojila voisi tulla 
kysymykseen tariffipolittiikkaa ohjaavana yleisenä tavoitteena, 
joka olisi riittävässä määrässä yhtäpitävä edellä kosketeltu-
jen hyvinvointi- ja kasvutavoitteiden kanssa. Sen soveltaminen 
ei tosin ilmeisestikään johtaisi absoluuttiseen kustannusmini-
niin tai tehokkuusmaksimiin, mutta po.ikkeama ei kuitenkaan to-
dennäköisesti olisi suuri. Toisaalta sitä olisi käytännössä 
suhteellisen helppo soveltaa sekä hinnoittelun että investoin-
tikalkyylien pohjana, minkä lisäksi hintojen muuttamisen tarve 
muodostuisi vähäisemmäksi ja harvemmin esiintyvtiksi kuin lyhyen 
ajan rajakustannushinnoi -btelua sovellettaessa. 

Kosko kuljetusnaksnilto. ylecns. vaaditaan joka tapauksessa, 
että ne riittävät kattamaan palveluksen suorittajan kustannuk-
set 9  muodostuu varsinaiseksi tariffipoliittiseksi ongelmaksi, 
miten julkisen vallan ja koko yhteiskunnan kannettavat uhrauk-
set ja haitat saadaan katetuiksi. Tämä on mandollista niissä 
tapauksissa, joissa palveluksen suorittaja on yksityinen liike-
yritys, vain välillisen verotuksen avulla. Jos välillisen vero- 
tuksen tuotto jonkin päätuoteryhiriän puitteissa ei läheskään rii-
tä kattamaan mainittuja kustannuksia, muodostuu kyseisten pal-
velusten kysyntä ja tuotanto suuremmaksi ja kilpailev.ien pal-
velusten tuotanto vastaavasti pienemmäksi kuin siinä tapauk-
sessa, että hintoihin sisältyy myös mainittu kate. Näinollen 
koko kuljetustoimirman kansantaloudelliset kustannukset maini-
tun tulonsiirron vaikutuksesta tavallisesti muodostuvat kor-
keanmiksi kuin siinä tapauksessa, että hinnat vastaisivat kan-
santaloudellisia yksikkökustannuksia. 

Toisaalta myöskin sellainen väiillis&n verotuksen taso, joka 
huomattavasti ylittää julkisen vallan, kyseisestä toiminnasta 
aiheutuvat kustannukset, voi johtaa huomattaviin poikkeainiin 
edellä tarkoitetusta tehokkuusoptimista, Samoin on tietenkin 
laita myöskin kuljetusyritysten hintapolitiikan, joka markki- 
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natilanteen ja kysntäsuht.iden ser.L salliessa voi käsittää 

sekä liian aihaisia että liian korkeita hintoja. Tällaiset 

vääristymät voidaan oikaista tulonsiirtopolitiikkaa käyttämäl-

lä. Kuitenkaan kuluttajakeskeisessä sekataloudessa julkinen 

valta ei ilmeisestikään kovin suuressa määrässä voi ohjata ke-

hitystä kuluttajain arvostuksista poikkeavaan suuntaan, vaikka 

tuotantovarojen tehokas käyttö tätä edellyttäisikin. Työryhmän 

käsityksen mukaan pitää silloin, kun selvä ristiriita todetaan 

muut talous- ja yhteiskuntapoliittiset tavoitteet asettaa tehok-

kuus- ja taloudellisuustavoitteiden edelle. 

Kaiken kaikkiaan työryhmä on sitä mieltä, että pyrittäessä 

tuotan-tovarojen menekin kannalta mandollisimman taloudelliseen 

kuljetuspalvelusten jakautumaan eri kuljetusmuotojen kesken kui-

jetusmaksujen tuoton täytyy kunkin päätuoteryhmän puitteissa 

periaatteessa olla keskimäärin näistä palveluksista kaikkiaan 

pitkän ajan kuluessa aiheutuvien menojen suuruinen. Tätä kus-

tannusvastaavuuden periaatetta olisi erityisesti sovellettava 

tavaraliikenteen piirissä, Jos kuitenkin erityisistä yhteiskun-

tapoliittisista syistä jossakin osassa kuljetustoimintaa muun-

kinlainen työnjako asetetaan tavoitteeksi tai hyväksytään, sal-

litaan samalla kuljetusmaksuihin sisällytettäväksi positiivi-

nen tai negatiivinen tulonsiirto kuljetuspalveluksen kulutta-

jille. Tällöin siis kuljetuspalvelusten hinnat tulevat poik-

keamaan kansantaloudellisista kustannuksista. Työryhmä on sitä 

mieltä, että tällaisia erityisiä perusteita liittyy meidän 

maassamme vain harvaanasuttujen seutujen ja Helsingin liiken-

teeseen sekä yksityisten henkilöautojen hankintaan, 

Liikenteen tariffipolitiikan keskeiseksi ongelmaksi muodostuu 

sellaisen tulonsiirtojärjestelmän luominen, että tarkoituksen-

mukaiseksi katsottu työnjako, joka voi olla puhtaasti tehok-

kuusnäkökohtien mukainen tai yleisiin hyvinvointitavoitteisiin 

perustuva, eri kuljetusmuotojen välillä toteutuu ja säilyy, 

Työryhmän käsityksen mukaan yleisenä tavoitteena tulisi maini-

tulla tulonsiirtojärjestelmällä sekä julkisten liikennelaitos- 
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ten tariffeilla olla. ettS kr tyvtt tU.t kussakin toininmn 
osassa riittävät kattamaan vastaavat pitkän ajan menot. Tulon-
siirtojärjestelniästä saatava ylikate olisi tärkeistä talous- 
ja yhteiskuntapoliittisista syistä sallittava. Sensijaan vajaa- 
kate pitäisi sallia vain silloin, kun vaihtoehtoiskustanriukset 
ovat ilmeisen kohtuuttoraat, Kovin pienten tuoteryhmien puit-
teissa ei tarkoitettua kustannusvastaavuutta työryhmän mieles-
tä tulisi tavoitella. Myöskään ei periaatetta olisi sovelletta-
va erillisiin rajoitettuihin alueisiin; kulkuväyläverkkoa on 
työryhmän mielestä pidettävä alueellisessa mielessä jakamatto-
Fiana hr dykkeen, 

Seuraavassa tarkastellaan edeliS esitottyjen periaatteiden 
taustaa vastaan yksityiskohtaisemmin, minkälaisia tavoitteita 
kunkin kuljetusmuodon palveluksista kannettaville veroille ja 
aaksuille olisi asetettava, 

4 2. Tieliikenteen erityisverotus 

Tieliikenteen erityisverotukselle, jonka ala on edellä luviissa 
2 määritelty, voidaan periaatteessa asettaa seuraavanlaisia 
erityisiä tavoitteita: 1) yleisten teiden ja katujen kunnossa-
pidosta, rakentamisesta ja parantamisesta aibeutuvien menojen 
kattaminen tai niiden suhteellinen vähentäminen pitkän ajan 
kuluessa, 2) muiden tieliikenteestä aiheutuvien, julkisen val-
lan kannettavaksi jäävien menojen kattaminen tai vähentäminen, 
3) tieliikenteestä kolmansille henkilöille tai yhteiskunnalle 
kokonaisuudessaan aiheutuvien vastikkeettomien haittojen tai 
menojen eliminoiminen tai vähentäminen, 4) maassa olevan ajo-
neuvokamaan ja -kapasiteetin säätely, 5)  ajoneuvojen bankinnan 
säätely maksutaseeseen ja tieinvestointeihin kohdistuvan pai-
neen lieventämiseksi, 6) liikenteen uudelleenjakaminen eri kul-
jetusmuotojen kesken sekä 7)  valtion yleisten menojen rahoit-
tammen. 

Mitä ensinnäkin tulee j,ulkiselle vallalle tieverkoeta ja tie- 
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liikenteestä aiheutuviir L:enui.hin on työryhmän mielestä nii-

den kattamista pitkän ajan kuluessa pidettävä tieliikenteen 

erityisverotuksen yleisenä 9  ensisijaisena tavoitteena. T.ienie-
noihin olisi tällöin sisällytettävä kaikki yleisten teiden ja 

asutuskeskusten pääkatujen sekä liikenteen ohjauslaitteiden 

rakentamisesta 9  hankkiraisesta, parantamisesta, kunnossapidosta 
• 	ja käytöstä välillisesti tai välittömästi aiheutuvat menot. 

Kuitenkin sellaiset lisäykset näihin menoihin, jotka aiheutuvat 

työllisyyspolitiikasta, hankintojen suorittamisesta kotimaasta 

sekä muista talous- ja yhteiskuntapolii -btisista syistä, olisi 

periaatteessa jätettävä huomioonottamat -ba. Tieliikenteen meno-

jen taas pitäisi käsittää liikenteen hallinnosta (liikennemi-

nisteriö ja autorekisterikeskus), liikennevalvonnasta ja 

-onnettomuuksista poliisitoinelle aiheutuvat menot, sairaalalai-

toksen ali jäämän lisäys liikermeomaettomuuksien vaikutuksesta 

sekä liikennejuttujen oikeuslaitokselle aiheuttamat lisämenot, 

Työryhmä katsoo vielä, että jalankulkijoiden, hevosajoneuvojen 

ja polkupyörien aiheuttama ilmeisesti varsin pieni osa näistä 

julkisen vallan menoista olisi katettava yleisten verojen tuo-
tolla 

Työryhmän mielestä on väittämttönt , että edellä mainittua ra-

hoitustasapainon päämäärää sovelletaan myös tieliikenteen sisäl-

lä sen eri osiin: erityisverctuksen tason tulisi kussakin tie-

liikenteen pääryhmässä mandollisimman hyvin vastata tästä jul-

kiselle vallalle aiheutuvia menoja, Erityisverotuksen perusteet 

olisi tieliikenteen sisällä erilaistettava niiden muuttujien 

mukaan, joiden voidaan katsoa pääasiassa määräävän julkiselle 

vallalle aiheutuvat menot, Työryhmä pitää ilmeisenä, että töl-

la.isia tekijöitä ovat ajoneuvojen paino, nopeus, ajoneuvon 

vaatima liikennetila sekä suotuinen ajokilometrimäärä. Suoraa 

verrannollisuutta ei tässä suhteessa kuitenkaan sen käsityksen 

mukaan ole olemassa, Jäljempänä esitetään työryhmän näkemys s.ii-

tä, miten tieliikenteesttt julkiselle vallalle aiheutuvat kustan-

nukset muodostuvat. Käytännöllisistä syistä ei tieliikennet -b.ti 
tässä tarkoituksessa kuitenkaan pitäisi jakaa kovin moneen lii-

kennelajiin. Työryhmä pitää kuitenkin vähimmäisvaatimuksena, 
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tbi herki1öiiikeiteesL j 	 aiheutuvat me- 

not selvitetään. Alueittaista tasapainoa ei sensijaan tulisi 

vaatia, koska tieverkko muodostaa sellaisen jakamattoman hyö-

dykkeen 9  jonka palveluksista saatava hyöty säteilee yli koko 
maan. Tieliikenteestö. ulkopuolisille tai koko yhteiskunnalle 

aiheutu.via vastikkeettomia haittoja ovat esimerkiksi ilman 

saastuminen, liikennemelu, asumismiljöön viihtyvyyden alenemi.-

nen sekä ljikenneonnettomuude -t, Viimeksi mainittua lukuunotta-

matta nämä haitat ovat pääasiassa kasautuneet suuriin asutus-

keslrnks.iin. Työryhmä katsoo, että näiden vähentäminen saattai-

si tulla kysymykseen erityisverotuksen tavoitteena meidän 

OlOjSSaSlPle Vain Helsingin alueella. 
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Periaatteessa samanlisessa asemassa on maksutaseen alijäämän 
mandollinen kasvu ajoneuvojen ja polttoaineiden tuonnin vai- 

, 	 kutuksesta. Näitä on pyritty pieneritämäan ajoneuvokantaan ja 
ajoneuvojen hankintaa kohdistuvin erityisveroiri, joista tär-
kein on auto- ja moottoripyörävero. Työryhmä katsoo, että 
ajoneuvojen hankintaan kohdistuva erityisverotus voi edelleen 
olla perusteltua sekä henkilöautokannan kasvunopeuden ett. 
myös muun ajorieuvokapasiteetin säätelemiseksi. Rarkittaessa 
erityisverotuksen tason muuttamista ajoneuvokannan lukumträn 
ja rakenteen säätelemiseksi on erityisverotusta tarkasteltava 
kokonaisuutena ja, huomioon ottaen halutut vaikutukset, arvi-
oltava, kuinka paljon vastaavia kustannuksia suuremmaksi hen-
kilöautojen erityisverotusta on määrättävä. Tämä lisätarve 
pyritään nykyisin kattamaan auto- ja moottoripyöräverolla. 

Edellä on todettu, että erityisverotus muodostaa voimakkaan 
keinon vaikuttaa eri kuljetusmuotojen väliseen työnjakoon ja 
että pitkän ajan raholtustasapainon periaatteen soveltamista 
verotuksessa voidaan pitää pääperiaatteena pyrittäe8sä tuotan-
tovarojen tehokkaaseen käyttöön. Työryhmä on kuitenkin edellä 
todennut, että henkilölilkenteen piirissä yhteiskuntapolitii-
kan kannalta tarkoltuksenmukaislmman eri kuljetusmuotojen vä-
lisen työnjaon ei tarvitse aina olla se, jossa tuotantovarat 
kansantaloudelliseen tuotantokustannushlntaan arvostettuiria 
ovat tehokkaimmassa käytössä. Näin ollen työryhmä pitää perus-
teltuna, että henkilöliikenteen piirissä erityisverotusta 
säädeltäessä otetaan tavoitteeksi tarkoltuksenmukalseksi kat-
sottu, ei välttämättä tehokkain, työnjako eri kuljetusmuoto-
jen välillä. Sensijaan tavarallikenteen piirissä pitäisi työ-. 
ryhmän mielestä työnjaon määräytyä nimenomaan tuotantovarojen 
tehokkaimman käytön mukaan. Tätä määrättäessä on kaikki laa-
tutekijät (kuljetusaika, vahingoittumisriski, terminaalipal-
velusten taso, jne.) otettava huomioon vain sellaisina, kuin 
ne Ilmenevät työvoiman ja pääoman menekin muutoksissa. 

Lopuksi on vielä kosketeltava sitä, missä määrin on tarkoi-
tukserimukaista tieliikeriteen erityisverotusta säädeltäessä 
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ottaa huomioon valtion muu yleinen rahoitustarve. Työryhmä 
on sitä mieltä, että periaatteessa tämä pitäisi kattaa ylei-
sin veroin, liikevaihtoveron, välittömän tulo- ja omaisuus- 
verotuksen, jne. avulla. Myös se osa tieliikenteen erityis-
verojen tuotosta, jolla on selvästi talous- tai yhteiskunta-
poliittiset tavoitteet, kuten auto- ja moottoripyörävero, 
voidaan katsoa julkisen vallan yleisiksi tuloiksi, jota ei 
tarvitsisi käyttää tieliikenteestä aiheutuvieri menojen kat-
teeksi. Kuitenkin tämäkin olisi työryhmän käsityksen mukaan 
ensisijaisesti käytettävä tieliikenteen yhteiskustarinusten 
(liikennelajeittain jakamattomien menojen) tai koko liiken-
teen yhteiskustannusten kattamiseen. 

LI.5. Rautateiden kuljetusmaksut 

Rautateiden tariffi- ja hintapolitiikan yleiseksi päämääräksi 
tulisi työryhmän mielestä asettaa tämän kuljetusmuodon palve-
luksista yhteiskunnalle kaikkiaan pitkän ajan kuluessa aiheu-
tuvien uhrausten kattaminen. Ne ja vain ne menot, jotka pit- 
källä tähtäyksellä aiheutuvat rautatiekuljetuksista, on py -
rittävä kattamaan. Tämän mukaisesti pitäisi kuljetusmaksutu-
lojen kattaa kaikki kulkuväylän ja kuljetuskaluston rakenta-
misesta, parantamisesta, hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä 
pitkän ajan kuluessa aiheutuvat välttämättömät menot. Näihin 
ei saisi sisällyttää talous- ja yhteiskuntapoliittiStefl ta-
voitteiden aiheuttamia lisäyksiä, rautateiden julistaloudel-
lisia rasitteita. Muun muassa sellaiset menolisäykset, jotka 
aiheutuvat pääomahyödykkeiden hintojen kohoamisesta työlli-
syyspoliittisista syistä, reservikapasiteetifl ylläpitämisestä 
talviliikenteen tai kriisitilariteideri varalle tai välttämät-
tömäksi katsotun minimitarjonnan ylläpitämiseksi harvaan asu-
tuula seuduilla tai suurkaupunkien ympäristössä, olisi ka-
tettava tulonsiirroin yleisistä verovaroista. Samassa asemas-
sa ovat periaatteessa ne menolisäykset, jotka johtuvat hal-
linnollisesta lainsäädännöstä ja liiketaloudellisen toiminta- 
vapauden puuttumisesta. 
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Rautatielaitoksen kunkin päätuoteryhmän kuljetusmaksutuloilla 
olisi työryhmän mielestä katettava kyseisen tuoteryhniäri tuo-
tannori erilliskustannukset sekä kohtuulliseksi katsottava osa 
laitoksen yhteiskustannuksista. Erilliskustannuksilla tarkoi-
tetaan tässä niitä menoja, jotka pitkällä tähtäyksellä jäisi-
vät pois, jos kyseisestä toiminnasta luovuttalsiin, arvioi-
tuina olettaen, että laitoksella on täysi liiketaloudellinen 
toimintavapaus. Viimeksi mainitun arvostusperiaatteen sovel-
taminen sisältää vaatimukset, että talouspoliittisista syistä 
aiheutuneita valtionrautateiden menojen lisäyksiä ei pitäisi 
pyrkiäkään kuljetusmaksutuloilla kattamaan. 

Mitä vihdoin tulee eri tuoteryhmiltä vaadittavaan, kohtuulli-
sena pidettävään katetuottoon, tämä on työryhmän mielestä ke-
rättävä, pitäen tavoitteena laitoksen kokonaiskustannusten 
kattamista, niistä tuoteryhmistä, joissa kysyntäsuhteet sen 
sallivat. Jos kaikkia yhteiskustannuksia ei voida kattaa kaik-
kien tuoteryhmien yhteenlasketulla katetuotolla, tulisi pyr-
kiä pienentämään kustannuksia rationalisoinnin avulla. Mikäli 
taas ilmenisi, että erilliskustannuksj.akaari ei hintoja korot-
tamalla eikä rationalisoimalla saada katetuiksi, olisi tuote- 
ryhmän tuotanto ilmeisesti syytä lopettaa. Jos kuitenkin yh-
teiskuntapoliittisista syistä joidenkin tällaisten palvelus-
ten tarjonnan lakkauttamista ei katsota tarkoituksenmukaisek-
si, olisi vastaava alijäämä katettava yleisin varoin. Jos 
taas osoittautujsj mandolliseksi saada rautatietarlffeilla 
jopa ylikatetta, olisi tämä ensisijaisesti käytettävä muun 
liikenteen yhteiskustannusten kattamiseen. 

Edellä tarkoitettujen tuoteryhrnien, joiden puitteissa tuotto-
jen ja kustannusten pitäisi olla tasapainossa, lukumäärää ei 
kuitenkaan ole syytä muodostaa kovin suureksi. Työryhmän mie-
lestä vain sellaiset toiminnan osat, jotka kustannusrakenteel-
taan olennaisesti poikkeavat toisistaan, olisi erotettava 
erillisen katevaatimuksen alalsiksi. Tässä mielessä ainakin 
seuraavat tuoteryhmät olisi erotettava: henkilöliikenne, kap-
paletavaraliikene ja vaunukuormaliikenne, joilta kultakin 
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pitäisi vaatia erilliskannattavuutta, so. erilliskustannusten 

kate ynnä kohtuullinen kate tuotto. 

Tavaraliikenteen piirissä katetuotto on nykyisin pääasiassa 

differentioitu tavaralajien mukaan. Kuitenkaan nykyinen tava-

raluokitus ei enää vastaa tavaran yksikköarvoa eikä tavaran 

arvo toisaalta nykyisessä kilpailutilanteessa enää riittäväs-

sä määrässä kuvasta kuljetuskysynnän hintajoustoa. Myös kul-

jetusmatka ja lähetyksen suuruus jonkin verran vaikuttavat 

katetuoton suuruuteen. Olisi ilmeisesti syytä harkita kate- 

tuoton uudelleendifferentiojntja pyrkien suuremmassa määrin 

kuin nykyisin ottamaan huomioon: palveluksen laatu (kuljetus- 

nopeus, aikataulun luotettavuus, varmuus kapasiteetin saata-

vuudesta, vahingolttumjsrjskj, ym), palvelukseen liittyvät 

asiakkaan lisäkustannukset (varastointi, pakkaus, terminaali-
kuljetus, ym), kuljetuskohteen laatuun liittyvät erityiskus-

tannukset, lähetyksen tai tavaravirran suuruus, lähtö- ja 

määräpaikka., jne. Kappaletavaraliikenteen piirissä olisi suo-

ritettava tuotevalikoiman ja tuotanto-organisaation kriitil-

unen uudelleenarvjojntj ja niissä osissa, joiden tuotantoa 

kannattaa jatkaa, olisi kuljetusmaksut porrastettava nykyistä 

huomattavasti voimakkaammin erityisesti käsittelykustannusten 
mukaan. 

Henkilöljikenteessä kuljetusmaksujen nykyiset perusteet: 

matkojen luku, kuljetusmatkan pituus ja kuljetuksen ajankoh-

ta, näyttävät varsin sopivilta sovellettaviksi edelleen. 
• 	Palveluksen laadun jatkuvasti parantuessa nykyistä voimak- 

kaampi porrastus tämän mukaan on ehkä kuitenkin paikallaan. 

Tästä syystä sekä kustannusrakenteessa olevien erojen huomi-

oimiseksi nykyistä paremmin saattaisi olla paikallaan laatia 

eri tariffit kaukoliikennettä, Helsingin palkallisliikennettä 

ja muuta lähiliikennettä varten. Lähiliikenteessä voisi eril-

liskustannuksia aihaisemmankin tariffin ylläpitäminen olla 

perusteltua, mikäli kansantaloudellinen vaihtoehtoiskustannus 

on hyvin korkea, kuten lienee ainakin Helsingin seudulla. 

Tämä kuitenkin edellt, liikenteen alijäämän korvaamista 
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julkisen vallan taholta erikseen. 

Myös muut julkistaloudelliset rasitteet, joita ei katsota 

voitavan eliminoida, olisi valtionrautateille korvattava 

yleisistä varoista. Tämä korvaamineri vol tapahtua, kuten 

laissa valtionrautateiden talouden hoidon yleisistä perus-

teista edellytetään, erikseen osoltetun määrärahan puitteis-

sa tai alijäämän kattamisen kautta. Kunmassakln tapauksessa 

olisi paikallaan, että kunkin rasitteen suuruus mandollisim-

man tarkoin todennettalsiin. Investointien rahoitus tulisi, 

kuten tähänkin saakka, suorittaa budjetissa myönnetyin varoin, 

mutta myös pääomamenot pitäisi siltä osin, kuin ne aiheutuvat 

liiketaloudellisesti perustelluista investoinneista, pitkällä 

tähtäimellä kattaa tuotoilla. Lyhytalkalsen rahoituksen tarve 

tulisi voida edelleenkin kattaa valtion kassavaroin. 

)..Li. Muita kuljetusmuoto.ia koskevat maksut 

Edellä esitettyjä yleisiä periaatteita pitäisi työryhmän mie-

lestä soveltaa muidenkin kuljetusmuotojen piirissä: kyseises-

tä kuljetustoiminnasta juliselle vallalle välillisesti tai 

välittömästi aiheutuvat menot olisi pyrittävä pitkän ajan 

kuluessa keskimäärin kattamaan ja yhteiskunnalle kokonaisuu-

dessaan aiheutuvia haittoja ja lisäkustannuksia vähentämään 

veroja ja maksuja kantamalla. 

Vesiväylien valaistuksesta, merkitsemisestä, kunnossapidosta 

ja rakentamisesta, luotsaustoiminnasta, jäänsärkijäin käytös-

tä, ylläpidosta ja rakentamisesta sekä satamien ylläpidosta 

ja rakentamisesta aiheutuvien menojen kattamiseksi kanne-

taan majakka-, luotsaus-, jää-, hinaus-, avustus-, satama- 

ja liikennemaksuja. Työryhmä pitää erittäin tärkeänä sitä, 

että kanavien ja muiden julkisin varoin rakennettujeri sisä-

vesiväylien ja uittolaitteiden käytöstä ryhdytään perimään 

puutavaran ulttajilta ja alusliikenteeltä sellaisia maksuja, 

jotka riittävät pelttämään kyseisistä laitteista ja väylistä 

aiheutuvat kustannukset. Pyrittäessä tuotantovarojeri tehok- 
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kaaseen käyttöön ja eri kuljetusmuotojen väliseen kansanta-

loudellisesti tarkoituksenmukaiseen työnjakoon on niinikään 

välttämätöntä, että jäänsärkijäin käyttö-, ylläpito- ja pää-

omakustannukset katetaan perimällä talviliikenteeseen osal-

listuvilta aluksilta riittävän suuruiset jäämaksut. Työryhmä 

ei katso talvimerenkulkuun liittyviä positiivisia ulkoisia 

vaikutuksia niin arvokkaiksi, että tätä ja sen välityksellä 

ulkomaankauppaamme olisi tuettava nykyisenlaisin subventioin 

edelleen. Työryhmä pitää rautateiden kapasiteetin hyväksi- 

käyttämistä talviliikenteessä niin laajassa mitassa, kuin 

kansantaloudellisten kustannusten kannalta on perusteltua, 

tärkeämpänä tavoitteena. 

Satarnatoirninnassa ei tuotantovarojen tehokas käyttö näytä 

niinkään riippuvan palveluksista kannettavien maksujen pe-

rusteista kuin yli-investointien välttämisestä ja yhteistoi-

mintaorganisaation kehittämisestä eri satamien välillä. Työ-

ryhmän mielestä liikennemaksutaksan tasoa ei kuitenkaan pitäi-

si määritellä niin korkeaksi, että myös ne satamat, joiden 

liikenne on vähäisintä, saavat kustannuksensa katetuiksi. 

Tämä on nimittäin omiaan johtamaan yli-investointeihin ja 

ylläpitämään jatkuvaa kapasiteetin vajaakäyttölsyyttä. Näitä 

kysymyksiä ei kuitenkaan enempää seuraavassa käsitellä. 

Lentokenttien ylläpidosta ja rakentamisesta sekä lennonvar-

mistus- ja lentosääpalvelusta aiheutuu julkiselle vallalle 

kustannuksia, jotka pyritään kattamaan matkustaja- ja laskeu-

tumismaksuin. Ensiksi mainittuja kannetaan kuitenkin vain ui-

komaanlikenteessä ja niillä pyritään erityisesti ulkomaanmat-

kojen vähentäniiseen. Työryhmän käsityksen mukaan tulisi näin 

ollen laskeuturnismaksujen tuoton riittää pitkällä tähtäimellä 

kattamaan edellä luetellut siviililentolilkenteestä juikiselle 

vallalle aiheutuvat kustannukset. Laskeutumismaksut pitäisi 

kantaa samojen perusteiden mu1aan sekä kansainvälisessä että 

kotimaisessa lentoliikenteessä. Työryht katsoo,että kotimaan 

lentoliikenteeseen ei liity sellaista ulkoista hyötyä, jonka 

takia kyseisen liikenteen tukeminen olisi perusteltua. Kui- 
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tenkin olisi edellä luetelluista lentoliikenteen kustarinuk-. 

sista vähennettävä se osa, mikä aiheutuu puolustusvoimien, 

yleisen hallinnon sekä turvallisuuden ja järjestyksen yllä-

pitämisestä, joita vastaava osa olisi rahoitettava yleisistä 
Varoista. 
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5. Verojen ja maksujen perusteiden muuttamisen tarve 

5.1. Yleistä 

Työryhmä on lähestynyt kysymystä verojen ja maksujen muuttami-

sen tarpeesta eri kuljetusmuotojen ja liikennelajien piirissä 

suorittamalla eräitä laskelmia, joiden tarkoituksena on tut-

kia, miten julkisen vallan kuljetustoiminnasta kantamat verot 

ja maksut ovat lähimenneisyydessä, tällä hetkellä ja lähitule-

vaisuudessa vastanneet niitä tavoitteita, joita 5. luvussa esi-

tettyjen perusteiden mukaan on työryhmän mielestä pidettävä 

silmällä. Tärkeimmät näistä laskelmista koskevat kuljetustoi-

minnan tulojen ja menojen tasapainoa toiminnan eri osissa 

Julkisen vallan kuljetustoiminnasta kertyvät tulot ja aiheutu-

vat menot on suhteellisen helposti kohdistettavissa aiheuttamis-

periaatteen mukaan eri kuljetusmuodoille käyttäen lähtöaineisto-

na valtion tilinpäätöksiä ja laitosten sisäisen laskentatoimen 

raportteja. Näin saadut arviot pohjautuvat siten kameraalisessa 

kirjanpidossa noudatettuihin arvostusperiaatteisiin. Tulokset 

eivät näin ollen myöskään kuvasta ko. tulojen ja menojen tasa-

painoa siinä hypoteettisessa tilanteessa, että kuljetustoimin-

nassa vallitsisi täydellinen kilpailu ja rajoittamaton liiketa-

loudellinen toimintavapaus. Seuraavassa esitetään nämä kameraa-

lisiin faktorihintoihin perustuvat arviot ensin kuljetusmuodoit-

tain ja liikennelajeittain. Kaikkien kuljetusmuotojen kohdalla 

muodostaa samanlaisen periaatteellisen vaikeuden kuljetusmuo-

doittain arvioitujen tulojen ja menojen kohdistaminen aiheutta-

misperiaatteen mukaisesti henkilö- ja tavaraliikenteelle. Ongel-

ma koskee erityisesti kulkuväyläkustannusten kohdistamista. Työ-

ryhmä on niin tarkoin, kuin on ollut mandollista, pyrkinyt sel-

vittämään tätä varten kustannusten muodostumisperusteet. Sovel-

lettuja kustannusmalleja selvitellään yksityiskohtaisemmifl seu-

raavissa kappaleissa ja niiden liitteissä. 

Mainittujen perusarviointien tulosten esittämisen jälkeen tar-

kastellaan erilaisten julkistaloudellisten rasitteiden ja eräi- 
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den tukitoimenpiteiden vaikutusta julkisen vallan kuljetustoi-

minnasta aiheutuviin tuloihin ja menoihin. Tällaisten kulje-

tustoiminnalle vieraitten yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden 

vaikutus mainittuihin tuloihin ja menoihin pyritään jatkotar-

kastelusta eliminoimaan olettaen ne joko kompensoitaviksi tai 

eliminoitaviksi. Viimeisenä vaiheena kuljetusmuodoittain suo-

ritetuissa tarkasteluissa käsitellään kysymystä sellaisten tär-

keimpien tekijöiden tulevista kehityssuunnista, joilla ilmei-

sesti on vaikutusta verojen ja maksujen muutostarpeen arvoste-

lussa. 

Lopuksi työryhmä tarkastelee kaikkia kuljetusmuotoja rinnak-

kain niiden huomattavan keskinäisen vuorovaikutuksen vuoksi 

pyrkien esittämään eräitä sellaisia liikennepoliittisia toi-

mintavaihtoehtoja, jotka koskevat kuljetustoimintaan liitty-

vien verojen ja maksujen perusteita ja joiden avulla suosi-

teltavina pidetyt liikennepoliittiset tavoitteet voitaisiin 

nykyistä paremmin saavuttaa. Samalla joudutaan koskettelemaan 

myös kuljetuspalvelusten tarjontaa sekä rationalisoinnin mah.-

dollisuuksia. 

5.2 Tieliikenteen erityisverotus 

5.2.1 Tieliikenteestä julkiselle vallalle johtuvien tulojen 

ja menojen tasapaino vuosina 1955-1967 

Kappaleessa 2.2 on tarkasteltu julkisen vallan tieliikentees-
tä saamien tulojen, ts. tieliikenteen erityisverotuksen nykyi-

siä perusteita sekä bruttokertymää vuosina 1955-1967. Mainitut 
tulot ilmenevät tulolajeittain liitetaulusta 5.2.1. Tieliiken-. 
teen erityisverotuksen bruttokertymän kasvunopeus on tarkaste- 

1 ) lukaudella ollut keskimaarin 16.8 % vuodessa. Kokonaiskertym 

on koko tarkastelukaudella jatkuvasti kasvanut, joskin kasvu- 

nopeus on vaihdellut vuodesta toiseen tieliikenteen kasvussa 

tapahtuneiden vaihteluiden sekä veroperusteiden muutosten joh- 

i) Kaikki tässä kappaleessa esitetyt kasvunopeudet (p) on las-

kettu ao. sarjojen alku- ja lopputasojen (K ja K ) perusteel- 
0 	t 

la kaavasta 	K - TT pt 
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dosta. 

Tieliikenteestä julkiselle vallalle vuosina 1955-1967  aiheu-
tuneet bruttomenot ilmenevät liitetauluista 	Esitetyt 

luvut poikkeavat siirtornäärärahojen osalta tilinpäätöksissä 

esitetyistä siten, että siirtomäärärahat on sisällytetty lii-

tetaulukkoihin käyttövuoden määrärahoina. Kokonaismenot vastaa-

vat näin ollen, kuten jäljempänä muidenkin liikenriemuotojen 

osalta, tietynasteisia kassaperusteisia menoja. 

Teistä ja tieliikenteestä julkiselle vallalle, ts. valtiolle 

ja kunnille yhteensä aiheutuneiden menojen kasvu on ollut vuo-

sina 1955-1967 keskimäärin 12.5 % vuodessa. Tieliikenteestä 
julkiselle vallalle johtuvat tulot ovat siten kasvaneet tar-

kastelukaudella menoja nopeammin. 

Liitetaulussa 5.2.5 tieliikenteen erityisverotuksen kokonais-
kertymä vuodelta 1967  on esitetty ajoneuvoryhrnittäin. Jakautu-
ma on estimoitu ajoneuvokannan lukumäärän, käyttövoimajakautu-

man, suoritejakautuman, ajoneuvojen tuontitilaston sekä vuon-

na 1967  voimassa olleiden veroperusteiden mukaan laadittujen 
mallien avulla. 

Liitetaulussa 5.2.6 on esitetty teistä ja tieliikenteestä jul-

kiselle vallalle vuonna 1967  aiheutuneiden menojen jakautumi-
nen eri moottoriajoneuvoryhmien kesken aihuttamisperlaatteen 

mukaan. Tulokset perustuvat tie- ja vesirakenriushallituksessa 

laadittuun selvitykseen 1),  jossa on tarkasteltu teistä- ja 

tieliikenteestä julkiselle vallalle aiheutuneiden menojen ja-

kautumista ajoneuvoryhmittäin vuosina 1963-1966.  Mainitussa 
selvityksessä tiemenot on jaettu neljään komponenttiin, joille 

on määritelty sellaiset suoritemuuttujat, joista eri kustannus- 

erien suuruus pääasiallisesti on riippuvainen. Tiemenojen ny-

kyinen jakautuma on mainitun selvityksen perusteella estimoi-

tavissa, kun suoritemuuttujat tunnetaan. Aikaisemmin vallin-

neista kustannussuhteista ei tieliikenteen suoritetilaston puut 

teellisuudesta johtuen voida lausua perusteltua käsitystä; sen 

1) ?ieinvestointitarve 1 97 1 - 1 980 , TVH 1968, 
toistaiseksi julkaisematon liiteraportti. 
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sijaan niiden tulevasta kehityksestä on laadittu ennuste, jo-

ka esitetään jäljempänä kohdassa 5.2.. 

Kun julkisen vallan kokonaismenoista vähennetään eri ajoneuvo- 

ryhmien yhteenlasketut erilliskustannukset, ilmoittaa tulok-

seksi saatava erotus ne teistä ja tieliikenteestä johtuvat yh-

teiset menot, jotka jäisivät pitkälläkin tähtäimellä julkisen 

vallan kannettaviksi, vaikka jostakin liikennelajista luovut-

taisiinkin. Nämä yhteiskustannukset olivat vuonna 1967  noin 
56 mmk eli 6 kokonaismenoista. Yhteiskustannukset koostuvat 
niistä teiden, katujen, siltojen sekä näihin liittyvien lait-

teiden kunnossapitokustannuksista, jotka ovat riippumattomia 

tieliikenteen määrässä tapahtuvista muutoksista. 

Aiemmin kohdassa k esitettyjen perusteiden mukaisesti tielii-

kenteestä aiheutuvia kokonaismenoja on verrattava tieliiken-

teen erityisverotuksen kokonaiskertymään. Tulojen ja menojen 

tasapainoa koskeva vertailu on esitetty liitetaulukossa 5.2.7 

sekä brutto- että kohdissa 5.2.2-3 esitettävin nettoperustein. 

Tieliikenteen julkiselle vallalle aiheuttamat nettomenot oli-

vat vuonna 1955  noin 10)4 mmk, mikä oli noin 82 % tieliikenteen 
erityisverotuksen bruttokertymästä. Vuonna 1967  olivat vastaa-
vat luvut 137 mmk ja 17 %. Tieliikenteestä julkiselle vallal-
le aiheutunut suhteellinen nettorasitus on tarkastelukauden 

aikana siis supistunut viidennekseen. Tieliikenteen määrälli-

sesti kasvaessa on tieliikenteestä julkiselle vallalle johtu-

vien tulojen ja menojen tasapaino siten huomattavasti paran-

tunut. 

Keveiden ajoneuvojen, joihin tässä on luettu henkilö- ja pa-

kettiautot, julkiselle vallalle aiheuttamat nettotulot olivat 

vuonna 1967 noin 1)42 mmk, ts. keveiden ajoneuvojen erityisve-
rotus tuotti mainitun suuruisen ylijäämän niiden aiheuttamiin 

kusta.nnukslin nähden. Muiden ajoneuvojen osalta nettomenot 

olivat 2)43 mmk eli 99 % erityisverotuksesta. Tulojen ja meno-
jen tasapaino oli heikoin kuorma-autoliikenteessä nettomenojen 

oltua niiden osalta 2)47 mmk eli 155 	erityisverotuksesta. Vas- 

taavat luvut olivat linja-autoliikenteessä 20 mmk ja 51 a. 
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5.2.2 Nettomenot julkistaloudelliset rasitteet eliminoituina 

Edellä kohdassa 5.21 esitettyihin, tieliikenteestä julkisel-

le vallalle aiheutuneita bruttomenoja koskeviin lukuihin si-

sältyvät (1) suoranaisesti liikerinepalvelusteri kysynnän sekä 

asetettujen tavoitestandardien edellyttämässä laajuudessa ta-

pahtuvan tienpitotoiminnan aiheuttamat menot (2) tienpitotoi-

minnan välityksellä toteutettujen yleisten talous- ja yhteis-

kuntapoliittisten päämäärien toteuttamisesta edellä mainittui-

hin menoihin johtuneet lisäykset. Työryhmä on aiemmin kohdassa 

) todennut, ettei viimeksi mainittuja rasitteita voida perus-

tellusti sisällyttää tulojen ja menojen tasapainoa arvostel-

taessa liikenteen ja kuljetustoiminnan kustannuksiin, vaan ne 

on rahoitustasapainoa koskevassa vertailussa eliminoitava. 

Työllisyyspoliittisista syistä ei tienrakennustöiden ajoitus-

ta ja rakentamisen ohjelmointia sekä tuotantoteknhikan ja ra-

kennuskohteen valintaa aina voida suorittaa taloudellisesti 

edullisimmalla tavalla. Harvaan asutuilla seuduilla joudutaan 

väestön ja elinkeinotoiminnan kohtuulliseksi katsottavien 

minimikulkuyhteksien mandollistamiseksi rakentamaan ja yllä-

pitämään tiestöä suuremmassa laajuudessa, kuin tehtävien tie- 

investointien kansantaloudellisen kannattavuuden mukaan olisi 

perusteltua. 

Tienpidon julkistaloudellisten rasitteiden täsmällinen määrit-

täminen ei tarvittavan erillistutkimuksen puuttuessa ole mah-

dollista, mutta tie- ja vesirakennushallituksen arvion mukaan 

niiden kokonaismäärä lienee noin 30 teiden rakentamismenois-

ta. Liitetaulukossa 5.2.7 on esitetty tienpidon kokonaismenot 

julkistaloudelliset raitteet eliminoituina. Liitetaulukossa 

5.2.8 on esitetty tienpidon nettomenot julkistaloudelliset 

rasitteet eliminoituina. 

5.2.3 Tienpitotoiminnan menoihin sisältyvien  välillisten 

verojen elri?Dinti. 

Julkisen vallan tienpitotoiminnan menoihin sisältyy eräiden 
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kalusto- ja tarvikehankintojen osalta tulleja, valmisteveroja 

ja liikevaihtoveroa. Näiden välillisten verojen määrä on laa-

ditun selvityksen mukaan nykyisin noin 2.9 kohdassa 5.2.1 
esitetyistä kokonaismenoista, joten niiden kokonaismäärä oli 

vuonna 1967 noin 27.5 mmk. 

Kun tienpitotoiminnan menoihin sisältyvät välilliset verot 

vähennetään, päädytään liitetaulukossa 5.2.7 esitettyihin me-
noihin. Tienpidon nettomenot välliset verot eliminoituina on 

esitetty liitetaulukossa 5.2.8. 

5.2. Nettomenojen kehityksestä lähitulevaisuudessa 

Tie- ja vesirakennushallituksessa on 1970-luvun  rahoitustar-

vetta käsittelevän tutkimuksen yhteydessä tarkasteltu sekä 

tiemenojen että tieliikenteen erityisverotuksen tulevaa kehi-

tystä. Mainittu tutkimus muodostaa tavoite- ja resurssivaih-

toehtoja vertailevan pitkän aikavälin puiteohjelman, jossa 

tulevaisuuden tieliikennetarvetta eri tavalla tyydyttäviä ta-

voitestandardeja asettamalla on selvitetty kunkin asteisen 

tavoitteen toteuttamiskustannukset. Tätä ja rahoituksen enna-

koitavissa olevaa kehitystä vertailemalla on mandollista teh-

dä johtopäätöksiä vaihtoehtoisten standardien toteuttamisedel-

l4yksistä ja luoda samalla perusteita rahoitustason vakaan-

nuttamiseksi pitkän aikavälin suunnittelun ja rakentamisen 

ohjelmoinnin mandollistamiseksi. 

• 	Tieinvestointitarve vuosina 1971-1980  on selvitetty erikseen 

- 	valtion ja kuntien hoidossa olevan tiestön osalta. Tielaitok- 

sen (tvl) osalta investointitarve on selvitetty pääteitä kos-

kien kahta vaihtoehtoista tavoitestandardia sekä muiden maan-

teiden osalta edellisten lisäksi myös kolmatta, aiempaa stan-

dardia käyttäen. Tavoitestandardit on esitetty liitteessä 

5.2.9. 

Taajamien liikenneväyläinvestointitarve vuosina 1 971-1980 
on selvitetty saatavissa oleviin yleiskaavatasoisiin liiken-

neverkkosuunnitelmiin perustuen eräissä tyyppitaajamissa, joi- 
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den perusteella on laadittu rakentamistarvefunktiot ja esti-

moitu funktioiden pärametrit rakentamistarpeen selvittämisek-

si kaikkien maamme taajamien osalta. Tulokset on esitetty 111-

tetaulukossa 5.2.10. 

Tieliikeriteen erityisverotuksen kokonaiskertymää koskeva ennus-

te on laadittu ensinnäkin edellyttäen, että vuoden 1968 eri-

tyisveropetusteet ovat voimassa, myös 1 970-luvulla, ja toisek-
si edellyttäen, että erityisverotuksen tulee kattaa kokonal-

suudessaan samoin kuin eri ajoneuvoryhmien ja yksitt.isten 

ajoneuvojen osalta niiden käytöstä julkiselle vallalle aiheu-

tuvat kustannukset. Mainitut ennusteet on esitetty liitetaulu- 
kossa 5.2.11. 

Kymmenvuotiskautena 1 97 1 - 1 980 tieinvestointjtarve on tiestön 
tavoitestandardista riippuen 1)100 - 1 6700 mmk. Samana ajan-
jaksona tieliikenteen erityisverotuksen kokonaiskertymä on 

ennusteen mukaan 1 900 mmk, jolloin erityisverotuksen perus-
teiden on edellytetty säilyvän 1 970- luvulla sellaisina, kuin 
ne olivat vuonna 1968. Tarkasteluajanjaksona keveiden ajoneu-

vojen verotus on ennusteen mukaan keskimäärin 1000 mk ajoneu-

voa kohden vuodessa, ja raskaiclen ajoneuvojen 3390  mk. 

Mikäli tieliikenteen erityisverotuksen edellytetään ajanjak-
sona 1 971-1980 kattavan täysin tienpidosta julkiselle vallalle 

aiheutuvat kustannukset, tulisi erityisverotuksen tason keveil-

lä ajoneuvoilla olla tiestön standardista riippuen 690 - 880 mk 

ajoneuvoa kohden vuodessa, ja raskailla ajoneuvoilla 980 - 
• 63)0 mk. Tällöin julkisen vallan kustannuksijn on sisällytet-

ty suoranaisten tienpitokustannusten lisäksi myös liikenteen 

valvonnan sekä ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitoimin-
nan aiheuttamat kustannukset. 

Ajanjaksona 1 97 1 -1980 tieliikenteestä julkiselle vallalle ai-

heutuvat nettomenot ovat suoritettujen laskelmien mukaan ties-

tön tavoitestandardista riippuen enintään 2300 mmk eli 15 

tieliikenteen erityisverotuksen kokonaiskertymästä. Mikäli koko 

tieverkolla noudatettajsiin standardia 2, muodostuisi tielii-

kenteen erityisverotuksen kokonaiskertyrnä tarkastelukaudella 

1380 mmk suuremmaksi kuin tiemenot. Mikäli tiestön rakentami- 
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nen ja kunnossapito tapahtuisi päätieverkon osalta standardia 

1 ja muiden maanteiden osalta standardia 2 noudattaen, olisi-

vat julkiselle vallalle tieliikenteestä johtuvat tulot ja me-

not tarkastelukaudella keskimäärin yhtäsuuret. 

Mikäli tieliikenteen erityisverotuksen edellytetään täysin 

kattavan tieliikenteestä julkiselle vallalle 1970-luvulla ai-
heutuvat menot, muodostuisi erityisverotuksen taso keveiden 

ajoneuvojen osalta keskimäärin 1 2-3 1  % pienemmäksi, ja raskaiden 

ajoneuvojen osalta k7-87 % suuremmaksi kuin vuoden 1968 vero- 
perusteiden mukaisesti. On huomattava, että esitetyt luvut ku-

vaavat mainittujen ajoneuvoryhmien erityisverotuksen keskimää-

räistä tasoa ja kummankin ryhmän sisällä mainittu taso vaihte-

lee huomattavasti. 
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5.3. Rautateiden kuljetusmaksut 

5.3.1. Tulojen ja menojen tasapaino vuosina 1955-67 

Edellä kappaleessa 2.3 on tarkasteltu julkisen vallan rauta-
tiellikenteestä saamien tulojen nykyisiä perusteita sekä brut-

tokertymää vuosina 1955-67.  Mainitut tulot ilmenevät tulolajet-
tain liitetaulusta 5.3.1.  Rautateiden käyttötulojen kasvunopeus 
on tarkastelukauden aikana ollut keskimäärin 4.2 vuodessa. 

Lukuunottamatta vuotta 1963 niiden kasvu on ollut jatkuvaa, jos-
kaan i aivan tasaista. Kokonaistulojen kasvunopeus on ollut 

hieman hitaampi, keskimäärin 4.0 % vuodessa. Vuodesta 1962 

vuoteen 1966  kokonaistulot ovat pysyneet miltei muuttumattomina. 

Rautatieliikenteestä julkiselle vallalle (valtiolle) vuosina 

1955-67 aiheutuneet menot ilmenevät liitetaulusta 5.3.2.  Tau-
lussa esitetyt luvut ovat käyttömenojen osalta samat kuin ti-

linpäätöksissä on esitetty. Pääomamenot poikkeavat viimeksi 

mainituista luvuista siirtomäärärahojen osalta, jotka liitetau-

luun on sisällytetty käytettyinä määrärahoina. Kokonaismenot 

vastaavat näin ollen tietynasteisia kassaperusteisia menoja. 

Kun käyttömenoihin sisältyvät poistot uudistusrahaston välityk-

sellä tulevat käytetyiksi pääomamenoihin, on viimeksi mainit-

tuihin liitetaulussa kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi 

sisällytetty vain muut uudistusrahastosta käytetyt varat. 

Käyttömenot ovat vuosina 1955-67  kasvaneet keskimäärin 6.0 
vuodessa ja kokonaismenot vastaavasti 6.4 % vuodessa. Pääoma- 

menot ovat siten tarkastelukauden aikana lisääntyneet nopeam-

min kuin käyttömenot ja menot kokonaisuudessaan nopeammin kuin 
tulot. 

1) Kaikki tässä kappaleessa esitetyt kasvunopeudet (p) on 

laskettu ao. sarjojen alku- ja lopputasojen (F 	ja K ) pe- 
rusteella kaavasta 	 0 	t 

Kt = K0ePt 



A 1 
t'r . 

Liitetauluissa 5.3. ja 	tulot ja menot on jaettu henki- 
lö- ja tavaraliikenteen kesken pyrkien tällöin mandollisimman 
tarkoin noudattamaan aiheuttamisperiaatetta. Tulojen osalta 
tämä onkin ollut suhteellisen helposti tehtävissä, koska vain 
lO-1 % kokonaistuloista on sellaisia, joita ei kirjanpidossa 
ole suoraan voitu kohdistaa pääliikennelajeille Jakoa suon-
tettaessa on katsottu, että pääosa postinkuljetustuloista ja 
oman tavaran randit ovat tavaraliikennetuloja, kuten myös vaih-
totyömaksut, vauriuvuokrat, aluevuokrat ja muut ylimääriset 
liikennetulot, että verotulot jakautuvat molempien liikenne- 
lajien kesken kuten pääomamenot, että asuntovuokrat jakautu-
vat kuten henkilörnenot sekä että kioski-, ravintola- ja mainos- 
tilojen vuokrat ovat kokonaisuudessaan henkilöliikenteen tulo-
ja. Muut, edellä mainitsernattomat, tulot on katsottu koko toi-. 
minnan yhteisiksi tuloiksi. 

Käyttömenot on kohdistettu henkilö- ja tavaraliikenteelle tuo-
tekohtaisissa kustannuslaskeiniissa sovellettavan valtionrauta-
teiden kustannusten muodostumista koskevan mallin mukaan. 
Viimeksi mainitussa käyttönienot on jaettu 2 komponenttiin, 
joille kullekin on määritelty sellainen suoritemuuttuja, jos-
ta ko. erän suuruus pääasiassa riippuu. Näitä primäärisiä suo-
ritemuuttujia on kaikkiaan 16 kappaletta. Kummankin pääliiken-
nelajin palvelusten kysynnän tai tarjonnan volyymin muutosten 
vaikutus näihin primääriniuuttujiin on tärkeimpien erien kohdal-
la yleensä välittömästi ilmoitettavissa. Kummankin liikennela-
jin enilliskustanriukset, joilla tarkoitetaan sitä summaa, jol-
la valtionrautateiden käyttömenot pitkän ajan kuluessa keski-
määrin vähenisivät, jos kyseisen liikennelajin palvelusten 
tuottamisesta luovuttaisiin, voidaan näin ollen arvioida mal-
lin avulla, koska ko. kysyntäsuoritteiden tarkoitetut muutokset 
tunnetaan. Liitetaulukossa 5.3i1 esitettyjä arvioita suoritet-
taessa ei oman pääoman laskennallista korkoa ole otettu huo-
mioon eikä korjattu hallinnollisen kirjanpidon poistoja jakso-
tuksen ja arvostuksen osalta. Menettelyä on pidettävä perus- 

l)jjaiienius. Eräs rautateiden kustannusten riippuvuussuhteita 
koskeva malli ja sen käyttömandollisuudet eri-
laisissa kalkyyliongelmissa. 
Liiketaloudellinen Aikakauskirja N:o 11/1960. 
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teltuna, kun tavoitteena on tarkoitetunlaisen kassavirtatar-

kastelun suorittaminen. 

Kun kokonaiskäyttömenoista vähennetään molempien liikennela-

jien yhteenlasketut erilliskustannukset, ilmoittaa tulokseksi 

saatu erotus ne laitoksen yhteiskustannukset, jotka pitkällä- 

km tähtäyksellä jäisivät keskimäärin.sittamaan laitoksen 

vuositulosta, vaikka jommastakummasta pääliikennelajista luo-

vuttaisiinkin. Nämä yhteiskustannukset olivat vuonna 1967 
75 mmk eli noin 14 % kaikista käyttömenoista. Yhteiskustannuk-
set koostuvat seuraavista eristä: ylimääräisen höyryveturikapa- 

4 

siteetin poistot; se osa ratalinjan, ratapihojen, turva- ja 

sähkölaitteiden kunnossapitokustannuksista ja poistoista, mi-

kä on riippumaton liikenteen vaihteluista tai aiheutuu virka- 

tai työjunista; oman tavaran nouto- ja kotiinkuljetuskustan-

nukset; rakennusten hoito- ja ylläpitokustannukset ja poistot; 

sekä pienten asemien perusmiehityksestä aiheutuvat, liiken-

teestä riippumattomat kustannukset ynnä kustannukset virka-

mieslainsäädännön vuoksi ylläpidettävästä henkilöreservistä. 

Yhteiskustannusten jakaminen tätä pitemmälle olisi tietysti 

teknillisesti mandollista turvautumalla erilaisiin mekaanislin 

olettamuksiin. Työryhmän mielestä edellä lueteltujen erien 

edelleen jakaminen johtaisi kuitenkin siinä määrin niielival-

taisten perusteiden käyttöön, että ei olisi enää varmuutta 

tulosten mielekkyydestä. Tämän vuoksi tässä jakarnisessa ei 

ole menty pitemmälle. 

• • 	Kunkin vuoden pääomamenoista vain vähäinen osa on kohdistet- 

tavissa suoraan pääliikennelajeille. Tällaisia eriä ovat vau-

nuston, kiinteiden junayksiköiden, eräiden rakennusten ja 

eräistä ratapihainvestoinneista aiheutuvat hankintamenot. Ve-

tovoiman hankinnasta sekä rataverkon, siltojen, sähkö- ja turva- 

laitteiden perusparannuksista ja rakentamisesta kunakin vuonna 

aiheutuvat menot voidaan jakaa henkilö- ja tavaraliikenteen 

kesken ilmeisesti samojen suoritemuuttujien suhteessa kuin vas-

taavat poistotkin. Jakamatta jäisi näin vain talonrakennusin- 

vestoinnit sekä osa työkone- ja laiteinvestoinneista. 
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Laskelmien tulokset ilmenevät liitetaulusta 5.3.5. Edellä lu-
vussa 4 esitettyjen yleisten periaatteiden mukaan on rautatie- 

liikenteestä aiheutuvia kokonaismenoja verrattava käyttötulo-

jen summaan. Rautatieliikenteeseen liittyvät verotulot ovat 

valtion yleisiä tuloja. Yhteiset käyttötulot muodostavat ny-

kytilanteessa vajaat 3 rautatieliikenteen kaikista käyttö-
tuloista. Sen sijaan rautatieliikenteestä kaikkiaan aiheutu-

neista menoista 78 mmk eli 11 % oli sellaisia, joita ei voitu 
kohdistaa riidattomasti henkilö- ja tavaraliikenteelle. Vuonna 

[ 
	

1955 aiheutui rautatieliikenteestä valtiovallalle kaikkiaan 
noin 75  mmk suuruiset nettomenot, mikä oli noin 30 % kaikista 
käyttötuloista. Vuonna 1967  olivat vastaavat luvut 296 mmk ja 
71 %. Rautateistä valtiontaloudelle aiheutunut suhteellinen 
nettorasitus on siten tarkastelukauden aikana kasvanut kaksin-

kertaiseksi. Tarkastelukausi on tosin suhteellisen lyhyt, ja 

pääomamenoihin on sen alussa ja lopussa vaikuttanut eräitä 

poikkeuksellisia tekijöitä. Näyttää kuitenkin siltä, että 

käyttötulojen ja kokonaismenojen tasapaino on rautatieliiken-

teessä viime aikoina heikentynyt ja julkisen rahoituksen osuus 
olennaisesti kasvanut. 

Henkilöliikenteestä valtiontaloudelle aiheutuva nettorasitus 
oli vuonna 1955 noin 39 mmk eli noin 68 % herikilöliikenteen 
käyttötuloista. Vuonna 1967  olivat vastaavat luvut 104 mmk ja 
112 %. Tavaraliikenteen aiheuttama nettorasitus oli vastaavas-
ti vuonna 1955 10 mmk eli 5 	ja  1967  126 mmk eli 40 %. Ra- 
hoitustasapaino on siten henkilöliikenteessä koko tarkastelu- 

kauden ajan ollut huomattavasti heikompi kuin tavaraliikentees-

sä. Viimeksi mainitun piirissä ovat absoluuttiset ja suhteel-

liset nettomenot kuitenkin kasvaneet nopeammin. 

Luvussa 4 esitettyjen periaatteiden mukaan olisi liikenteen 

tariffipolitiikassa pyrittävä siihen, että rautatieliikentees-

tä aiheutuvat kokonaismenot, laajuudeltaan kappaleessa 4.3 
esitetyllä tavalla määriteltyinä ja oikein arvostettuina, saa-

taisiin katetuiksi liikenteen erillistuotoilla. Tämä vaatimus 

edellyttää periaatteessa myöskin yhteiskustannusten kattamista. 

Jos tavoitteeksi asetetaan esimerkiksi kaikkien tavaraliiken-

teestä aiheutuvien menojen ynnä koko liikenteen yhteisten net- 
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tomenojen kattaminen tavaraliikenteen tuotoilla, olisi vuoden 

1967 tilanteessa viimeksi mainittujen pitänyt olla 60 	suu- 

remmat kuin ne olivat edellyttäen kysynnän määrn pysyvän 

muuttumattomana. Pelkillä hinnankoroituksilla ja markkinoin-

tiponnistuksilla tätä tavoitetta tuskin voitaisiin saavuttaa-

kaan, vaan tämä edellyttäisi käytettäväksi myös muita keino-

ja. Erillisenä tämä ei myöskään ole mielekäs liikennepoliit-

tinen tavoite. Toimenpiteet on valittava tarkastellen kaikkia 

keinoja ja kaikkia kuljetusmuotoja rinnakkain. 

$ 	5.3.2. Nettomenot julkistaloudelljset rasitteet eliminoi- 
t ui na 

Edellisessä kappaleessa tarkastellut luvut, jotka perustuvat 

valtionrautatejden hallinnolliseen kirjanpitoon, kuvastavat, 

paitsi rautateille asetettuja liikennepoliittisia päämääriä, 

myös niiden välityksellä toteutettuja muita talous- ja yhteis-
kuntapoliittisia tavoitteita. Kuten luvussa k on lähemmin pe-
rusteltu, työryhmä on sitä mieltä, että viimeksi mainittujen 

vaikutus olisi arvosteltaessa tulojen ja menojen tasapainoa lii-

kennepolitiikan kannalta eliminoitava. Huomattavimmat näistä 

rasitteista ovat: 1) vuosituloksen rasittaminen juoksevilla 

eläkemenoilla. 2) käyttöomaisuuden hankintamenojen lisäykset 

kotimaisen tuotannon ja työllisyyden edistämisen vuoksi. 

3) Helsingin seudun paikallisliikenteen ylläpitäminen sekä 1) 

tietyn kapasiteettireservin ylläpitäminen talviliikenteen, 

poikkeuksellisten liikennehuippujen ja kriisitilanteiden va-
ralle. 

Valtionrautateiden nykyisiä eläkemenoja ei voida katsoa tällä 

hetkellä tuotettujen kuljetuspalvelusten aiheuttarniksi menoik-

si. Ne ovat aikaisemmin tuotettuja palveluksia vastaavia meno-

ja, minkä vuoksi niitä ei voida verrata nykyisiin tuloihin. 

Tämän hetkiset eläkernenot ovat muihin henkilökuntamenojhin 

verrattuina suuret henkilökunnan epäedullisen ikärakenteen, 

yleisesti varhaisemman eläkkeelle siirtymisen, kohonneiden 

eläke-etuuksien ja jonkin verran pidentyneen elinijän vuoksi, 

Jotta vuositulos kuvastaisi kysymyksessä olevan vuoden tuotan-

toa, pitäisi sitä rasittaa vain sellaisilla eläkemaksuilla, 



48. 

jotka rahastoituina riittäisivät kattamaan työssä olevan hen-

kilökunnan vastaiset eläkesuoritukset. Rautatiehallitus on 

suorituttanut asiasta vakuutusmatemaattisen selvityksen. Tä-

män mukaan vuosimaksu, jonka suuruus on 11 % valtion uuden 
eläkelain mukaisista kokonaisansioista, riittäisi kattamaan 

nykyisten lakien mukaisen eläkevastuuri siinäkin tapauksessa, 

että tulevat reaaliansiot ja eläkkeet kohoavat 3 % vuodessa, 
edellyttäen, että menrieisyydessä tekemättä jätetyt rahastoin-

nit katetaan valtion yleisistä varoista. Jos eläkemenot nor-

malisoidaan tämän mukaisesti, on vuoden 1967 käyttömenoista 
vähennettävä 39 mmk, mistä 11 mmk henkilö- ja 23 mmk tavara-
liikenteestä. 

Valtionrautatateiden käyttöornaisuudefl hankintamenot ovat var-

sin useassa tapauksessa korkeammat, kuin ne olisivat, jos lai-

tosta voitaisiin johtaa puhtaasti liiketaloudellisten peri-

aatteiden mukaan. Hankintoja ei nimittäin aina voida työlli-

syys-, maksutase- tai muista talouspoliittisista syistä suo-

rittaa halvimman tarjouksen mukaan. Lisäksi on usein jouduttu 

erityisesti työllisyyssyistä sellaisissa olosuhteissa ja sel-

laisella tekniikalla, joka ei ole halvin mandollinen. Vihdoin 

on samoista syistä jouduttu suorittamaan sellaisiakin raken-

nustöitä, jotka eivät kuljetuspalvelusten kysynnän tai liiken-

teenhoidon kannalta ole olleet lainkaan tarpeellisia. Emer-

kiksi eräät uudet radat voidaan lukea tähän ryhmään. Näiden 

tekijöiden vaikutuksista ei ole valtionrautateiden piirissä 

suoritettu yksityiskohtaisia selvityksiä. Kappaleessa 5.2 

on edellä esitetty tie- ja vesirakennushallituksefl käsitys 

työllisyyspolitilkan vaikutuksista tienrakennuskustannuksiin. 

Tämän perusteella työryhnä on olettanut, että rnainitunlaisls-

ta syistä valtionrautateiden pääomamenot ovat muodostuneet 

20 % korkeammiksi kuin siinä tapauksessa, että valtionrauta-
teillä olisi ollut rajoittamaton liiketaloudellinen toiminta-

vapaus, kuten muilla liikeyrityksillä taloutemme piirissä. 

Vuoden 1967  pääomamenoista on näin ollen vähennettävä 38 mmk, 
josta 12 mmk henkilö- ja 26 mmk tavaraliikenteestä. 

Työryhmä katsoo, että valtionrautateiden osallistuminen Hel-

singin seudun paikallisliikenteen ylläpitämiseen on sellainen 

yhteiskuntapoliittinen rasitus, jota ei nykynäkymien valossa 

voitane tarjontaa supistamalla eliminoida syystä, että tästä 
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aiheutuvat vaihtoehtoiskustannukset olisivat ilmeisesti suu-

remmat kuin liikenteen nykyinen alijäämä. Niiden selvitysten 

mukaan, joita rautatiehallituksessa on suoritettu, on tämän 

liikenteen nettoalijäämä ollut noin 5 mmk, mikä on lähes puo-
let vastaavista erilliskustannuksista. Tämä olisi työryhmän kä-

sityksen mukaan katettava tulonsiirroilla yleisistä varoista 

ja vähennettävä henkilöliikenteen katettavien nettomenojen sum-

masta. 

Nykytilanteessa valtionrautateiden vetovoimakapasiteetti lie-

nee tarpeeseen verrattuna jonkin verran liian suuri. Kun tämä 

liikakapasiteetti kuitenkin pääasiassa koostuu höyryvetureis-

ta, jotka vähitellen jäävät pois käytöstä ja jotka voidaan va-

rastoida mandollisten kriisitilanteiden varalle, ei työryhmän 

mielestä ole tarpeen tehdä mitään oikaisua valtionrautateiden 

pääomamenoihin tästä syystä. Vaunukapasiteetti taas on nykyi-

sin ilmeisesti verraten niukka. Kun sen laajennukset suunni-

tellaan lilketaloudellisin perustein, ei mandollista ylikapa-

siteettia tulevinakaan vuosina voida katsoa yhteiskuntapoliit-

tiseksi rasitukseksi. Valtionrautateiden henkilökunta sensi-

jaan on lähinnä virkamieslainsäädännön vuoksi nähtävästi jonkin 

verran tarpeettoman suuri. Siihen sisältyvän rationalisointi- 

vajauksen eliminoimiseksi laadittua ohjelmaa tarkastellaan 

lähemmin seuraavassa kappaleessa. Näin ollen ei vastaavan kor-

jauksen suorittamista perustilanteeri, vuoden 1967, lukuihin 
ole pidetty tarpeellisena. 

Kuukausi-, työläiskuukausi- ja koululaislippujen aihaisia hin-

toja ei työryhmä tässä yhteydessä ole myöskään pitänyt sosiaa-

lipoliittisena rasitteena muilta osin kuin Helsingin paikal-

lisliikenteen osalta. Työryhmä edellyttää, että rautateiden 

muussa lähiliikenteessä annetaan toimia puhtaasti kannatta-

vuusnäkökohtien mukaan, koska seritää ilrneisena, että harvaan-

asuttujen seutujen joukkohenkilöliikenne on taloudellisimmin 

hoidettavissa linja-autoliikenteen avulla. Työryhmä olettaa 

kuitenkin, että mitkään tarirripoliittiset toimenpiteet eivät 

voi saada aikaan tasapainoa rautateiden paikallishenkilölii-

kenteen kustannusten ja tuottojen välillä, vaan tasapaino on 

tältä osin saavutettavissa vain lakkauttamalla kyseinen tai'- 
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jonta. Tätä tarkoittava ohjelma sisältyy seuraavassa kappalees-
sa kosketeltaviin rationalisointitoirnenpiteisiin. 

Suorittamalla edellä esitetyt korjaukset saadaan julkisen val-
lan rautatieliikenteestä aiheutuviksi nettomenoiksi vuoden 
1967 tilanteessa henkilöliikenteessä 76 mmk eli 81 % käytt5-
tuloista, tavaraliikenteessä 77 mmk eli 25 % käyttötuloista 
ja molempien liikennelajien yhteisiksi nettomenoiksi 61 mmk 
eli siis kaikean kaikkiaan 21k mmk, mikä on 51 % käyttötulois-
ta. 

5..3. Nettornenojen kehityksestä lähitulevaisuudessa 

Koska liikenteen tariffipolitiikkaa koskevat päätökset ilmei-
sesti ovat pitkävaikutteisia ja koska tässä selvityksessä tar-
koitettujen toimenpiteiden tarkoituksena juuri on korjata eri 
kuljetusmuotojen välisiä kilpailusuhteita tulevaisuudessa ny-
kyistä terveempään suuntaan, on niitä suunniteltaessa pyrit- 
tävä ottamaan huomioon myös muiden asiaan vaikuttavien teki-
jöiden ja olosuhteiden muutokset. Tulojen ja menojen tulevaan 
tasapainoon vaikuttavat ilmeisesti ainakin seuraavat tekijät: 
1) liikenteen kysynnän autonooniiset rakennemuutokset, 2) lii-
kenteen määrällinen kehitys erilaisin hinta- ja laatuolettaniuk-
sin, 3) kuljetus- ja kulkulaitostekniikan kehitys, 4) inves-
tointitarpeen ja rahoituksen tarjonnan kehitys, 5) muut ole-
massa olevat rationalisointirnandolljsuudet sekä 6) kustannus- 
teki jäin hintatason muutokset. 

Liitetauluissa 5.3.1 - 5 on historiallisen kehityksen lisäksi 
esitetty myös ehdollinen ennuste valtionrautateiden tulojen 
ja menojen kehityksestä vuosina 1968 - 78. Tämä on laadittu 
seuraavien olettamusten perusteella. 

Tulojen ja menojen yksikköhintojen on oletettu pysyvän vuoden 
1969 tulo- ja nienoarvioesityksessä edellytetyllä tasolla, mi-
kä varsin tarkoin vastannee vuoden 1969  alun todellista hinta- 
tasoa. Liikenteen määrän on oletettu lisääntyvän keskimäärin 
lähes 3 vuodessa, mikä on jonkin verran enemmän kuin viime 
vuosina. On nimittäin oletettu, että vuosina 1972 - 78 tulta!- 
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sun kuorma-autoliikenteen piirissä suorittamaan sellaisia 
kappaleessa 5.2 käsiteltyjä erityisverotuksen korjauksia, joi-
den seurauksena rautateiden tavaraliikenteen tonnikilometrit 
lisääntyisivät takaisin siirtyvien kuljetusten vaikutuksesta 
yhteensä 500 - 600 miljoonalla nettotonnikilometrillä. Henki-
löliikenteen määrän on oletettu kasvavan keskimäärin 2 $ vuo-
dessa, mikä tosin saattaa olla hieman optimistinen arvio. 

Palkkausmenojen volyymin on suoritettavari rationalisointitoinin-
nan vaikutuksesta oletettu aluksi pienenevän 3 , senjälkeen 

2 	ja tarkastelukauden neljän viimeisen vuoden aikana vain 
1 vuodessa. Eläkemenojen, joita ei ennusteita laadittaessa 
ole oletettu vielä normalisoiduiksi, taas on oletettu määräl-
tälän kasvavan aluksi 3.5 %, sitten 2.5 % ja loppuvuosina 2 
vuodessa. Poistojen määrä kasvaa edellytettyjen investointien 
vaikutuksesta 3.0 - 3 , 5 	vuodessa. Muiden käyttönienojen yo- 
lyymin sen sijaan on oletettu pienenevän keskimäärin lähes 1 
vuodessa. Sosiaaliturvamaksun on oletettu koko kauden olevan 
6.5 % palkoista. Näihin olettamuksiin on päädytty niiden sel-
vitysten perusteella, joita rautatiehallituksessa on suoritet-
tu laadittaessa vuosia 1969 - 7k koskevaa taloussuunnitelmaa, 
jossa on keskeiseksi tavoitteeksi asetettu toiminnan voimakas 
rationalisointi vakiohintaisten yksikkökustannusten pienentä-
miseksi. Mainitun rationailsoinnin keinoina on suunnitelmassa 
edellytetty käytettävän: luopumista tarpeettomasta työstä ja 
kannattamattomasta toiminnasta, valvonnan ja johtamisen tehos-
tamista, oman henkilökunnan korvaamista koneilla ja ostetuilla 
palveluksilla, työvoiman koulutuksen parantamista ja sen ra-
kenteen muuttamista sekä ennen kaikkea eläkkeelle siirtyvän 
henkilökunnan korvaamatta jättämistä mandollisimman suuressa 
määrässä. 

Pääomamenot pohjautuvat vuodet 1968 - 7k käsittävään investoin-
tiohjelmaan, mikä myös liittyy laitoksen taloussuunnitelrnaan. 
Tarkastelukauden loppupuoliskon aikana näiden menojen on ole-
tettu aluksi pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla ja sen 
jälkeen vähitellen pienenevän. Työryhmä pitää näitä pääomame-
noja realistisina laitoksen kehittämis- ja rationalisointitar-
pCQt huomioon ottaen. Se ei tosin ole tutkinut, voitaisiinko 
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ehkä rautateiden tavoitteet saavuttaa plenemniinkin investoin-
nein, mutta sen käsitys on, että suurempia investointeja ei 
valtiovallan missään tapauksessa tarvinne valtionrautateihin 
suorittaa. 

Ennusteen mukaan rautateiden käyttötulot tulisivat vuosina 
1968 - 78 kasvamaan yhteensä noin 32 , tavaraliikennetulot 
36 % ja henkilöliikennetulot 2)4 %. Samaan aikaan vähenisivät 
rautateiden käyttömenot, liikenteen kasvusta huolimatta, kaik-
kiaan runsaat 3 %. Tämä vähentyminen kohdistuisi miltei koko-
naan henkilölilkenteeseen, tavaralilkenteestä aiheutuvat me-
not pysyisivät miltei muuttumattomina. Tavaraliikenteestä 
julkiselle vallalle kaikkiaan aiheutuvat nettomenot kohoalsivat 
laskelman mukaan tarkastelukauderi kolmen ensimmäisen vuoden ai-
kana vuoden 1967  tasoa korkeammalle, minkä jälkeen ne jatkuvas-
ti ja varsin nopeasti alentuisivat noin 13 mmk:aan vuonna 1978. 
Henkilöliikenteessä kehitys olisi samansuuntainen, alentuminen 
kauden jälkipuoliskolla kuitenkin vähemmän nopea. Henkilölii-
kenteen nettomenot olisivat vuonna 1978  noin 66 mmk eli 52 % 
tämän liikennelajin käyttötuloista. Molempien liikennelajien 
katettavat yhteiset nettomenot pysyisivät koko kauden ajan 
noin 72 mmk:na. 

Työryhmä katsoo, että laadittu ennuste, joka vuosien 1968 - 7)4 
osalta on yhtäpitävä valtionrautateiden taloussuunnitelman 
kanssa, riittävän realistisesti kuvaa rautatietalouden rnandol-
lisia kehityssuuntia. Työryhmä uskoo, että on mandollista esi-
tetyssä laajuudessa suorittaa sellaisia käyttötoiniinnan ta-
loudellisuutta parantavia ja liikenteen määrää lisääviä toi-
menpiteitä, että niiden tuloksena laitoksen kokonaistuottavuus 
( vakiohintaiset käyttötulot/vakiohintaiset käyttömenot) voi 
kasvaa keskimäärin 2.6 % vuodessa, tavaraliikenteessä hieman 
enemmän, henkilöliikenteessä vähemmän, tarkastelukauden aikana. 
Vuoden 1978  tilanteessa näyttiiisi vajaan' 14 % suuruinon nte11i-
nen korotus tavarataiiffeissa riittävän kattamaan tavaraliiken-
teen aiheuttamat julkisen vallan nettomenot ynnä molempien 
liikennelajien yhteiset nettornenot edellyttäen kysynnän määrän 
pysyvän muuttumattomana. Henkilöliikennetariffeissa vastaava 
koroitustarve, ilman yhteiskustannusten katetta, olisi hieman 
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yli 50 %, mikäli kysynnän määrä ei muuttuisi. 

Ennen kuin näiden tulosten realistisuutta voidaan arvostella, 
olisi ennusteen lukuihin suoritettava vielä kappaleessa 5.3.2 
vuoden 1967  rnenoihin suoritettuja vastaavat korjaukset julkis-
taloudellisten rasitteiden eliminoimiseksi. Eläkekustannusten 
normalisoinnin, joka suoritettaisiin samojen perusteiden mu- 
kaah kuin kappaleessa 5.3.2  on esitetty, vuoksi ennusteessa 
esitetyistä vuoden 1978  kyttörnenoista oiisi vähennettvä yh-
teensä 81 mmk, josta 21 mmk henkilö- ja k9 mmk tavaraliikeh-
teestä. Pääomamenoja voidaan edellyttää pienennettävksi hie-
man vähemmän kuin perustilanteessa vuonna 1967;  työryhmä pi-
tää kohtuullisena 15 % vähennystä. Olettaen vielä Helsingin 
seudun paikallisliikenteeri kannattavuuden ennusteperioodin ai-
kana parantuvan samalla, kun junavuorojen tarjontaa lisätään, 
työryhmä on olettanut, että henkilöliikenteen menoista voidaan 
vähentää 5 mmk kunakin vuonna. Kaiken kaikkiaan olisi ennus-
teessa esitetyistä vuoden 1978  menoista suoritettava seuraavat 
vähennykset: yhteensä llL mmk, henkilöliikenteestä 35 mmk ja 
tavaraliikenteestä 68 mmk. 

Näillä perusteilla suoritetut korjaukset antavat tulokseksi, 
että vuonna 1978 tavaralilkenne antaisi 55 mmk suuruisen po-
sitiiviseri katetuoton, mikä lähes riittL 	korjattujen yhteis- 
kustannusten, 61 mmk, kattamiseen, sekä että henkilöliikenteen 
nettornenot olisivat enää vain noin 31 mmk eli 2k % henkilölii 
kenteen käyttötuloista. Jos siten asetetaan päämääräksi kumnias 
takin liikennelajista julkiselle vallalle aiheutuvien erillis-
menojen ja yhteismenojeri kattamninen asteittain 10 seuraavan 
vuoden aikana, näyttäisi tavaraliikenteen tariffeissa riittä-
vän vain hyvin vähäinen korotus edellyttäen, että eläkemenojen 
normalisointi toteutetaan. Tariffin sisäiset rakennemuutokset 
sensijaan saattavat olla tarpeellisia. Henkilöliikennetariff'eja 
olisi sitävastoin koroitettava, sopivasti differentioiden, jo-
ko kerralla tai vaiheittain yhteensä vähintään 2t % edellyt-
täen, ettei kysynnän määrä muuttuisi. Tämä edellyttäisi onnis-
tuakseen joka tapauksessa liikenteen laatutasoa varsin huomat-
tavasti paranriettavaksi, kuten tavoitteena onkin. Työryhmän 
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arviointi koroituksen toteuttamisrnandollisuuksista ja vaiku-
tuksista esitetään seuraavassa luvussa. 

Lopuksi on vielä kosketeltava palkka- ja hintatason mandolli-
sen kohoamisen vaikutuksia esitetyn laskernan realistisuuteen. 
Jos pidetään kiinni siitä, että tuottavuuden nousulla on voi-
tava eliminoida nykyinen rahoitusvajaus, on mandolliset kus- 
tannustason nousut katettava kokonaisuudessaan hintojen korot-
tuksilla. Takavuosina rautateiden tuottavuus on kohonnut sel-
västi hitaammin kuin autoliikenteen, minkä vuoksi hintasuhteet-
km ovat vähitellen kehittyneet rautateille epäedullisiksi. 
Kuorma-autoliikenne lienee kuitenkin nykyisellään tyhjentänyt 
tuottavuuden koroitusmandollisuutensa miltei kokonaan. Se voi 
si parantaa tuottavuuttaan olennaisesti ainoastaan, mikäli ak-
selipairioja sallittaisiin yleisesti nostaa esimerkiksi 10 ton-
niin. 

Jos kuitenkin tähän liittyvistä investoinneista aiheutuvat li-
sämenot katetaan juuri siitä osasta kuorma-autoliikennettä, 
jossa 10 tn akselipaino olisi mandollinen, koko tuottavuuden 
nousu kulunee tähän. Näin ollen työryhmä uskoo, että kilpailu- 
suhteet eivät pitkänkään ajan kuluessa muutu rautateille epä-
edullisiksi, vaikka koko palkka- ja kustannushintatason nousu 
välittömästi tultaisiin siirtämään hintoihin. 

Työryhmä tulee seuraavassa kappaleessa vielä palaamaan näihin 
rahoitustasapainon tulevaa kehitystä koskeviin laskelmiin tai'-
kastellen kaikkien kuljetusmuotojen piirissä mandollisia toi-
mintavaihtoehtoja rinnakkain samanaikaisesti. Sen käsityksen 
mukaan ei nimittäin ole mandollista esittää yksiselitteistä 
arviota pelkästään rautateiden kuljetusmaksujen muuttamisen 
tarpeesta. Tämä tarve riippuu nimittäin siltä, mitä samanai-
kaisesti tehdään tai jätetään tekemättä muiden kuljetusrnuoto.iefl 
piirissä. Tärkeätä on erityisesti, että myös teknologian tar-
joamat rationalisointimandollisuudet tulevat kaikkien kulje-
tusmuotojen piirissä otetuiksi huomioon. 



5i 	Multa kuljetusrnuotoja koskevat verot ja maksut 

55. 



56. 

5.5. Eräitä toimintavaihtoehtoja liikenteen tariffipolitiikan 
muuttamiseksi 



6. Työryhmän ehdotukset 

57. 





Liite 2.2.1. Tieliikenteen erityisverotus Suomessa vuosina 1958-1968 

1. Moottorlajoneuvojen tulli 

Ajoneuvoryhm 	Normaalitulli Efta-tulli 

A Henkilöautot 14 % 
12.3.67 7 % 

11 % 1.7.68 6 % 
B Linja-, kuorma- ja 14 

pakettiautot 1.7.61 9.8 % 
1.8.62 8.4 % 

30.4.63 7 
1.5.64 5.6 $ 
1.3.65 4.2 % 

31.12.65 2.8 % 
31.12.66 1.4 % 
31.12.67 - 

11 1.7.68 - 
B muut kuin polttomootto- 15 % 

rilla toimivat 1.7.61 10.5 % 
1.8.62 9 % 

30.4.63 7.5 % 
1.5.64 6 % 
1.3.65 4.5 % 

31.12.65 3 % 
31.12.66 1.5 % 
31.12.67 - 

11 % 1.7.68 - 
C Erikoisautot 
- paloautot 	8 % 	1.7.61 5.6 $ 

1.8.62 4.8 % 
30.4.63 4 

1.5.64 3.2 % 
1.3.65 2.4 % 

31.12.65 1.6 % 
31.12.66 0.8 % 
31.12.67 - 

6% 	1.7.68 - 



C -muut autot, polttomoot- 10 % 
torilla toimivat 1.7.61 7 % 

1.8.62 6 % 
30.4.63 5 % 
1.5.64 4 
1.3.65 3 % 

31.12.65 2 
31.12.66 1 

31.12.67 - 
8 % 1.7.68 - 

C - muut kuin polttomoot- 15 

torilla toimivat 1.7.61 10.5 % 
1.8.62 9 % 

30.4.63 7.5 
1.5.64 6 % 
1.3.65 4.5 % 

31.12.65 3 % 
31.12.66 1.5 % 
31.12.67 - 

8 % 1.7.68 - 
2 Auto- jarnoottoripyörävero 

Maahan tuodusta tai maassa valmistetusta henkllöautosta ja moot- 

toripyörästä sekä 15.7.1962 alkaen eräistä pakettiautoista on 

maksettava auto- ja moottoripyöräveroa. Veron määrä on riippuvai-

nen ajoneuvon verotusarvosta, joka maahan tuoduilla ajoneuvoilla 

on alf-arvo lisättynä tullilla ja valmisteverolla, jos niitä 

ajoneuvosta maksetaan, ja maassa vairnistetuilla ajoneuvoilla se 

myyntihinta, jolla valmistaja ostajaa veloittaa, kuitenkin si-

ten, että veloltushlnnasta vähennetään auto- ja moottoripyörä-

vero ynnä liikevaihtovero sekä erillisinä veloitetut vakuutus- 

maksut ja rahtikulut. 



Ammattimaiseeri liikenteeseen, kouluäjoon tai vaikeasti 

liikuntavammalsen invaliidin henkilökohtaiseen käyttöön 

tulevasta veron alaisesta ajoneuvosta on auto- ja moottori-

pyörävero säädetty hakemuksesta palautettavaksi. Ammattimaiseeri 

liikenteeseen tai kouluajoon tulevasta ajoneuvosta veron palautus 

on 15.11.1967 alkaen 60 % maksetun veron kokonaismäärästä, kui-

tenkin enintään 5 500 mk, kun taas vero tätä ennen palautettiin 

täysimäärälsenä. 

Moottoripyöräveron määrä oli ajalla 1.1.1958 - 31.12.1958 

25 % ja 1.1.1959  alkaen 15 % ajoneuvon verotusarvosta, ja 

autoveron: 1.1.1958-31.12.1958 30 % 

1.1.1959-31.12.1961 	20 % 

1.1.1962_1 11.7.1962 	20 % ja 10 %, kun 

ajoneuvo öli rekisteröity aikaisemmin muuna kuin henkilöautona. 

Ajalla 15.7.1962-31.12.1963 auton verotusarvon ollessa 

alle 3000 mk 3000-6000 mk 6000-9000 mk yli 9000 mk 

vero oli 	kO % 	60 % 	75 % 
	

90% 

ja i.i.6- 	35 % 	50 % 	65 % 	 80 % 
k .6.65 

Ajalla 5.6.1965 - 31.6.1966 veron määrä oli auton verotusarvon 

määrä vähennettynä 1500 markalla, kuitenkin vähintään 35 % 

verotusarvos ta. 

Ajalla 1.7.1966 - 11.3.1967 veron määrä oli auton verotusarvon 

määrä korotettuna 50 %:lla ja vähennettynä 2250 markalla, 

kuitenkin vähintään 50 % verotusarvosta. 

Ajalla 12.3.1967 - lk.11.1967 veron määrä oli auton verotusarvon 

määrä korotettuna 55 %:lla ja vähennettynä 2250 markalla, 



kuitenkin vähintään 50 % verotusarvosta. 

1511.1967 alkaen veron määrä on auton verotusarvon määrä 

korotettuna kO %:lla ja vähennettynä 2500 marka11a kuitenkin 

vähintään 50 % verotusarvosta. 

Kun auto, jonka omistaja on vapautettu autoveron maksamisesta 

on myyty henkiU5lle, jolla ei ole tätä oikeutta, tai kun auton 

rakennetta on muutettu niin, että autosta on tullut veronalainen, 

on veron määrääminen tapahtunut seuraavin perustein: 

1.1.1958 - 15.7.1962 Ensimmäisenä vuonna veroa alermettiin 

50 % alkuperäisestä ja kahtena seuraavana 

vuonna 25 % kumpanakin. 

15.7.1962 - 31.12.196) Auton arvon aleneminen arvioitiin ja sen 

perusteella määrättiin auton verotusarvo, 

jota sovellettiin samalla tavalla kuin 

uusiin autoihin. 

1.1.l96 - 3l.l2.196 Maksettavan veron määrää alennettiiri puoli- 

vuosittain 12.5 % alkuperäisestä tasosta. 

1.1.1965 	 Maksettavan veron määrää alennetaan 

puolivuosittain 16 2/3 % alkuperäisestä 

tasosta. 



3. Moottoriajoneuvojen renkaiden valmistevero 

Koko tarkastelukaudella autonrenkaiden valmistevero on ollut 

kO p/kg l.11965 saakka, jolloin vero poistettiin. 

)4 $esternäitei polttoaineiden tulli 

Moottoriberisiiriin till1 on ollut koko tarkastelukauden 20 p/litra. 

Dieselöljy sitä vastoin on tullivapaata. 

5. Nestemäisten polttoaineiden valmistevero 

Maassa valmistetusta ja maahan tuodusta nestemäisestä polttoai-

neesta on suoritettava valmisteveroa, jonka suorittaa maassa 

valmistetusta polttoaineesta valmistaja ja maahan tuodusta tuoja. 

Maassa valmistetusta polttoalneesta suoritetaan perusveroa ja 

lisäveroa, maahan tuodusta polttoaineesta lisäveroa. Lisäverosta 

vapaat ovat kuitenkin polttoöljy, lentokekoriebensiini ja reaktio- 

polttoaine. 

Perusveroa maksetaan saman perusteen mukaan kuin vastaavasta 

maahan tuctaveta Taluisteesta kannetaan tuula, ja voron näärä 

on 95 % voimassa olevasta tullista (moottoribensllnlstä 19 p/litra). 

Tämä perusvero on ollut voimassa koko tarkastelukauden. 

Lisäksi nestemälsestä polttoaineesta on maksettu lisäveroa 

vuodesta 1960 alkaen: 

Dieselöljystä: 1.1.1960 - 31.12.1964 

5.50 - 6.50 p/litra riippuen dieselindeksistä ja 



1 .1 .1965 - 30.6.1966 

13.95 - 1)5 p/lltra riippuen dieselindeksistä 

1.7.1966 alkaen 

17.07 - 17.57 p/litra riippuen dieselindeksistä. 

Moottoribensiinistä: 

1.1.1960 - 31.12.1963 

lt.1O - k.60 p/litra oktaanhluvusta riippuen 

1.1.196k - 31.12.196k 

6.10 - 6.60 p/litra oktaanhluvusta riippuen 

1.1.1965 - 30.6.1966 
11.2k p/litra 

1.7.1966 alkaen 

15.69 p/lltra. 

6. Moottoriajoneuvovero 

Vuosittain maksettavaa moottoriajoneuvoveroa on kannettu 31.12.196Lt 

saakka kaikista ajoneuvoista, ja 1.1.1965 alkaen ainoastaan 

ajoneuvoista, jolta käytetään muulla polttoaineella kuin moot-

toribensiinhllä. Veron määrä on ollut: 

Moottoripyöristä: 

1.1.1958 - 31.12.1963 

1.1.196k - 31.l2.196 1  

1.1.1965 alkaen 

Henkhlöautoista: 

1.1.1958 - 31.12.1963 

Henkilöautolsta, joiden oma paino on 

12 mk 

18 mk 

72 mk 

3 mk kultakin 100 kg 
alle 1 600 kg 	 määrältä tai sen osalta 

kuitenkin vähint. 30 mk 



1tenkilöautoista, joiden oma paino on 	edellisen lisäksi 

yli 1 600 kg 	 6 mk kultakin 1 600kg 

ylittävältä 100 kg 

märältä tai sen 

osalta 

1.1.1964 - 3l.l2.l964 

Henkilöautoista, joiden oma paino on 	4.80 mk kultakin 

alle 1 600 kg 	 100 kg määrältä tai 

sen osalta, kuitenkin 

vähint. 48 mk 

Henki1iautoista, joiden oma paino on 	edellisen lisäksi 

yli 1 600 kg 	 9 mk kultakin 1600kg 

ylittävältä 100 kg 

määrältä tai sen 

osalta 

1.1.1965 alkaen 

Henkilöautoista, joiden kokoriais- 	72 mk 

paino on alle 600 kg 

Henkiliautoista, joiden kokonais- 	edellisen lisäksi 

paino on yli 600 kg 	 9 mk kultakin 600 kg 

ylittävältä 100 kg 

määrältä tai sen 

osalta 

Kuorma- la takettiautoista: 

1.1.1958 - 31.12.1963 	2.40 mk kultakin 

kokonaispainon 100 kg 

määrältä tai sen 

osalta, kuitenkin 

vähin. 24 mk 



l.1.196k - 31.12.196k Ammattiniaisessa liiken- 

teessä olevilta autoi1a 

kuten yllä, muilta 3.60 mk 

kultakin kokonaispainon 

100 kg määrältä tai sen 

osalta, kuitenkin vähint. 

36 mk. 

1.1.1965 alkaen 	9 mk kultakin kokonais- 

painon 100 kg määrältä 

tai sen osalta 

Linja-autoista: 

1.1.1968 - 31.12.1963 3 mk kultakin kokonais- 

painon 100 kg määrältä tai 

sen osalta 

l.l.l96t - 3l.12.l96 	.8o mk kultakin kokonais- 

painon 100 kg määrältä 

tai sen osalta 

1.1.1965 alkaen 	Sama kuin kuorma- ja paket- 

tiautoista 

Erikoisautoista: 

(ei kuitenkaan paloautoista eikä 

sairasautoista, joista ei kanneta 

moottoriajoneuvoveroa) 

Perävaunuista: 

Sama kuin kuorma- ja paket-

tiautoista, ei kuitenkaan 

alara jaa 

1.1.1958 - 31.12.1963 1.80 mk kultakin kokonais- 

painon 100 kg rnäärältä tai 

sen osalta, kuitenkin 

vähintään 18 mk 



1.1,1964 - 31.12.1964 3.40 mk kultakin kokonais- 

painon 100 kg määrältä 

tai sen osalta, kuitenkin 

vähintään 24 mk 

1.1.1965 alkaen 	Ei veroa 

Traktoreista ja moottorityökoneista: 

1.7.1965 alkaen 	3.60 mk kultakin oman 

painon 100 kg määrältä 

tai sen osalta, kuitenkin 

vähintään 60 mk 

6.1. Lisäivero 1.1.1958 - 31.12.1964 

Lisäveron alaisia olivat moottoriajoneuvot, jotka käyttivät 

lievemmiri verotettua polttoainetta kuin tavallinen moottori- 

bensiini. Lisävero määräytyi kaavasta 

Lv = lvk x P x b, jossa 

Lv = lisävero markkoina 

lvk = lisäverokerroin (1.2 lirija-autoilta, kuitenkin 1.0 linja- 

autoilta, joita käytetään yksinomaan kaupunki- tai kaup- 

pala-alueilla, o.8 muilta moottoriajoneuvoilta) 

b = bensiinin tullimaksu markkoina 

p kuorma- ja linja-auton kokonaispaino tai muun moottoriajo-

neuvon oma paino kiloina 

1.1.1965 alkaen 

Lisäveroa on maksettava moottoriajorieuvoista, jotka käyttävät 

lievemrnin verotettua polttoainetta kuin mille ne on tarkoitettu 

tai valmisteveron lisäverosta vapaata polttoainetta. 



Lisäveron määrä rnoottoriajoneuVoista, joista on maksettava 

varsinaista ajoneuvoveroa, on ajoneuvovero kymmenkertaisena, 

kuitenkin vähintään 3 000 mk.)4uista moottoriajoneuvdsta ii-

sävero on 3 000 mk. 

7. Leimavero 

Leimaveroa on maksettava ajokortista ja siihen tehtävästä 

muutoksesta, autokoulunopettajakortista, autokoulunpitoluvasta, 

koenumerotodistuksesta, kuljettajatutkintotodistuksesta, lii - 

kenneluvasta, opetusluvasta, moottoriajoneuvon rekisteriin 

merkitsemisestä ja rekisteriin tehdyn merkinnän muuttamisesta. 

Lisäksi on maksettava toimituskirjari lunastus- ja toimituspalk-

kio ajokortista sekä moottoriajoneuvon katsastustodistuksesta. 

8. Liikenne- ja ajoneuvovakuutusmaksuista kannettava vero 

Vuoden 1967  alusta lukien on pakollisista liikenne- ja vapaa-

ehtoisista ajoneuvovakuutusmaksuista kannettu veroa, jonka 

taso vastaa yleisen liikevaihtoveron tasoa. 
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Liitetaulukko 5.2.1 

Tieliikenteen erityioveiotus vuosinr. 1955-1967, niilj.uik. (kLiy-vin binnoin) 

1955 1956 1957 1952 105° 1960 1961 1962 l9G 1964 1965 1966 1967 
!oottoriajoneuvojen j 	osien tuili 15.1 17.1 17.3 16.2 	25.2 35.2 41.2 45.4 17.0 55.5 61.1 49.4 37.6 

Auto- ja 	toottor1pyLir9vero 5.4 21.6 21.4 20.2 	14.7 19.0 20.3 03.5 25.5 137.5 167.6 167.2 166.6 
5cn1:ai0en ja py6rien tuli! ja 
va1iitevero 7.3 7.4 3.4 6.6 	5.2 0.9 .1 7.3 7.5 8.1 7.6 6.4 5.7 
6ete6isten polttoaineiden tuli! 45.3 24.6 01.1 27.0 	3.0 10.8 s.1 4.4 5.4 0.5 0.5. 0.8 23.7 
Neste. 	ictcn polttoaineiden valuis- 
tevero') 24.4 4.7 5.4 93.9 	111.9 131.7 143.6 lbl.9 178.9 209.3 345.3 '.45.1 476.7 
Iloottoriajoneuvovcro 11.5 13.4 22.6 15.2 	16.6 17.2 13.5 21.4 21.8 35.9 40.5 52.3 68.7 
Lislvero 	

. 5.6 9.7 22.3 23.1 	34.0 41.1 47.' 52.7 52. 63.9 - - - 

Vero liikenne- ja aLttovak.LIak$uista - - - - - - - - - - - 

- 16.6 
P:,c 6k 6 intirakcut 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.1 6.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0•7 0.6 
6orvaukoet 	ia-tunnui.ierkejst6 0.5 0.2 1.1 1.2 	1.5 1.7 2.0 1.5 2.0 2.6 3.0 2.6 2.5 
Leiavero ajolorteiots. yno. 4.0 4.2 5.2 5.5 	5.3 o.1 7.4 6.0 8.2 5.7 10.7 10.6 14.9 

irit.iverotus ytecns1 127.1 163.5 192.5 211.8 221.9 271.8 301.7 369.7 404.6 523.1 636.8 735.3 815.8 

1) lt9 ..yls tiuliit:enrie:cktorin ulkpu3iella kl7tot\'0t6 flC)1.ttOi cts. acnn 
2) 2i11tyj uoottoriajoneuvoverooi. 



Liite 5.3.5. 

Valtionrautateiden kokonaismenot seki julkisen vallan nettomerot 

( kokonaismenot - käyttitulot) 1iikenneijeittain :v. 1955 - 67 
ja ennuste vv. 1968 

Vuosi 	Kokonaisinenot 	Nettomenot 
Henk. Tav. 	Yhteiset 	Yht. Henk. Tav. 	Yhteiset 	Yht. 
liik. liik. 	liik. liik. 

1955 96,2 200,1 29,3 325,6 38,8 10,1 25,7 '74,6 

56 104,4 229,7 33,2 367,3 42,6 24,2 28,7 95,5 
57 112,4 248,3 34,6 395,3 47,8 32,2 29,9 109,9 
58 124,8 266 9 9 35,3 427,0 56,6 44,1 30,1 130,8 
59 114,2 241,2 36,6 392,0 44,6 15,3 30,5 90,4 

1960 129,9 278,3 39,2 447,4 58,0 25,0 32,1 115,1 

61 152,0 325,9 44,4 522,3 73,6 63,6 38,7 175,9 
62 157,0 361,5 47,4 565,9 76,6 85,5 40,5 202,6 
63 166,4 372,2 54,7 593,3 88,9 103,4 46,6 238,9 
64 185,0 384,0 60,9 629,9 101,4 104,7 52,3 258,4 

1965 189,7 414,8 67,6 672,1 106,9 130,1 57,7 294,7 
66 186,6 420,1 71,7 678,4 101,4 124,2 62,0 287,6 
67 197,6 138,6 77,6 713,8 104q3 125,5 66,2 296,0 

68 221,6 492,9 86,3 801,3 119,4 148,8 72,6 340,8 
69 222,1 498,1 86,8 807,0 114,8 138,4 73,8 327,0 

1970 225,1 508,0 86,0 819,1 116,0 141,5 72,8 330,3 

71 218,5 496,1 84,8 799,4 107,3 122,6 71,6 301,5 
72 203,0 474,4 85,3 762,7 89,7 87,3 71,9 248,6 
73 196,7 463,6 84,9 745,2 81,3 61,5 71,5 214,3 
74 203,8 482,4 84,5 770,7 86,4 64,9 70,9 222,2 

1975 201,1 480,1 84,3 765,5 81,4 50,7 70,7 202,8 

76 198,3 486,6 85,7 770,6 76,4 44,9 72,1 193,1 
77 196,1 484,2 85,4 765,7 71,8 29,8 71,8 173,1 

1978 193,0 480,5 85,3 758,8 66,4 13,1 71,7 151,2 



Liitetaulukko 5.2.2 Julkisen vallan menot (valtio ja kunnat yhteensä) tieliikenteestä vuosina 
1955 - 1967 milj.mk, käyvin hinnoin 

Vuosi Teiden ja katujen 
rakentaminen 

Teiden ja katujen 
kunnossapito 

Yleiskustannukset Yhteensä 

1955 132.3 73.4 26.2 231.6 

56 203.1 79.6 28.6 310.9 

57 250.3 94.2 35.9 379.8 
58 297.1 95.8 34.5 426.7 

59 350.4 112.9 38.7 501.2 
1960 334.6 124.8 38.9 497.4 

61 328.7 139.1 50.2 517.0 
62 355.2 162.4 54.1 570.6 

63 387.8 180.8 61.7 629.0 

64 475.3 199.0 71.3 743.9 
1965 540.0 232.3 92.0 861.9 

66 560.0 270.7 129.4 957.1 

1967 577.5 250.6 125.2 949.8 

Lähde: Liitetaulukot 5.2.3 ja 5.2.4 



Liitetaulukko 5.2.3 Julkisen vallan menot (valtio ja kunnat yhteensä) tieliikenteestä vuosina 
1955 - 1967, milj.mk, käyvin hinnoin 

Teiden, katujen ja siltojen rakentaminen 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 19672) 

-. 	TVH 90.6 152.5 184.4 222.6 286.7 276.5 254.9 268.1 293.4 370.6 427.1 430.2 427.8 
1.1 Varsinaiset 

määrärahat 9.3 11.7 12.3 24.0 79.4 73.9 96.8 164.7 152.9 146.9 184.3 180.8 363.8 
1.2 Momentti 

20.111.7.1) 9.8 16.0 16.4 16.6 15.3 16.7 18.4 21.7 19.2 18.2 16.9 27.8 26.0 
1.3 Momentti 

71.5 124.8 155.7 182.0 192.0 185.9 139.7 81.7 121.3 205.5 225.9 121.6 38.0 
2. Asutustiet 9.3 11.1 12.1 13.3 12.2 9.1 9.5 5.8 5.6 4.8 3.9 4.9 2.9 
2.1 .Maatalous- 

hallituksen 8.6 9.2 10.0 11.2 9.9 6.7 7.2 3.8 4.1 3.7 2.9 3.2 1.4 
2.2 Asutushal- 

litukseri 0.7 1.9 2.1 2.1 2.3 2.4 2. 2.0 1.5 1.1 1.0 1.7 1.5 
3. Metsäautotiet 

(Metsähall.) 3.2 6.2 8.9 3.4 5.4 2.8 3.0 3.1 4.0 6.9 5.9 5.6 8.0 
4. Kunnat 29.2 33.3 44.9 57.8 46.1 46.2 61.3 78.2 84.8 93.0 103.1 119.3 138.8 
4.1 Maalaiskun- 

nat 7.4 7.9 9.6 10.2 10.7 9.8 10.1 12.3 13.6 15.1 17.3 19.3 19.5 
4.2. Kaupungit 

ja kauppa- 
lat 21.8 25.4 35.3 47.6 35.4 36.4 51.2 65.9 71.2 77.9 85.8 100.0 119.3 

Yhteensä 132.3 203.1 250.3 297.1 350.4j334.6 328.7 355.2 387.8 475.3 540.0 560.0 577.5 

1) Muut kuin tietyöt poisluettuna 
2) Kuntien osalta luvut ennakollisia 

Lähde: Valtion tilinpäätökset ja kuntien finanssitilastot vuosilta 1955 - 1967 



Liitetaulukko 5.2.4 Julkisen vallan menot (valtio ja kunnat yhteensä) tieliikenteestä vuosina 

1955 - 1967, rnilj.mk, käyvin hinnoin 

Teiden, katujen ja siltojen korjaus- ja kunnossapito 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

1. TVH:n tiet 51.8 56.5 66.5 66.5 73.5 82.6 92.7 114.5 126.2 139.3 159.1 169.3  178.9 
2. Asutustiet 0.4 0.6 0.4 0.5 8.1 6.3 6.3 5.1 3.8 3.7 2.7 3.0 1.1 

3. Metsäautotiet 0.2 0.3 0.6 0.7 0.5 0.6 0.9 1.0 0.8 1.0 1.3 1.7 1.3 

4. Kunnat 21.0 22.2 26.7 28.1 30.8 35.3 39.2 41.8 50.0 55.0 69.2 76.7 69.3 
4.1 Maalaiskunnat 6.1 6.7 7.8 8.2 8.6 9.0 12.3 13.6 15.1 17.1 19.2 21.9 21.2 

4.2 Kaup. 	ja kaup- 
palat 14.9 15.5 18.9 19.9  22.2 26.3 26.9 28.2 34.9 37.9 50.0 54.8 48.1 

Yhteensä 73.4 79.6 94.2 95.8 112.9 124.8 139.1 162.4 180.3 199.0 232.3 270.7 250.6 

Yle iskustannu.ks et 

1. TVHn kLaliinto- 
menot 4.6 5.9 8.5 9.6 11.3 12.4 14.3 16.2  19.2 24.4- 34.6 42.6 50.4 
Keskushaiiinto 0.7 0.8 1.3 1.5 1.7 1.9 2.3 2.7 3.3 3.8 4.9 5.9 7.2 
Fiirihallinto 3.6 4.7 6.6 7.4 8.8 9.6 11.0 12.4 14.6 18.9 27.3 33.7 39.7 
Eläkkeet 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.7 2.4 3.0 3.5 

2. Koneistomenot 13.8 14.6 12.2 11.3 13.4 15.7 21.5 23.1 24.8 23.3 32.6 61.6 50.1 

3. Varastojen yms. 
rak. 2.0 1.4 7.6 5.1 4.4 0.7 3.0 2.8 3.7 6.4 4.8 3.4 1.5 

4. Moottoriajon. 

heuttamat menot 0.8 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.2 1.4 2.3 3.3 4.2 4.4 
liikenteelle ai- 

5. Liikenteen val- 
vonta 5.0 5.9 6.6 7.4 8.4 8.8 9.9  10.8 12.6 14.9 16.7 17.6 18.8 
Yhteensä 26.2 28.6 35.9 34.5 38.7 38.9 50.2 54.1 61.7 71.3 92.0 129.4 125.2 

ijanue: vaion TiilnpaacoKset ja Kuntien Iinanssiti±astot seIä Tvh:n vuosikertomukset 1955 - 1967 
Tvh n nallinto- ja korloJ oI1nojhil1 isaltj vain Tvl 11 osuus i» n r st kokonai-
menoista 



Liitetaulukko 5.2.5 Tieliikenteen erityisverotuksen jakautuminen ajoneuvoryhniittäin vuonna 
1967, mmk. 

Vero 
___________________ 

Henki]Ji- 
autot 

Paketti- 
autot 

Kuorma- 
autot - 

Linja- 
autot - 

Erikois- 
autot 

Muut 
_________ 

Yhteensä 

Tuontivero ja tulii 187.3 14.5 4.3 1.3 0.9 1.6 

_________- 

209.9 
Polttoainevoro 281.8 36.6 99.8 29.0 5.8 47.4 500.4 
Dieselajoneuvovero 1.5 0.3 50.3 7.4 0.5 8.7 68.7 
Vakuutusvero 11.0 0.9 3.4 0.5 0.2 2.6 18.6 
Leimavero 14.8 1.3 1.5 0.4 0.1 0.1 18.2 
ERITYISVEROTUS YHT. 496.4 53.6 159.3 38.6 7.5 60.4 815.8 

mk/aj onuvo 

Tuontivero ja tulli 575 390 185 206 1052 
Folttoainevero 511 750 2260 3905 1377 .. 
Dieselajoneuvovero 3 6 1139 992 119 
Vakuutusvero 20 18 77 67 47 
Leimavero 27 27 34 51 24 
ERITYISVEROTUS YHT. 1136 1191 3695 5224 2619 

p/aj oneuvokm 

Tuontivero ja tulli 	3.63 	 2.05 	1) 	1) 	 2.75 
Polttoainevero 	3.23 	 3.95 	5.51 	5.32 	3.60 
Dieselajoneuvovero 	1) 	1) 	2.78 	1.35 	 1) 
Muut erityisverot 

ERITYISVEROTUS YHT. 

1) Sisältyy "muihin erityisveroihin" 

0.31 
7.17 

0.27 
6.27 

0.72 
9.01 

0.45 
7.12 

0.49 
6.84 :: 



Liitetaulukko 

Teistä ja tie1iikelitcstä juikisiie vaI1i1e aiheutuniden 

kokonaismeno j en j akautuine a oncuvoryhmittäin 	onna 1967 



Liitetaulukko 5.2.7 Teistä ja tieliikenteestä julkiselle vallalle johtuneet kokonaistulot ja -menot 

vuonna 1967, mmk. 

Ajoneuvoryhmä 	Tieliikenteen 	Teistä ja tieliikenteestä julkiselle vallalle aiheutuneet 
verotus 	______________ 	menot 

Kokonais- 	Kokonaismenot julkista- 	Kokonaismenot vä- 
menot 	loudelliset menot elimi- 	1i11sot verot 

noituina 	eliminoituina 

Henkiidautot 496 363 293 285 

Pakeitiautot 54 45 36 35 

Kuorma-autot 159 406 328 318 

Linja-Tutot 39 59 48 47 

Erikoisautot 7 4 3 3 

Muut ajonouvot 41 20 16 15 

Jakamatta 20 56 56 54 

Yhteensä 816 953 7e0 757 



titaulukko 5.2.8 Teistä ja tieliikenteestä julkiselle vailalle aiheutuneet nettomenot 

(menot - tulot) vuonna 1967, mmk. 

AjoneuvoryJnä Nettomenot Nettomenot 
julkistaloudeliiset 
rasitteet eliminoituina 

Nettomenot 
välilliset verot 
ei imino ituina 

Henkiibautot - 133 - 203 - 211 

Pakettiautot - 	 9 - 	 18 - 	 19 

Kuorma-autot 247 169 159 

Linja-autot 20 9 8 

Erikoisautot - 	 3 - 	 4 - 	 4 

Muut ajoneuvot - 	 21 - 	 25 - 	 26 

Jakamatta 36 36 34 

Yhteensä 137 - 	 36 - 	 59 



1tetaiuKKc 

Tie- ja vesirakennushallituksen tieinvestointitarvetutkimUkSeSsa 

197 1-1 980  käytetyt maanteiden tavoitestandardit 

Tietyyppi Standardi __________________ __________________ 

1 2 3 

KKVL hay KKVL hay KKVL hay 

13/7,5 kp 	1 
10/7' < 12 000 <- ik 000 < 16 000 

8/7 	kpl 
7/6 < 	7 000 <' 	8 000 < 10 000 

5.5 - 7.0 	is,b1s < 	1 500 < 2 000 <' 2 500 

5.5 - 7.0 sr 500 < 	800 < 1 000 

3.5 - 	k0 sr 150 < 	200 300 
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Liitetaulukko 5.2.10 

Julkisen vallan tieinvesi:ointitarve 18')71 - 1980, mmk. 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa oleva tiestö 

Tiestön tavoitestandardi 

1-1 	1 	1-2 	1 	2-2 

Rakentaminen 9470 7770 6220 

Kunnossapito 3270 3270 3270 

Hallinto 1290 1120 960 

Yhteensä 	14030 	1 12160 	1 10450 

Kuntien hoidossa oleva tiestö 

Rakentaminen 

Kunnossapito 

1730 

950 

1730 

980 

1730 

980 

Yhteensä 2710 2710 2710 

Julkisen vallan tieinvestointitarve yhteensä 

Kaikkiaan 	1 	16740 	1 14870 	I 13160 



Liitetaulukko 5.2.11 Ennuste tieliikenteen erityisverotuksen tuotosta vv. 1971 - 1980 nykyisen 

erityisverojärjesteiniän sekä optimaalisen erityisverojärjestelmän mukaan, 

milj.mk. (vuoden 1968 hinnoin). 

T i e st ön 
	Nykyisen erityisverojärjestelmän 

	Optimaalisen erityisvero järjestelmän 
standardi 
	mukaan 	 mukaan 	__________________ 

Kevyet ajon, IRt_ajon. 	yht. 	 Kevyet ajon. I5at ajon. 	yht. 

st 1 - 1 10780 4152 14932 9482 7759 17241 

et 1 - 2 10780 4152 14932 8423 6892 15315 

st 2 - 2 10780 4152 14932 7455 6099 13554 

Lähde Nykyisen erityisverojärjestelmän mukaisessa ennusteessa veroasteet on määrätty 1.1.1968 
v11innein perustein. Erityisverotus autoa kohden keskimäärin vv. 1971 - 1950 ennusteer 
mukaan: 

kevyet. ajoneuvot 	1000 mk/v. 
raskaat ajoneuvot 	3390 mk/v. 

Optirnaaiisen erityisverojärjestelmän mukaisessa ennusteessa veroasteet on määrätty siten, 
että verotus eri standardeilla kattaa kokonaisuudessaan sekä erikseen keveiden ja raskai-
den ajoneuvojen osalta tieliikenteen julkiseile vallalle aiheuttamat kustannukset. Vero-
asteet eri standardeilla ovat keskimäärin vv. 1971 - 1930: 

kevyet ajoneuvot 	raskaat ajonouvot. 

st 1 	880 mk/v. 	6330 mk/v. 
st 2 	780 mk/v. 	5620 mk/v. 
ot 3 	690 nik/v. 	4980 rnk/v. 



Liite 5.3.1. 

Rautatieiiiker.teest kertret uiot :u 1jcitain vv. 1955 - 67 ja 

ennuste 'ry, 1968 - 1978 

Vu VR:n käyttötulot 
Henk. 	Tav. 	Muut 	Muut 	Yht. 
liik. 	liik. 	liik. 	tulot 

tulot 

Verotulot 
Tul- Vai- 	Liike- 	Yht. 
lit 	miste 	vaihto- 

verot 	verot 

Koko- 
nais- 
tulot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1955 54,1 171,9 17,8 7,2 251,0 0,9 - 16,7 17,6 268,6 

56 58,0 183,3 21,5 9,0 271,8 1,4 - 19,2 20,6 292,4 

57 61,0 192,6 22,9 8,9 285,4 1,7 - 23,8 25,5 310,9 

58 64,4 204,9 17,2 9,7 296,2 1,2 - 18,5 19,7 315,9 

59 65,5 206,0 18,8 11,3 301,6 1,0 0,6 16,5 18,1 319,7 

1960 67,4 230,8 21,0 13,1 332,3 2,0 0,5 23,6 26,1 358,4 

61 74,5 238,3 23,2 10,4 346,4 4,9 0,3 29,0 34,2 380,6 

62 76,0 251,6 23,3 12,4 363,3 7,9 0,3 34,6 42,8 406,1 

63 72,7 245,6 21,9 14,2 354,4 6,4 0,3 32,5 39,2 393,6 

64 78,7 262,2 15,8 14,8 371,5 3,8 0,3 13,5 17,6 389,1 

1965 77,5 267,4 15,8 16,7 377,4 3,7 0,2 12,0 15,9 393,3 

66 79,7 279,4 15,2 16,5 390,8  2,6 0,2 11,7 14,5 405,3 

67 87,7 296,5 15,1 18,5 417,8 3,6 0,3 13,9 17,8 435,6 

68 95,6 327,1 14,8 23,0 460 9 5 4,1 0,3 15,7 20,1 480,6 

69 101,2 342,9 14,9 21,0 480,0 4,1 0,3 15,9 20,3 500,3 

1970 103,2 349,5 15,1 21,0 488,8 41 0,3 16,1 20,5 509,3 

71 105,3 357,3 14,3 21,0 497,9 4,0 0,3 15,9 20,2 518,1 

72 107,4 371,7 14,0 21,0 514,1 3,9 0,3 15,4 19,6 533,7 

73 109,5 386,7 13,7 21,0 530,9 3,8 0,3 15,0 19,1 550,0 

74 111,7 402,1 13,7 21,0 548,5 3,9 0,3 15,5 19,7 568,2 

1975 114,0 414,0 13,7 21,0 562,7 3,9 0,3 15,4 19,6 582,3 

76 116,2 426,3 13,7 21,0 577,2 3,9 0,3 15,5 19,7 596,9 

77 118,6 439,0 13,7 21,0 592,3 3,8 0,3 i5,3 19,4 611,7 

1978 120,9 452,0 13,7 21,0 607,6 3,7 0,3 15,1 19,1 626,7 



tule 5.3.2. 

Rautatieliikenteestä aiheutuneet menot rnenolajeittain vv. 1955 - 67 
ja ennuste vv. 1968 - 78 

Vu 051 

_______ 

\1:n käyttömenot 
Henk. 	Poistot 	Muut 	Yht. 
menot 	menot 

_______ _________ _______ ______ 

Pääomamenot 
Varsinai- 	Työllisyys- 	Yht. 
set pää- 	määrärahat 
oma.määrä- 	ja muut 
rahat 	varat 

Koko- 
nais- 
menot 

___ 2 ___ 4 5 6 7 8 9 

1955 132,5 7,3 115,9 255,7 51,1 18,8 69,9 325,6 

56 151,8 8,9 129,1 289,8 53,0 24,5 77,5 367,3 
57 163,7 10,2 129,4 303,3 58,2 33,8 92,0 395,3 
58 169,5 11,4 117,6 298,5 99,8 28,7 128,5 427,0 
59 176,1 13,2 116,2 305,5 79,3 7,2 86,5 392,0 

1960 185,7 16,0 123,7 325,4 107,3 14,7 122,0 447,4 

61 202,6 18,3 127,7 348,6 170,2 3,5 173,7 522,3 
62 216,4 20,4 130,2 367,0 191,1 7,8 198,9 565,9 
63 236,2 24,1 130,1 390,4 180,8 22,1 202,9 593,3 
64 274,6 23,1 130,9 428,6 162,5 38,8 201,3 629,9 

1965 292,9 27,7 133,9 454,5 169,5 48,1 217,6 672,1 

66 313,6 30,1 144,0 487,7 164,1 26,6 190,7 678,4 
67 351,3 32,6 140,9 524,8 178,9 10 9 1 189,0 713,8 

68 389,6 35,0 171,7 596,3 •. .. 	.. 205 801,3 
69 385,2 36,5 173,3 595,0 .. .. 212 807,0 

1970 379,3 37,8 172,0 589,1 .. .. 	.. 230 819,1 

71 373,7 39,1 170,6 583,4 .. .. 216 799,4 
72 370.,3 40,5 169,9 580,7 .. .. 	.. 182 762,7 
73 367,2 41,9 169,1 578,2 .. .. 	.. 167 745,2 
74 364,2 43,1 168,4 575,7 .. .. 	.. 195 770,7 

1975 363,6 44,4 167,5 575,5 .. .. 190 765,5 

76 362,9 45,8 166,9 575,6 .. .. 	.. 195 770,6 
77 362,4 47,1 166,2 575,7 .. .. 	.. 190 765,7 

1978 361,9 48,6 165,3 575,8 .. .. 183 758,8 



•1 

Liite 5.3.3. 

Rautatieliikenteestä kertyneet tulet llikennelajeittin vv. 1955 - 67 

ja ennuste vv. 1968 	78 

U051 
VR:n käyttötulot 

Henk. 	Tav. 	Yhteiset 	Yht. 
liik. 	ilik. 

Verotulot 
ilerik. 	Tav. 	Yhteiset 	Yht. 
Liik. 	liik. 

1 2 3 4 5 	- 6 7 8 9 

1955 57,4 190,0 3,6 251,0 4,4 10,6 2,6 17,6 

56 61,8 205,5 4,5 271,8 5,2 12,4 3,0 20,6 

57 64,6 216,1 4,7 285,4 6,1 15,6 3,8 25 9 5 

58 68,2 222,8 5,2 296,2 4,5 12,2 3,0 19,7 

59 69,6 225,9 6,1 301,6 4,2 11,4 2,5 18,1 

1960 71,9 253,3 7,1 332,3 5,7 16,7 3,7 26,1 

61 78,4 262,3 5,7 3t6,4 7,9 22,2 4,1 34,2 
62 80,4 276,0 6,9 363,3 10,7 27,8 4,3 42,8 

63 77,5 268,8 8,1 354,4 10,6 24,7 3,9 39,2 
64 83,6 279,3 8,6 371,5 4,9 10,7 2,0 17,6 

1965 82,8 284,7 9,9 377,4 9,4 1,7 15,9 

66 85,2 295,9 9,7 390,8 4,2 8,7 1,6 14,5 

67 93,3 313,1 11,4 417,8 5,0 11,0 1,8 17,8 

68 102,2 344,1 14,2 460,5 5,6 12,5 2,0 20,1 

69 107,3 359,7 13,0 180,0 5,7 12,6 2,0 20,3 
1970 109,1 366,5 13,2 488,8 5,7 12,7 2,1 20,5 

71 111,2 373,5 13,2 197,9 5,7 12,5 2,0 20,2 

72 113,3 387,4 13,4 514,1 5,5 12,2 1,9 19,6 

73 115,4 402,1 13,4 530,9 5,2 12,0 1,9 19,1 
74 117,4 417,5 13,6 548,5 5,3 12,4 2,0 19,7 

1975 119,7 429,4 13,6 562,7 5,1 12,5 2,0 19,6 

76 121,9 441,7 13,6 577,2 5,1 12,6 2,0 19,7 
77 124,3 454,4 13,6 592,3 4,9 12,6 1,9 19,4 

1978 126,6 467,4 13,6 607,6 4,8 12,4 1,9 19,1 
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