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VUODEN 1982 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 

Sisällysluettelo 

SUUNNITTELUN LXHTKOHTIA 1/1982 

Siaällys 

1. VAI.TIONEUVOSTON PXATKSET, KERTOMUKSET JA 
EDUSKUNNAN KANNANOTOT 

Hallitusohjelma. Otteita Sorsan III hal-
lituksen ohjelmasta ja lisäpöytäkirjasta. 
Julkistettu virallisesti 19.2.1982. 

Uusi liikenneministeri. Ministeri Jarmo 
Vahlström sanomalehtien esittelemänä. 

Valtioneuvoston aluepoliittiset periaate-
paätökset 1981. Periaatepäätökset kehi-
tyksen turvaamiseksi tarvittavista toi- 
menpiteistä maaseudulla ja projekti- 
alueilla, pertaatepäatös Kostamus-urakan 

. 	3älkihidosta, toimenpide-ehdotukset 
Sisä-Savon kehityksen turvaamiseksi. 
Liitteenä saariston kehittämisestä 
annettu laki 494/81. (otteet) 

Periaatepäätösten toteuttaminen. VN:n 
kanslian selvityspyyntö projektialueita 
koskevien periaatepäätösten toteutta-
misesta virastoissa. VNK 1267/510/81/ 
1.12.1981. 

TVH:n selvitys periaatepäätösten toteut- 
tamisesta. TVH Ta-2/TaR-2/29.1 .1982. 

Hallituksen kertomus valtiovarain hoi- 
dosta ja tilasta vuonnan 1980. (ote) 

Muutoksia TMA:n yleisiin soveltamismää- 
täyksiin. VN:n päätös nro TM 5702/1981. 

Asetus yksityisistä teistä annetun asetuk-
sen 14 §:n muuttamisesta. As.nro 870/81. 

2. MINISTERIöIDEN OHJEET JA KANNANOTOT 

• 	Maa-ainestakaasta kunnille annetut ohjeet 
- SjsM:n maa-aineslakia koskeva kirje 
- Kaupunkiliiton taksamalli 
- Kunnallisliiton taksamalli 

3. RAHA-ASIAT 

Vuoden 192 työohelman hyväksyminen VN:ssa 
- VN:n yleinen istunto 11,2.1952. 
Esittelylista 1 

- VN:n lausuma työvirastojen suunnitte-
luvalmiuden tehostamisesta 

- Minister. Kajanojan eriävä mielipide 
työmäärärahojen supistamisesta 

- muiden ministerien lausumia 

Vuoden 1982 työohjelzna TVL:ri osalta 
1 varsinainen työohjelma: yhdistelmä 
piireittäin ja toimialoittain 

2 työllisyystyöohjelma: yhdistelmä 
piireittäin ja toimialoittain 

3 vesiteiden työllisyystyöohjelma. 
yhdistelmä piireittäin 

4 työmäärärahoilla palkattava työ-
voima 1982 

Vuoden 1981 III lisämenoarvion aiheutta-
mien erityismenoarvion muutosten vahvis-
taminen 
124 1368/21/81/30.12.81 

Vuoden 1981 menoarvion arviomäärärahojen 
ylitysluvat momenteilta 31.20.01, 31.20.10, 
31.20.29.2, 31.24.78, 31.27.14 ja 31.27.29 

Arviomäärärahojen ylitykset v. 1980. Val-
tiontilintarkastajain selvityspyyntö (515/ 
81), 124:n selvityspyyntö TVH:lle M545/02/ 
81) ja TVH:n vastaus (Ti-93/13/70-80/ 
9.11.1981). 

Vuoden 1977 tulen jälkitarkastus. TVH:r. 
selitys valtiontilintarkastajain v. 1977 
tilien jälkitarkastuksesta. TVH Et-48/ 
154 / 43 / 11-81 / 21 . 12 . 1 981 

4. SUHDANNEPOLIITTISET ASIAT 

yM:n kansantalousosaston suhdannekatsaus. 
Lyhennysote virallisesta lehdestä nro 15/ 
1982, 5.2.1982. 

V. 1983 TMAE:n talonrakennushankkeider 
kustannusarviot 
LM 169/21/82/5.2.1982 

Indeksitiedotus. Tilastokeskus 4.2.1982 

5. MUUTA 

Kunnossapidon resurssien hyväksytyt mitoi-
tuetavoitteet v. 1990. TVH Kp-404/18.11.1981 

6. JULKAISULUETTELO 
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1. VALTIONEUVOSTON pYiJYröKsET, KERTOMUKSET 

JA EDUSKUNNAN KANNANOTOT 

. 

fl 
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N:o 382 

Laki 
yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 21 pivana toukokuuta 1982 

Eduskunnan paatöksen mukaisesti 
kumotag,, yleisistä teistä 21 päivinä toukokuuta 1954 annetun lain (243/54) 99 S sekä 
muuIetasr 51 S:n 2 momentti sekä 97 ja 98 S, 
sellaisina kuin niistä ovat 51 S:n 2 momentti 30 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa laissa 

(310/67) ja 97 S 22 päivinä joulukuuta 1960 annetusu laissa (499/60), niin kuuluviksi: 

. 

51 S 

Jirjesteiysuunnitelman johdosta on tarvit-
ra-a pidettävä tietoimitus, jossa sen lisäksi 
mitä 5 luvussa säädeciiin voidaan tarpeen mu-
kaan käsitellä ja ratkaista yksityisistä teistä an-
netussa laissa (358/62) tietoimituksessa käsi. 
tdtäviksi ja ratkaistaviksi saädetyt asiat. 

lfluku 

Tidautakunta 

97S 
Kunnassa tulee olla tielautakunta, jollei joh-

tosiinnössi ole määrätty, että muu lautakunta 
tai kunnanhallitus toimii tielautakuntana. 

Lautakuntaan voidaan asettaa jaosto käsitte-
lmiin ja ratkaisemaan johtosäinnössä maini-
tut asiat. 

Hdsingissi 21 päivänä toukokuuta 1982 

98S 
Sen lisäksi mitä muualla laissa on säädetty 

tai jo&osäännössi määrätty, tielautakunta toi. 
mii valmistelevana ja tiytintöönpanevana toi. 
mieliineni kunnan tiehallinnon alalla. 

Tielautakunnan tulee muun ohella: 
1) valmistella kunnanhallituksen ja kunnan-

valtuuston käsiteltäviksi tulevat muut kuin ka-
tuja ja rakennuskaavateitä koskevat tieasiat; 

2) laatia vuosittain laskelma kunnan tieme-
noista; 

3) tehdä aloitteita ja esityksiä neverkon ke. 
hittämiseksi ja tieolojen parantamiseksi kun-
nassa; 

4) antaa viranomaisille niiden pyynnöstä 
lausuntoja tiekysymyksistä; sekä 

5) tarkastaa kunnan ja kunnalle tämän lain 
nojalla maksettavien korvausten ja muiden suo-
ritusten oikeellisuutta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 1982. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Jarmo Wahlström 
Hiflituksen esitys 246/81 
Laki- ja t*Iisvaliok. rniet. 3/82 
Sixutn valiok. miet. 4O/2 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

HJir 6.5.1982 

Nro Rtr- 1 7/RtrR- 1 )/82/C.9.6. 1 
yht.  

Tie- ja vesirakennuspiirit ja 
Saimaan kanavan kanavakonttori 

A..., Valtioneuvoston päätös 
rakennus ura kkas op imuk-
sisa käytettävistä in-
deksiehdoista (1103/78) 
(1006/80) 

Valtioneuvoston päätöksellä n:o 298, 22.k.1982, on muu-

tettu maa- ja vesirakennusurakkasopimusten Indeksiin si-

tomisen ehtoja. 

Päätöksellä mutxletun 3 §:n mukaan saadaan maa- ja vesiraken-
nusurakkasopimukset sitoa tilastokeskuksen julkaisemaan maa-

rakennuskustannusindeksin (1980=100) osaindeksiin E. Sillan- 

rakennustyöt saadaan sitoa tilastokeskuksen julkaisemaan ra-

kennuskustannusindeksin (1980=100) osaindeksiin 1 S Pakenrius-

teknisten töiden tarvikkeet. 

Urakkahinnasta on maa- ja vesirakennustöissä sekä sillan- 

rakennustöissä vähennettävä 25 % palkkalcustannusten osuu-
tena. 

Neljännen pykälän mukaisesti saadaan 3 §:ssä tarkoitetusta 
indeksin muutoksesta ottaa huomioon kaksi kolmasosaa. 

Indeksiehto saadaan ottaa urakkasopimukseen 1 :n perus- 

teella vain urakkasopimuksissa, joissa sopimuksen mukai-

nen urakka-aika on vähintään 12 kuukautta. 

Tulevissa urakkasopirnuksissa on Indeksiehtoa sovellettava 

päätöksen 3 :n mukaisesti. Aikaisemmin solmituissa Indek- 
8 
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sun sidotuissa urakkasopimuksissa tehdään indeksi- 

tarkistukset TVH:n kirJeessA Rtr-37/14.k.1982 esi-

tetyllä tavalla. 

/^:L 
Osastopäällikkö 	Anton Ortamo 

Toimiston päällikkö 
Yli-insinööri 

. 

	 Liite: Valtioneuvoston päätös n:o 298/22. 11.1982 

Tiedoksi: 	Rautatiehallitus 
Rakennushal 1 itus 
Vesihallitus 
Metsähallitus 
Merenkulkuhail itus 
Osastot 
Vr 
Ho 
Kp 
Rsr 
Suomen Rakennuttajallitto ry. 
Suomen Maarakentajien Keskusliitto 
Kirjasto/ohjeluettelo C.9.6.1 
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N:o 298 

Valtioneuvoston piitös 
rakennusurakkasop1mn 	kiytettäviatä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston pdt&ion 

muuttamIsesta 

Annettu Helsinjmui 22 p*ivni huhtikuuta 19*2 

Valtioneuvosto on va1tiovarinministeriön esittelysti 
kumonnut rakennusurakkasopimuksissa käytettävisti indeksielxloista 28 päivänä joulu-

kuuta 1978 antamansa päätöksen (1103/78) 7 S:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 23 
päivinä joulukuuta 1980 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1006/80), sekä 

muuttanut päätöksen 3 S:n seuraavasti: . 

3s 
Incleksiehtoa voidaan käyttää talonrakennus-

työtä koskevassa urakkasopiinuksessa siten, 
1) että rakennusteknillisiä töitä vastaava 

urakkihinta, josta on vähennettivä palkkakus-
tannusten osuutena 25 prosenttia, saadun si-
toa tilastokeskuksen kuukausittain julkaisemaan 
rakennuskustannusindeksin (1980 = 100) osa- 
indeksiin 1 S Rakennusteknillisten töiden tsr-
vikkeet; 

2) että putki. ja ilzngstointitöiti vastaavat 
urakkahinnat, joista on vähenneuavi palkka-
kustannusten osuutena 38 prosenttia, saadaan 
sitoa 1 kohdassa mainitun indeksin osaindek-
alin 2 S LVI-tarvikkeet; 

3) että sähkötöiti vastaava urakkahinta, jos-
ta on vihennettävi palkkakustannusten osuute-
na 27 prosenttia, saadaan sitoa 1 kohdassa rnai-
nitun indeksin osamdeksiin 3 S Sähkötarvikkeet 
ilman talouskojeita; ja 

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1982 

4) että mILIIQUStIÖLtä vastaava urr.Iinta, 
josta on vihennettivä palkkakustannusten 
osuutena 	prosenttia, saa4'an sitoi 1 koh- 
dassa mainitun indeksin ouindeksiin 4 S Maa. 
laustarvikkeet. 

Maa- ja vesirakennusurakkasopimuksessa voi-
daan käyttää indeksiehtoa siten, että urakka- 
hinta, josta on vähennettävi palickakustannus-
ten osuutena 25 prosenttia, gktr sitoa tilas-
tokeskuksen julkaisemaan maarakennuskustao-
nusindeksin (1980 = 100) osaindeksiin E, 
kuitenkin siten, että siltatöiden osalta nouda-
tetaan soveltuvin osin, mitä 1 momentissa 
on määrätty. 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivinä touko-
kuuta 1982. 

- 

. 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 

Vc. vanhempi hallitusaihteez{ H'&lri Euramo 
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1982 vp. n;o 45 

Haffituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennushain 136 S:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Rakennuslain 136 S:n 1 momenttia ehdote-
taan selvennettäväksi niin, että kunta voisi 
myös rakennuslain soveltamisalueilla periä mak-
sun maa-ainesten ottamista koskevien ottamis-
suunnitelmien tarkastamisesta ja ottamistoimin-
nan valvonnasta sekä muista rakennuslain 
124 a S:ssä edellytetyistä tarkastus- ja valvonta-  

tehtävistä. Samalla ehdotetaan säännöksen sana- 
muotoa tarkistettavaksi niin, että rak.nnus-
valvontamaksu kattaisi rakennuslupahakemuk-
sen tutkimiseen ja lupaan liittyvän valvonnan 
kokonaisuudessaan. 

Lainmuutos on tarkoitus saattaa voimaan 
heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

Nykyinen tilanne ja ehdo-
tetut muutokset 

Maa-aineslaidin (555/81) otettiin säännös, 
jonka mukaan ottamissuunnitelman tarkastami-
sesta ja ottamistoiminnan valvonnasta aiheutti- 
vien kustannusten perimisestä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä rakennuslain 136 S:ssä ra-
kennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavasta 
maksusta on säädetty (maa-aineslain 23 S 1 
inom.). Tämän nojalla kunta voi periä maa-
aineslain soveltamisalueilla ainesten ottamista 
koskevan lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä 
määrättävän valvontamaksun. Vastaavaa sään-
nöstä ei kuitenkaan otettu rakennuslakiin. Epä-
selvää on myös ollut, voidaanko voimassa ole-
vaa rakennuslain 136 5:n 1 momentin säännöstä 
rakennuspiirustusten tarkastamisesta ja muusta 
rakennustyön valvonnasta perittävästä maksusta 
tulkita niin laajasti, että se oikeuttaisi peri-
mäiin maksun myös maa-ainesten ottamiseen 
liiuyvästä valvonnasta. Suomen Kaupunkiliitto 
katsoo, että näin ei voitaisi menetellä. Tästä 
syystä se on esittänyt ryhdyttäväksi kiireellisesti 
toimenpiteisiin mainitun lainkohdan tarkistami-
seksi niin, että kunta voisi periä valvonta-  

maksun myös rakennuslain 124 a S:n edellyttä-
mien lupahakemuksen tarkastamisesta ja toi-
menpiteiden valvonnasta. 

Lakiin liittyvän epäselvyyden ja tulkintavai-
keuksien poistamiseksi on säännöksen tarkista-
mista ehdotetulla tavalla pidettävä perustel-
tuna. Asianmukaisena ei voitaisi pitaasitä, 
että ottamissuunnitelmien tarkastamisesta ja 
ottamistoiminnan valvonnasta voisi perii vai-
vontamaksun maa-aineslain sovehamisalueilla, 
mutta ei niillä kaava- ja kieltoalueilla, joilla 
sovelletaan rakennuslakia. Tämä saattaisi ai-
nesten ottajat eri alueilla keskenään eriarvoi-
seen asemaan ja aiheuttaisi kunnille perustee-
tonta taloudellista rasitusta. 

Rakennustarkastustoimikunta on mietinnÖs-
sään (komiteanmietintö 1981: 53) esittänyt 
saman lainkohdan tarkistamista sanamuodoltaan 
niin, että rakennusvalvontamaksu kattaisi ra-
kennuslupahakemuksen tutkimiseen ja lupaan 
liittyvän valvonnan kokonaisuudessaan. Tämä 
tarkistus, jota on pidettävä aiheellisena, olisi 
tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhtey-
dessä. 

Mainituista syistä ralcennuslain 136 5:n 1 
momenttia ehdotetaan selvennettäväksi ja tar- 

168200345K 
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N:o 45 

kistettavaksi siten, että rakennuttaja tai toimen-
piteen suorittaja on velvollinen suorittamaan 
rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista sekä 
124 a 5:n edellyttämistä tarkastus- ja valvonta- 
tehtävistä kunnalle maksun kunnanvaltuuston 
hyväksyniien perusteiden mukaan. 

2. Lausunnot 

Esitysluonnoksesta on pyydetty Suomen 
Kunnallisliiton ja Finlands svenska kommunför- 

bundin lausunnot. Kummatkin liitot puoltavat 
muu tosehdotusta. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan beti, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

. 

Laki 
rakennuslain 136 5:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rakennuslain (370/58) 136 5:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on 23 päivänä huhtikuuta 1965 annetussa laissa (233/65), näin kuulu-
vaksi: 

136 5 
Rakennuttaja tai toimenpiteen suorirtaja on 

velvollinen suorittamaan rakennustyön toteutta-
niiseksi tarpeellisista sekä 124 a S:ssä edellyte-
tyistä tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle 
maksun, jonka perusteet määrätään kunnanval-
tuuston hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan 
määrätä perittäväksi ennen sen toiinenpiteer  

suorittamistakin, johon maksu kohdistuu. Jos 
toimenpide kuitenkin jää suorittamatta, maksu 
on siltä osin palautettava. 

Tämä laki tulee voimaan 	päivänä 
kuuta 1982. 

. 

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1982 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mikko Jokela 
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N:o45 	 3 

Liite 

Laki 
rakennuslain 136 S:n muuttamisesta 

Eduskunnan päiitöksen mukaisesti muutetaan rakennuslain (370/58) 136 S:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivanahuhtikuuta 1965 annetussa laissa (233/65), näin kuulu-vaksi: 

Voimassa oleva laki 

136 S 
Rakennuttaja on velvollinen suorittamaan 

rakennuspiirusnisten tarkastarnisesta ja muusta 
rakennustyön valvonnasta kunnalle maksut kun-
naliisvaltuuston hyväksymien perusteiden mu-
kaan. Maksu voidaan määrätä perittäväksi en-
nen sen toimenpiteen suorittamistakin, mihin 
maksu kohdistuu. Jos toimenpide kuitenkin jää 
suorittamatta, maksu on siltä osin palautettava. 

Ehdotus 

136 S 
Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaa on 

velvollinen suorittamaan rakennust yön toteut-
tamiseksi tarpeellidsta sekä 124 a 5:ssd edelly-
tetyistä tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnal-
le maksun, jonka perusteet määrätään kunnan-
valtuuston hyväksymässä taksassa. Maksu voi-
daan mäaratä perittäväksi ennen sen toimen-
piteeri suorittamistakin, johon maksu kohdis-
tuu. Jos toimenpide kuitenkin jää suorittainatta, 
maksu on siltä osin palautettava. 

Tämä laki tulee voimaan 	päivänä 
kuuta 1982. 

. 
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OTE 

KERTOMUS 

HALLITUKSEN TOIMENPITEISTÄ 

VUONNA 1981 
* 

ANNETTU 

EDUSKUNNALLE 1982 VUODEN 

VALTIOPAIVILLA 

1. Hallituksen toimenpiteet vuonna 1981 valtiopiivpitösten 
johdosta 

Oikeusminjaterjö 

. 

. 192 S/1978 vp. 
Marraskuun 14 päivänä 1978 Edus. 

kunta hyväksyi hallituksen esityksen 
n:o 165 johdosta lain rangaistusten 
täytäntocSnpanosta annetun asetuksen 4 
luvun 2 S:n muuttamisesta. 

Hyväksyessään lakiehdotuksen Edus-. 
siitä, että avolaitostoiminnan kehittä-
mistä ja laajentamista jatketaan, sekä 
suorituttaa tässä tarkoituksessa selvityk-
sen mandollisuuksista asteittain lisätä 
avolaitospaikkojen määrää, jolloin ta-
voitteena tulee olla, että avolaitostoi-
mintaa voidaan tulevaisuudessa ylläpi-
tää 1 päivänä heinäkuuta 1975 voi-
maan tulleen rangaistuksen täytäntöön-
panolainsäädännön edellyttämässä laa-
juudessa. 

Tasavallan Presidentti vahvisti 15 päivänä 
joulukuuta 1978 sanotun lain (969/78) ja 
määräsi sen tulemaan voimaan 1 päivänä hei-
inikuuta 1979 sekä antoi valtioneuvostolle teh-
täväksi ryhtyä lausumasta aiheutuviin toiinen-
piteisiin. 

Oikeusministeriössä v. 1979 laaditun sd-
vityksen mukaan avolaitoskelpoisia vankeja on 
noin 1 500 avolaitosten täytäntöönpanopaikko-
jen vajauksen ollessa nykyisin noin 450. 

Selvityksen mukaan on mandollista lisätä 
rangaistusten täytäntöönpanopaikkoja avolai-
toksissa muuttamalla eräitä suljettuja laitoksia 
avolaitoksiksi, laajentamalla työsiirtolatoimintu 
ja perustamalla uusi pysyvä avolaitos. Ehdotuk-
sista on lähiaikana toteutettavissa työsiirtolatoi-
minnan laajentaminen eräissä valtion uudiara-
kennus- ja peruskorjaustöissä. 
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Liikenneministerjö 

. 

. 

115 S/1980 vp. 
Joulukuun 19 päivänä 1980 käsite!-

lessään hallituksen esitystä n:o 96 val-
tion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 
1981 Eduskunta lausui mm.: 

33) Eduskunta on todennut, että 
kunnossapitovarojen tason aleneminen 
vaikuttaa heikentävästi tiestön kuntoon. 
Liikenneturvallisuuden kehittämisen osa- 
tavoitteet, kuten talviajan liukkauden 
torjunnan tehostaminen, jäävät saavut-
tamatta. Eduskunta on lausunut odotta-
vansa hallituksen kiinnittävän vakavasti 
huomiota tähän asiaan. 

Eduskunta myönsi hallituksen esityksestä 
vuoden 1981 1 lisämenoarviossa momentille 
3 1.24.14.4. Yleisten teiden kunnosapito, lisäys-
tä 55 mmk. 

Asia ei näin ollen anna aihetta enempiin 
toimenpiteisiin. 

S/1981 vp. 
Huhtikuun 24 päivänä 1981 Edus-

kunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan 
ja ulkoasiainvaliokunnan mietinnöt hal-
lituksen toinenpiteistään vuonna 1979 
antaman kertomuksen johdosta. Perus-
tuslakivaliokunta edellytti, että sen mie-
tinnön liitteenä oleviin erikoisvaliokun-
tien lausuntoihin sisältyvät huotn.autuk-
set ja lausumat otetaan huomioon. Lii-
kennevaliokunta lausui mm.: 

Liikenneturvallisuustyö on maassam-
me viime vuosikymmenellä edistynyt 
parlamentaarisen liikennekomitean aset-
tamien tavoitteiden suuntaisesti. Pää. 
huomio on tosin kiinnitetty yleisten tei-
den turvallisuuden parantamiseen ja 
lainsäädäntötoimiin. Myönteisen kehityk-
sen jatkumisen turvaamisdcsi valtion 
olisikin entistä enemmän rohkaistava 
myös kunnissa tapahtuvaa liikennetur-
vallisuustyötä. Joukkolilkenteen kehitti-
misavustuksista saatuja kokemuksia so-
veltaen valtion tulo- ja menoarvioon 
olisi liikennevaliokunnan mielestä otet-
tava riittävä määräraha, jolla avustettai-
sun kuntien suorittamia liikennen.irval-
lisuuden kehittämistoimia. 

Asia on valmisteltavana liikenneministeriös- 
5*. 

S/1981 vp. 
Huhtikuun 24 päivänä 1981 Edus-

kunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan 
ja ulkoasiainvaliokunnan mietinnöt hal-
lituksen toimenpiteistään vuonna 1979 
antaman kertomuksen johdosta. Perus-
tuslakivaliokunta edellytti, että sen mie-
tinnön liitteenä oleviin erikoisvaliokun-
tien lausuntoihin sisältyvät huomautuk-
set ja lausumat otetaan huomioon. LII-
kennevaliokunta lausui mm.: 

Vuoden 1978 alussa voiznaantullut 
yksityisten teiden uusi valtionavustus- 
järjestelmä lisäsi kertomusvuoden aikana 
kunnossapitoavustuksen piiriin kuulu-
vien teiden yhteispituutta jokseenkin 
ennakkoarvioiden mukaisesti. Uu teen 
järjestelmään siirrytään vaiheittain vii-
dessä vuodessa. Uusien säädösten sovel-
tamisesta saadut kokemukset ovat kui-
tenkin jo tuoneet esille eräitä epäkoh-
tia. Valtionavustuksen saamisen yhtenä 
ehtona on, että yksityinen tie on tar-
peellinen pysyvän asutuksen pääsytienä. 
Pysyvälle asutukselle annettu tulkinta, 
jonka mukaan pysyvään asutukseen on 
kuuluttava vähintään kolme taloutta, 
johtaa harvaan asutuilla alueilla aikai-
semmin avustuksen piirissä olevien tei-
den avustusten lakkaamisiin siirtymävai-
heen päättyessä. Muun muassa tämä 
seikka voi aiheuttaa sen, ettei uuden 
avustusjärjestelmiin piiriin tulekaan niin 
paljon yksityisiä teitä kuin uudistukses-
ta päätettäessä edellytettiin. Lain sovel-
tamisessa ei ole myöskään annettu riittä-
vää painoa lainmuutoksen yhteydessä 
hyväksytylle liikennevaliokunnan kan-
nanotolle, jonka mukaan loma-asutus on 
pysyvän asutuksen ohella otettava huo-
mioon tien liikenteellistä merkitystä ja 
avustuskelpoisuutta arvioitaessa. Valio-
kunnan mielestä liikenneministeriön on 
ryhdyttävä toimiin avustussäännösten 
muuttamiseksi siten, että estetään avus-
tusten lakkaaminen harvaan asuttujen 
alueiden teiltä ja turvataan avustusjär-
jestelmän uudistamiselle asetettujen ta-
voitteiden saavuttaminen. 

Yksityisten teiden valtionavustusjärjestelmä 
uudistettiin vuoden 1978 alusta porrastaen si-
ten, että järjestelmän piti olla kokonaisuudes-
saan voimassa vuoden 1983 alusta. Joulukuun 
5 päivinä 1980 annetulla asetuksella yksityisistä 
teistä annetun asetuksen 43 S:n muuttamisesta 
(805/80) jatkettiin siirtymiaikaa niiden yksi-
tyisten teiden osalta, joilla oli avustuspäätös 31 
päivänä joulukuuta 1977, viidellä vuodella eli 
vuoden 1987 loppuun. 
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Maamme yksityisistä teistä laaditaan parhail-
lain elvitysti, jossa tutkitaan muun muassa 
vuoden 1978 alusta voiinaantulleen valtion-
avustusjäxjestlmn vaikutuksia. Selvitys vai-
miatunee vuoden 1982 aikana. 

5/1981 vp. 
Huhtikuun 24 päivänä 1981 Edus-

kunta hyväksyi perustuslakivaliokun- 
ja ulkoasiainvaliokunnan mietinnöt 

hallituksen toimenpiteistään vuonna 
1979 antaman kertomuksen johdosta. 
Perustuslakivaliokunta edellytti, että 
sen mietinnön liitteenä oleviin erikois-
valiokuntien lausuntoihin sisältyvät huo-
mautukset ja lausumat otetaan huo-
mioon. Liikennevaliokunta lausui mm.: 

Hallituksen kertomuksen mukaan lii-
kenneministeriössä tehostettiin kerto-
musvuonna selvityksiä ja suunnittelua 
liikennesektorin energiakulutuksen pie-
nentämiseksi. 

Valiokunnan saaman selvityksen mu-
kaan liikenneministeriö pitää energian 
säästämistä keskeisenä liikennepoliittise-
na tavoitteena 1980-luvulla. Tämän ta-
voitteen saavuttamiseksi on tarkoitus 
käyttää koko liikennepolitiikan keino- 
valikoimaa pyrkixnällä vaikuttamaan lii-
kennetarpeeseen, liikenteen työnj akoon 
sekä eri liikennemuotojen yksikkökulu-
tuksiin. Säästötoimenpiteitä valittaessa 
on toimenpiteistä aiheutuvat kustannuk-
set suhteutettava niistä saatavaan hyö-
tyyn normaalien kannattavuuslaskel-
mien periaatteiden mukaisesti. Laskel-
missa on liikenneministeriön mielestä 
kuitenkin varauduttava yhä kohoavan 
öljyenergian hintaan sekä pitkällä iib-
täimellä myös saantivaikeuksiin. 

Liikenneministeriö on kertomusvuo-
den aikana määritellyt energian säästä-
mistä varten yleiset toimintalinjat, joilla 
samalla on huomattava merkitys koko 
liikennepolitiikan kannalta seuraavasti: 

1) Maankäyttöratkaisuissa ja erityi-
sesti sil1oin kun on kysymys runsaasti 
liikennettä synnyttävien toimintojen si-
jotruksesta, liikenneministeriö pyrkii 
edesauttamaan sellaisia ratkaisuja, joissa 
liikennesuorite minimoituu. 

2) Joukkohlikenteen toimintamandol-
lisuuksia pyritään parantamaan kaikkial-
la, missä sen tehokkaalle käytölle on 
olemassa luontaiset edellytykset. 

3) Tavaraliikenteessä pyritään pitkä-
matkaiset ja aivan erityisesti suurissa 
erissä tapahtuvat säännölliset kuljetuk-
set ohjaamaan rautateille ja vesiliiken-
teelle. 

4) Jalankutku- ja polkupyöriiliiken-
teen olosuhteita pyritään parantamaan 
tarkoituksena rohkaista lyhytmatkaisen 
ajoneuvoliikenteen vaihtamista kevyeen 
liikenteeseen. 

5) Eri liikennemuotojen energiate-
hokkuutta parannetaan pyrkimällä ko-
hottamaan olemassa olevan liikenneka-
pasiteetin käyttöastetta sekä pyrkimällä 
pienentämään liikennevälineiden omi-
naiskulutusta ajoneuvo--ja hiikenneväy-
läteknisin toimenpitein. 

Kuorma-autoliikenteen käyttöasteen 
kohottamiseksi liikenneministeriö aloitti 
kertomusvuonna liikennelupamääräysten 
väljentämisen. Samalla kun kuorma- 
autojen käyttöä pyritään näin tehosta-
maan, uusien lupien myöntämisessä 
noudatetaan pidättyväistä linjaa. 

Ministeriö aloitti myös selvityksen 
kuorma-autojen mittojen ja painojen 
korottamisesta. Painojen korotuksen eh-
tona ministeriö pitää ylikuormamaksu-
lain säätämistä. 

Liikenneministeriö katsoo, että tie- ja 
vesirakennushallituksen on tiepidon toi-
menpideohjelmissaan otettava energian 
säästötavoite painokkaasti huomioon. 
Moottoriajoneuvojen energian kulutusta 
voidaan vähentää erilaisin tienparannus-
toimenpitein. Vilkasliikenteisten öljyso-
rateiden kestopäällystäminen ja päällys- 
teiden uusimiset arvioidaan kustannuk-
sun nähden tehokkaimmiksi säästötoi-
miksi. Ministeriö pyrkii lisäämään myös 
rakennuslain mukaisia harkinnanvarai-
sia avustuksia kuntien hiikenneinvestoin-
teihin. Näitä lisättyjä avustuksia osoi-
tettaisiin myös energiansäästöinvestoin-
teihin. 

Valiokunnan mielestä liikenneministe-
riön kertomusvuonna määrittelemä toi-
mintahinja energian säästämiseksi on 
päälinjoiltaan tarkoituksenmukainen ja 
soveltuu muihin liiketinepoliittisiin ta-
voitteisiin. Valiokunnassa on tosin esi-
tetty erilaisia käsityksiä tavaraliiken-
teen työnjaon painotuksista ja eräistä 
muista yksityiskohdista. Valiokunta kat-
soo, että energiansäästötoimien tutki-
musta olisi edelleen tehostettava ja 
suunniteltujen toimenpiteiden toteutta-
mista kiirehdittävä. 

Tässä yhteydessä valiokunta korostaa 
erityisesti riittävien määrärahojen osoit-
tamista tieverkon kunnossapitoon ja pa-
rantamiseen sekä vesitieverkon rakenta-
miseen. Vesitieverkon kehittämistä var-
ten olisi laadittava erillinen toimen-
pide- ja rahoitusohjelma. 
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Ajoneuvojen mittojen ja painojen tarkistamis-
ta koskeva selvitystyö on vuoden 1981 kulues-
sa saatettu siinä määrin valmiiksi, että uuden 
tieliikennelain voimaantullessa 1. 4. 1982 on 
mandollisuus ottaa käyttöön ajoneuvoyhdistel-
mien 42 tonnista 48 tonniin korotettu koko. 
naispaino. Työn tarkoituksena on ollut selvit-
tää korotuksen vaikutus mm. valtionrautateiden 
kilpailukykyyn, teiden kunnossapitoon ja erityi-
sesti siltakustannuksiin kuljetus- ja energiata-
loutta koskevien näkökohtien ohella. 

Kun painojen korotuksen nimenomaisena 
edellytyksenä on nykyistä tehokkaampi ylikuor-
inituksen estäminen, johon mm. Eduskunnan 
hyväksymä laki ylikuormamaksusta tähtää, ovat 
tilavuuspainoihin perustuvat puutavarakuljetuk-
set olleet erillisen selvityksen kohteena metsän-
tutkimuslaitoksen avustuksella. 

Sekä mittojen että painojen tarkistamiseen 
tähtäävät asetustasoiset lainsäädännön muutok-
set on ehdotusluontoisina lausunnolla eri etupii-
reissä mandollistaakseen lopullisen päätöksen 
teon heti vuoden 1982 alussa. 

Liikenneministeriö on kehottanut alaisiaan 
virastoja ja laitoksia ottamaan määrittelemän-
sä liikenteen energiapoliittiset toimintalinjat 
painokkaasti ja jatkuvasti huomioon laitosten 
toiminta- ja taloussuunnittelussa sekä tutkimus- 
ohjelmissa. Ehdotettujen säästötoimenpiteiden 
ja energiatehokkuutta parantavien toimenpitei-
den toteuttamiseen pyritään saatavien määrä-
rahojen puitteissa yhteiskuntataloudellisia kan-
nattavuuskriteereitä noudattaen. 

Sekä tienpidon että vesitienpidon vuoteen 
1987 ulottuvissa keskipitkän tähtäyksen suun-
nitelmissa on varauduttu pitämään rakentamis-
ja parantamismäärärahat nykyisellä tasolla. Tei-
den kunnossapidon osalta suunnitelma perustuu 
määrärahojen kasvuun. Mainittujen suunnitel-
mien lisäksi on sekä tie- että vesitieverkon ke-
hittseksi laadittu lO-vuotissuunnitelmat 
(Tienpidon suuntaviivat 1980-luvulla ja Vesi-
tieohjelma 1980-1990). Vuosittaisten määrä-
rahojen suuruuden päättää Eduskunta tulo- ja 
menoarvion yhteydessä. 

Asia ei näin ollen anna aihetta enempiin 
toimenpiteisiin. 

II Muut tärkeimmät tapahtumat vuonna 1981 valtakunnan 
hallinnossa 

Liikennemi.nisteriö 

. 

Tie- ja vesirakennuslaitoksessa valmistui pit-
kän tähtäyksen suunnitelma - Tienpidon 
suuntaviivat 1980-luvulla - joka koskee yleis-
ten teiden tieverkon hoitoa, ylläpitoa ja ke-
hittämistä vuosina 1980-90. Liikennernlniste-
riön kannanotto suunnitelmaan annettiin 21. 4. 
1981. Suunnitelma sisältää esityksen siitä tie- 
politiikasta, jota 1980 luvun tienpidossa tulisi 
noudattaa. Suunnitelma perustuu tärnänhetkisiin 
talouden ja liikenteen kasvuennusteisiin, yhteis-
kunta- ja liikennepoliittisin tavoitteisiin sekä 
arvioituun tämän vuosikymmenen tienpidon 
rahoitukseen. Liikenneministeriön kannanotossa 
suunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden, päämää-
rien ja toimintalinjojen painotuksia esitettiin 
vahaisessä määrin täsmennettäviksi mm. ole-
massa olevan tieverkon säilymisen turvaamiseen 
ja liikenteen kustannusten alentamiseen täh-
täävien toimenpiteiden osalta. Nyt valmistu-
mitta suunnitelmaa voidaan pitää hyvänä poh-
jana tienpitotoimenpiteitä 1980-luvulla yksi-
tyiskohtaisesti ohjclmoitaessa ja suunniteltaessa. 

Vastaava suunnitelma - Vesitieohjelma 
1980-1990 - on valmistunut myös tie- ja 
vesirakennuslaitokselle kuuluvan vesitienpidon 
osalta. Suunnitelmaan sisältyvät laitoksen toi-
mesta suoritettavat vesiteiden rakentamis., pa-
rantamis-, käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteet 
sekä satamalainojen ja -avustusten suuntaami-
nen 1980-luvulla. Tähän suunnitelmaan liiken-
neministetiö ei ole ottanut kantaa. 

Hallitus antoi joulukuun 4 päivänä 1981 
esityksen n:o 246 laiksi yleisistä teistä annetun 
lain muuttamiseksi, jolla kuntien tielautakuntia 
koskevat säännökset ehdotetaaan muutettaviksi 
vastaamaan vuonna 1976 annetun kunnallislain 
säännöksiä. 

Yksityisen tien perusavustusprosentin suu-
ruus on noudattanut alueellisen kehityksen 
edistämisesti annetun lar vyöhykejakoa. Laki 
tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämi-
sestä (532/81) tulee voimaan vuoden 1982 
alusta. Ein lakia ja sen nojalla annettuja pää-
toksia ei sellaisenaan voida soveltaa yksityis-
tielainsäädännön mukaisen perusavustusprosen-
tin mäiraämiseen. Tämän johdosta on 11 päi- 
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vanä joulukuuta 1981 muutettu yksityisista 
teista annetun asetuksen 14 S:ää. Asetuksen 
muutoksella säilytetään perusavustusprosenttien 
määräytymisperusteet vuoden 1981 lopun ti-
lanteen mukaisina. Valtionavustusjärjestelmä ir-
tautuu näin ollen sidonnaisuudesta aluepoliit-
tisen lainsäädännön vyöhykejakoon. Liikenne-
ministeriön tarkoituksena on selvittää, onko 
mandollista kehittää oma erillinen aluejako-
tai muu järjestelmä yksityistieavustusprosentin 
suuruuden määrittelemiseksi. 

Kertomusvuoden aikana on ollut käynnissä 
maamme yksityisiä teitä koskeva selvitys, jossa 
tutkitaan sekä valtionavustuksen piirissä että 
sen ulkopuolella olevia yksityisiä teitä. Selvi-
tyksen tarkoituksena on kerätä yksityisistä 
teistä tietoja, joiden perusteella on mandol-
lista mm. kehittää nykyistä valtionavustusjär-
jestelmää. Selvitys valmistunee vuoden 1982 
aikana. 

Valtioneuvosto on 26. 11. 1981 vahvistanut 
katumaksulain 13 S:n 1 momentin mukaisiksi 
katujen ja rakennuskaavateiden keskimääräi-
siksi kunnossapitokustannuksiksi 26 083 mark-
kaa/km. Tie- ja vesirakennushallitus on mak-
sanut kunnille vuodelta 1980 tulevan valtion-
osuude?i kaikkiaan 9 000 000 markkaa. Vai-
tionosuutta vaille on jäänyt 182 kuntaa joko 
sen vuoksi, että kadun ja eräiden yleisten aluei-
den kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 
voirnaantulo kunnissa on lykätty (24 kuntaa) 
tai kunnissa ei ole ollut katumaksulain mukai-
sia valtionosuuteen oikeuttavia kustannuksia 
(136 kuntaa) tai kunnat ovat syytä ilmoitta-
matta jättäneet lähettämätti ko. valtion osuus-
hakeniuksen (22 kuntaa). Katujen ja rakennus- 
kaavateiden keskimääräiset kunnossapitokustan-
nukset ovat olleet 22 kunnassa, pääasiassa 
suurimmissa kaupungeissa, suuremmat kuin 
valtioneuvoston vahvistamat 26 083 markkaa! 
km, minkä vuoksi ko. kunnat eivät ole saaneet 
valuonosuutta kaikkiin katumaksulain mukai-
sun kunnossapitokustannuksiin. 

Tse- ja vesirakennuslaitos 

Yleiset tiet 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa oli 
1. 1. 1981 yleisiä teitä yhteensä 74 950 km, 
joista valta- ja kantateitä 11100 km, muita 
maanteitä 29 150 km ja paikallisteitä 34 500 
km. Lisäksi oli hoidettavana Lapissa 1100 km 
autolla ajettavia polkuteitä. Yleisten teiden pi-
tuus kasvoi vuoden aikana 270 km. 

Tieliikenne kasvoi 1,5 kertaiseksi 1970-lu-
vulla. Vuosikymmenen lopulla liikennesuorit-
teen kasvu hidastui suunnilleen bruttokänsan-
tuotteen kasvua vastaavaksi. Liikenteen kasvun 
arvioidaan jäävän 1980-luvulla noin puoleen 
bruttokansantuottecn kasvusta eli alle 2 % :iin 
Jv. 

Tiepolitiikka 

Tienpidon keskeiseksi tehtäväksi määriteltiin 
kertomusvuonna nykyisten tieliikenneolojen 

ja tasapuolistaminen turvaamalla 
kaikille tienkäyttäjille peruspalvelutaso ja liik-
kum.isen turvallisuus niin haja-asutusalueilla 
kuin taajamissa. Tiestön laajaan kehittämiseen 
ei oie edellytyksiä. 

Em. tiepolitiikka on täsmennetty seuraaviksi 
tienpidon yleisiksi toimintalinjoiksi 

- Nykyisen tiestön kantavuuden ja raken-
teellisen kunnon säilyminen turvataan. 

- Tiestön palvelutasoa parannetaan kohen-
tamalla haja-asutusalueiden tieliikenneoloja, lie-
ventärnällä taajamien liikenneongelmia ja kehit-
tärnallajalankulkijoiden ja polkupyöraili .. 

 liikenneoloja. 
- Liikenneturvallisuutta parannetaan siten, 

että erityisesti vakavat liikenneonnettomuudet 
vähentyvät. 

- Tienpidolla tuetaan tuotantotoiminnan 
sijoittumisedellytyksiä erityisesti kehitys- ja 
muilla ongelma-alueilla. 

- Tienpidolla parannetaan liikenteen talou-
dellisuutta siten, että ensisijaisesti energia- ja 
onnettomuuskustannukset vähenevät. 

- Tienpitotoimenpiteiden suunnittelussa ja 
toteuttamisessa otetaan huomioon luonnon-, 
kulttuuri- ja maisema-arvojen säilyttäminen. 

Tiepolitiikka on tarkemmin esitetty kerro-
musvuonna julkaistussa pitkän aikavälin suun-
nitelmassa "Tienpidon suuntaviivat 1980-lu-
vulla". 

Tien pitotoimenpiteet 

Tienpito on rahoituslähteiden mukaan jaettu 
kunnossapitoon ja tekemiseen. Toiminnallisesti 
tienpito on tiestön hoitoa, kunnostusta, ylh-
pitoinvestointeja ja kehittämistä. 

Hoidolla varmistetaan teiden päivittäinen 
liikennekelpoisuus. Kunnostuksella säilytetään 
päällysteiden kunto ja ehkäistään tierakenteiden 
kuluminen. Ylläpitoinvestoinnit ovat huono-
kuntoisten teiden ja siltojen parantamista. Ke-
hittäminen on mm. liikenneturvallisuuden, 
nopeuksien ja ajomukavuuden parantamista. 

Tknpidon suuntaaminen 

Tienpidossa keskityttiin v. 1981 tiepolitiikan 
mukaisesti nykyisen tiestön ylläpitoon ja tie-
hikenneolojen tasapuolistamiseen. 

Teiden hoitotaso pidettiin ennallaan, joskin 
talvihoidon tasoa parannettiin ottamalla tie-
mestaripiireissä käyttöön uusi sääolosuhteiden 
päivystysjärjestelmä sekä kehitettiin liukkauden- 
torjunnan työmenetelrnii. Alkuvuoden yllatti- 

fl 

- 

. 
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vien säaolosuhteiden takia teiden talvihoidon 
taso oli kuitenkin ajoittain totuttua huonompi. 
Tavallista runsaslumisemman talven 1980/81 
vuoksi talvihoidon kustannukset olivat yli 40 
% eli n. 80 Mmk keskimäaräistä suuremmat. 
Kuluvalle vuodelle aiheutui lisäkustannuksia 
n. 50 Mmk. Vuosi oli myös tavallista vaikeam-
pi kelirikon osalta, minkä vuoksi mm. 340 
tieyhteyttä oli aika ajoin läpipääsemättömässä 
kunnossa. Kelirikkovaurioidenkin korjauksista 
aiheutui yli 20 Mmk:n lisäkustannukset nor-
maalivuoteen verrattuna. 

Ennakoitua huomattavasti suurempien hoito- 
kustannusten vuoksi tingittiin teiden kunnos-
tuksesta: mm. päiillysteitä uusittiin vain 1 770 
km (2070 kmv. 1980), mikä oli yli 500 km 
vähemmän kuin vuoden 1980 syksyllä suun-
niteltiin. Sorateitä, avo-ojia, rumpuja ja siltoja 
kunnostettiin edeifisten vuosien laaj uudessa. 

Yllipitoinvestoinnit vähentyivät huomatta-
vasti edellisestä vuodesta. Sorateitä parannet-
tim sorateinä 130 km (275 km). Sorateitä 
päillystettiin ylläpitoinvestoinnein 820 km 
(1 160 km). Toimenpiteet kohdistuivat pää-
asiassa alemmalle tieverkolle. Öljysorateiden. 
rakenteita parannettiin ja vahvistettiin 280 km 
(250 km) ja kestopäällysteteiden 40 km (10  

km). Siltoja parannettiin tai uusittiin 110 
(140). 

Kehittämistoiminta säilyi edellisen vuoden 
tasolla. Ohikulkuteitä tai kauko- ja kautta-
kulkuliikenteen tie- ja katujärjestelyjä tehtiin 
30 km (25 km) ja teiden välityskykyä lisät-
tiin joko lisäkaistoja tai moottoriliikennetietä 
rakentamalla 15 km (10 km). Uusia tie- 
yhteyksiä rakennettiin pääasiassa paikallisia yh-
teyksiä varten 45 km (90 km). Teitä paran-
nettiin suuntaukseltaan 255 km (260 km). 
Toimenpiteet kohdistuivat lähinnä seudullisiin 
teihin, mutta jossain määrin myös pääteille 
ja kokoojateille. Erillisiä liikenneturvallisuus. 
toimenpiteitä tehtiin hieman edellisvuotta vä-
hemmän. Kertomusvuonna rakennettiin mm. 
170 km (170 km) jalankulku- ja polkupyöra-
teitä, kanavoitiin 37 (51) tasoliittymää, raken-
nettiin 11 (10) eritasoliittymää, varustettiin 
95 km (77 km) ja 11 (23) liittymää tievalais-
tuksella sekä 26 (32) rautatien tasoristeystä 
turvalaittein. 

Suunnitelmavalmias on viime vuosina vähen-
tynyt liian aihaiselle tasolle seuraavana vuonna 
alkavien hankkeiden osalta. Kertomusvuonna 
suunnitelmavalmius parani hieman vuoden 
1982 osalta. 

Taulukko 1. Tienpitotoirnenpiteiden kustannukset ja menot vuosina 1979-81 (Mmk, 
vuoden 1981 kust.taso) 

Hoito 1979 1980 1981 
Kesähoito 	........................... 176 175 170 
Talvihoito 	........................... 239 249 310 
Lautat 	ja 	lossit 	...................... 80 74 75 
Muu 	hoito 	.......................... 153 145 135 

Yhteensä 648 643 690 

. 	 Kunnostus 

	

Soratiet 	............................. 94 88 100 
Oljysoratiet 	.......................... 53 47 40 
Kestopäällystetiet 	..................... 126 134 130 
Muu 	kunnostus 	...................... 107 88 85 

Yhteensä 380 357 355 

Yllipitoinvestoinnit 
Sorateiden 	rakenteen 	parant............ 379 380 255 
Piäll. teiden rakenteen parant 171 103 120 
Siltojen 	parant. 	tai 	uusiminen 	.......... 149 119 80 

Yhteensä 699 602 455 

Kehittäminen 
Sorateiden suuntauksen parant 138 135 148 
Pääli. 	teiden 	suunt. 	parant............. 83 117 86 
Välityskyvyn lisääminen 	................ 80 110 11) 
Ohi- 	ja 	läpikulkutiet 	.................. 140 118 146 
Taajamajärjestelyt 	..................... 66 54 51 
Turvallisuusjärjestelyt 	.................. 125 144 118 
Muu 	kehittäminen 	.................... 62 69 82 

Yhteensä 694 747 746 
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Suunnittelu 143 165 158 
Tienpidon kustannukset yhteensä 2 564 2 514 2 404 
Laskennalliset ja muut vähennyserät —311 —287 —231 
Tienpidon menot 	........................ 2 253 2 227 2 173 

Taulukko 2. Tienpidon työmäärärahojen käyttö momenteittain vuosina 1979-81 (Mmk, 
vuoden 1981 kust.taso) 

Yleisten teiden kunnossapito 31.24.14 ...... 
Yleisten teiden tekeminen 3 1.24.77 ........ 
Ulkopuolisille suoritettavat työt 31.24.78 
Valuoneuv. käyt. työll. turv. 31.24.79 ...... 
Sijoitusmenot työll. turv. 34.50.77 ........ 
Työsiirtoloille ja -lei.reille järj. työt 25.50.77- 

78 	................................. 
Yhteensä 

Vuoden 1981 kustannukset ja työmäärä- 
rahojen käyttö ovat alustavien toteutumatieto-
jen mukaisia. 

Yleisten teiden kunnossapidon määrärahoista 
ei jää siirtoja vuodelle 1982. 

Momentti "Valtioneuvoston käytettäväksi 
työllisyyden turvaamiseksi" (31.24.79) poistet-
tiin menoarviosta. Työllisyysrahoitus ohjattiin 
kokonaisuudessaan työvoimaministeriön työlli-
syysmomentin kautta. 

1979 1980 1981 
997 980 970 
801 822 860 

50 63 69 
192 143 — 

195 199 256 

18 20 18 
2253 	2227 	2173 

Tienpidon työllistävä vaikutus 

Työmäärärahoilla palkattu työvoima on edel-
leen vähentynyt kertomusvuonna. Kokonais-
vahvuus oli keskimäärin 13 650 työntekijää, 
mikä on 530 vähemmän kuin edellisenä vuon-
na. Vähenemä jakautuu lähes tasan kunnossa-
pito- ja rakennustoimialoille. 

. 

Taulukko 3. Tienpidon työmäärärahoilla palkattu työvoima keskimäärin vuosina 1979-81 

1979 1980 1981 
Suunnittelu 	............................ 880 950 980 
Rakentaminen 	.......................... 5970 5710 5320 
Kunnossapito 	........................... 6 650 6 470 6 190 
Keskitetyt palvelut ja talonrak............. 1110 1 050 1160 

Yhteensä 14 610 14 180 13 650 
. 

Tienpidon valtionavut 
Rakennuslain 136 a S:n mukaisia harkinnan-

varaisia valtionapuja varten myönnettiin 24 
Mmk eli reaalisesti 1,2 Mmk edellistä vuotta 
enemmän. Lisaamailä avustuksia edelleen on 
parannettu kuntien edellytyksiä kehittää yleistä 
tieverkkoa täydentäviä katu- ja kaavatieosuuk-
sis. 

Vuonna 1981 tuli voimaan laki kunnille 
suoritettavista katumaksuista. Lain mukaisia 
valtionosuuksia maksettiin n. 9 Mmk. Määrä-
rahoja tarkoitukseen myönnettiin 34 Mmk, 
mutta lain toiineenpanon viivästymisen takia 
jää varoista suurin osa käyttämättä kertomus- 
vuonna- 

Yksityisten teiden kunnossapitoon valtion-
apua saaneiden teiden yhteispituus oli vuonna  

1980 43 300 km. Vuoden 1978 alussa tulleen 
lain muutoksen johdosta on valtionavun piiriin 
tulleiden teiden yhteispituus edelleen kasvanut 
samalla kun myös valtionavun osuus kunnossa-
pitokustannuksista on noussut. 

Kunnossapitoavustuksia maksettiin kertomus- 
vuonna 37 Mmk vuoden 1980 kustannuksista. 
Keskimääräinen avustusprosentti oli 51. Vas-
taavat luvut edelliseltä vuodelta olivat 34 
Mmk (1981 kust.taso) ja 50 %. 

Yksityisten teiden tekemisen valtionapu on 
ollut tehokas keino kehittää haja-asutusalueiden 
tieoloja. Tarkoitusta varten myönnettiin vai-
tionapuja 10 Mmk avustusprosentin ollessa kes- 

60 (9 Mmk, 59 %). Valtionapuja on 
lisätty lähes siinä laajuudessa kuin lain muu-
toksen perustelut edellyttävät. 
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Tiepidon tutkimus- ja kehittämistoiminta 
Kunnossapidon resurssien mitoitustavoitteet 

tiemestaripiireittäin valmistuivat peruskaluston 
ja henkilöstön osalta. Teiden kunnossapidon 
kustannusten aleritamiseen ja tuottavuuden 
kohottamiseen tähtä.äviä menetelmä- ja laite- 
tutkimuksia on jatkettu. Talvihoidon tehosta-
miseksi otettiin käyttöön uusi tavoitettavissa- 
olo- ja säänseurantajärjestelmä. Sääennusteiden 
maiirää lisättiin ja paikallistamista tarkennet-
tim. Vesakkojen raivausohjeet sekä siltojen 
kunnossapito-ohjeet valmistuivat. Tiemestari- 
piireille vahvistettiin uudet rajat. Kunnossa- 
pidon suunnittelu- ja seurantajärjestelmään liit-
tyvät raportit saatiin pääosin käyttöön. 

Tienrakennuksen kehittämisessä on erityistä 
huomiota kiinnitetty kone- ja kuljetustyön ta-
loudellisuu teen mm. parantamalla hanketasoi-
sen työnsuunnittelun ja työnjärjestelyjen tasoa. 
Lisäksi on etsitty keinoja kuljetusten sekä ma-
teriaalien määrän vähentämiseen. Materiaalien 
osalta on selvitetty soraa korvaavien materaa-
lien ja rakenneratkaisujen käyttöä. Edellisen 
johdosta on tehostettu hankeryhmätyöskentelyä 
ja siihen liittyvää hankkeen jälkiarviointia käy-
tettäväksi harikkeiden taloudelliseen ohjauk-
seen. 

Kustannusvuotojen etsiminen on tehostunut 
edelleen ja pysyväksi toiminnaksi se on tavoit-
teena saada v. 1982. Työmenetelmä- ja työtapa-
sekä kone- ja laitekokeilut kohdistetaan kus-
tannusvuotoselvitysten pohjalta. 

Nykyistä kestävämpien ja huokeampien sekä 
energiaa säästävien päiillysteiden kehittämistä 
on jatkettu. Päällysteiden urautumisesta ja tie- 
rakenteiden vaurioista tehtiin perustutkimus. 

Vesitiet 
Suomessa on viitoitettuja väyliä 12 570 km, 

joista 6 500 km rannikolla ja 6 070 km sisä-
vesillä. Sisämaan väylistä 760 km on Saimaan 
syväväyliä, 2 620 km pääväyliä ja 2 690 km 
sivuväyliä. Näiden lisäksi on uittosäännöissä 
virallisesti vahvistettuja käytössä olevia uitto-
väyliä 3 110 km. Kauppa- ja teollisuussatamia 
on 60, joista 10 Saimaan vesistössä. Pienempiä 
lastauspaikkoja ja puutavaran veteenpudotus-
paikkoja on n. 200. Piensatamia on yli 1 000. 
Näistä on kalasatamia 150, veneilysatamia 700 
ja lisäksi satoja yleisiä laitureita. 

Vesiliikenteen käytössä on 25 sulkukanavaa. 
Avokanavia ja erillisiä avattavia siltoja on 
sisävesillä yhteensä 41 ja merenrannikolla 5. 

Kuljetussuorite on edellisinä vuosina kas-
vanut sekä kotimaan alusliikenteessä että ui-
tossa n. 2 % vuosittain. Suoritteen arvioidaan 
tulevina vuosina kasvavan keskimäärin 3 % 
vuosittain. 

Vesitienpidon yleisiin jat 
Vesitienpidon yleislinjana on ollut vesiteiden 

liikenteellisten ja teknisten edellytysten paran-
taminen kehittämällä väyläverkostoa erityisesti 
uiton ja proomuliikenteen tarpeita varten. Ta-
voitteena on lisäksi ollut edistää vesiteiden 
taloudellista käyttöä ja siten lisätä vesitiekulje-
tusten suhteellista osuutta koko kuljetussuo-
ritteesta. 

Vesiteiclen käytön ja hoidon palvelutasoa 
parannetaan valmistelemalla Saimaan alueen 
liikennekauden jatkamista 10 kuukauden pitui- 
seksi sekä selvittärnäilä rannikko- ja sisävesi-
liikenteeseen soveltuvan vesikuljetuskaluston 
hankkimista. 

Vesiteiden kehittäminen painottuu rannikko- 
väylien ja Saimaan vesistöalueen hoitoon ja 
kehittämiseen. Saimaan alueen vesitieverkon 
parantamisessa tavoitteena on edistää uusien 
lastauspaikkojen käyttöönottoa polttoturpeen 
vesikuljetuksissa, uittoa ja liikenneturvallisuu t- 
ta. Tavoitteena on lisäksi vesitieverkkoa laa-
jentavien kanavien rakentamisen aloittaminen. 

Vesitienpidon laajuus ja rahoiut 

- 

Vesitienpitoon myönnettiin työmäärärahoja 
vuonna 1981 kaikkiaan 117 Mmk, josta noin 
puolet sisävesiväylien hoitoon ja kehittämi-
seen. Edeilisiin vuosiin verrattuna määrärahat 
ovat reaalisesti saman suuruisia. 

Käyttöön ja kunnossapitoon vuonna 1981 
myönnetyt määrärahat ovat reaalisesti hieman 
edellisvuotista pienempiä. Kunnossapitotarve 
on edelleen kasvanut vesilhikenteen lisäänty-
misen ja kanavien ikääntymisen sekä jo ai-
kaisemmilta vuosilta rästiin jääneiden tehtä-
vien takia. 

Vesitieinvestointeihin on vuonna 1981 myön-
netty reaalisesti hieman enemmän määrärahoja 
kuin vuonna 1980. Varsinaiset määrärahat ovat 
reaalisesti vähentyneet 23 % kun vastaavasti 
työllisyysrahoitus on kasvanut 28 %. Vuonna 
1981 työllisyysrahoituksen osuus vesitieinves-
toinneista oli 64 %. Työllisyysrahoituksen 
osuus on vesitietöissä ollut useita vuosia noin 
puolet. Tämä on haitannut töiden taloudellista 
toteuttamista. Tarkoituksena on, että vastai-
suudessa työllisyysrahoituksen suhteellista 
osuutta pienennetään noin kolmanneksella ja 
vastaavasti kasvatetaan varsinaisia työmäärä- 
rahoja. 

Vesitieinvestointeihin myönnettyjen määrä-
rahojen kasvattaminen on vesitienpidon yleis- 
linjojen sekä vuonna 1980 valmistuneessa vesi-
tieohjelmassa 1 980-1 990 esitetyn suuntainen. 
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Meriväylien rakentaminen lisaantyi hieman 
edellisvuodesta. Lisäys aiheutui osaksi valta-
kunnallisen hiilisataman suunnittelun jatkumi-
sesta ja Inkoon hiiliväylän rakennustöiden 
aloittamisesta. Vuoden aikana valmistui kaksi 
suurehkoa väylätyötä: Rauman väylä ja Vaasan 
väylä. 

Vuoden aikana parannettiin 2 piensatamaa 
tai laituria. Uusia rakennettiin kaikkiaan 21,  

joista kalastussatamia tai laitureita oli 5, yh-
teysliikennelaitureita 7, laivalaitureita 4 ja 
merivartioasemien satamia 1 ja muita satamia 
4. 

Pha Rungin laivankorj austelakan rakennus-
töissä Vietnamissa saatiin vuonna 1981 altaan 
louhinta- ja maansiirtotyöt pääosin tehdyksi. 

Tersanan telakan parantamisen esiselvitys-
työ Egyptissä valmistui vuonna 1981. 

Taulukko 4. Vesitienpidon työmiiärärahat momenteittain vuosina 1979--81 (Mmk, vuoden 
1981 kust.taso) 

TVL: n rahoituskohteet: 
Saimaan kanavan ja muiden vesiteiden käyttö 

ja kunnossapito 21.25.14, 31.26.14 ja 
31.27.14 

Vesitietyöt 31.25.77, 31.26.77 ja 31.27.77 
Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi 34. 

50.77 ............................... 
TVL yhteensä .......................... 

Ulkopuoliset rahoituskoh teet: 
Meriväylätyöt 32.10.77 .................. 
Valtakunnallisen hiilisataman suunnittelu 

32.44.78 	............................ 
Pha Rungin telakka 24.30.67 ............ 
Tersanan telakka 24.30.67 ................ 
Merivartiosatamat 26.90.77 ja 34.50.77 
Ulkopuoliset yhteensä 

Kaikkiaan 

1979 1980 1981 

11,1 11,8 11,3 
21,1 22,4 17,2 

25,3 24,1 30,6 
57,5 58,3 59,1 

26,3 18,7 18,5 

- 1,2 0,9 
30,3 42,3 36,0 
- - 0,8 

4,4 2,4 2,1 
61,0 64,6 58,3 

118,5 122,9 117,4 

. 

Vesitrenpidon valtionavut 

Vesitienpidon valtionavut kohdistetaan koko-
naisuudessaan satamarakennustoiminnan tuke-
miseen. Vuodelle 1981 määrärahoja myönnet-
tiin 2,4 Mmk eli reaalisesti lähes kaksi ker-
taa enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Satamalainoja myönnettiin luottolaitoksista 
8 Mmk, johon valtionapuna myönnettiin 0,5 
Mmk korkotukea. Lainoista 85 % suuntautui 
rannikolle. 

Keskuskalasatamien rakentamisen valtion-
apuja myönnettiin 0,9 Mmk pääasiassa Lou-
nais-Suomen rannikolle. 

Uutena avustuskohteena tulivat mukaan ve-
neilysatamat, joiden rakentamisen valtionapu-
ja myönnettiin 1,0 Mmk. Tästä 70 % suuntau-
tui rannikolle, 

Vesitienpidon tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Vesitienpidon ja vesiliikenteen kehittämisek-
si tie- ja vesirakennushallituksessa on käynnissä 
laaja-alaisia selvityksiä suurten väylä- ja kana-
vointihankkeiden taloudellisuudesta ja vaiku-
tuksista. 

Keiteleen-Päijänteen 	kanavointihankkeen 
suunnittelua on jatkettu. Hankkeen kannatta-
vuutta ja vaikutuksia raakapuun kuljetukseen 
on tutkittu liikenneministeriön johdolla ns. 
rautakanavan subventiokokeilun avulla. Tästä 
valmistuu selvitys vuoden 1982 keväällä. Hau-
kiveden-Iisveden kanavointihankkeen vaiku-
tusselvityksiä tutkii tie- javesirakennushalli-
tuksen asettama neuvottelukunta, joka saa se1-
vityksensä valmiiksi vuoden 1982 alkupuolel-
la. Kymijoen kanavan taloudellisuuden ja vai-
kutuksien selvittämiseksi aloitettiin tutkimus 
vuoden 1981 lopulla. Selvitystyö valmistuu 
vuoden 1983 aikana. 

Selvitystä Saimaan kanavan liikennekauden 
pidentämiseksi 10 kuukauteen vuodesta 1981 
alkaen on jatkettu. 

Tie- ja vesirakennushallituksen ja meren-
kulkuhallituksen välillä tehdyn yhteistoi-
mintasopimuksen mukaisesti on osallistuttu 
meriväyläohjelman 1983-92 laadintaan. 

Sisävesi- ja meriväyläharikkeiden yhteiskun-
tataloudellisia laskentamenetelmiä on edelleen 
kehitetty. 

Valtakunnallisen hiilisataman yleissuunnitte-
lutyössä on valmistunut kaksi väliraporttia, 
joihin perustuen Inkoon sataman ja viiylän 
takennustyö on aloitettu ja Porin Tahkoluodon 
vaviätyön aloittamisesta on tehty päätös. 

. 



- 18 - 

OTE 

1982 vp. n:o 7 

. 

	

KERTOMUS 
Eduskunnalle niistä toimenpiteistä, joihin Eduskunnan 

tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta 
vuonna 1979 ovat antaneet aihetta 

Liikenneministeriön hallinnonala 

Liikenneministeriö ja eräältä osin valtiova-
rainministeriö ovat tällä kohtaa olevien huo-
mautusten johdosta esittäneet mm. seuraavaa. 

Liikenneministeriö 

Kriisitilanteisiin varautuminen. Puolustus- 
taloudellisessa suunnittelukunnassa on valmis-
teltu erityistä "Tieliikenteen kriisiajan toimin-
tasuunnitehna", joka tulee olennaisilta osiltaan 
korvaamaan vanhentuneen "Keskitetyn tiekulje-
tustoiminnan ohjesäännön" vuodelta 1963. 
Uuteen suunnitelmaan liittyen on valmisteltu 
mm. tieliikenteen nestemäisten poltto- ja voi-
teluaineiden sekä ajoneuvojen varaosien ja tsr-
vikkeiden jakelu- ja säännöstelytoimenpiteiden 
kuten myös säännöstelyssä noudatettavan piiri- 
ja aluehallinnon päätösehdotukset. Suunnitelma 
on toistaiseksi vahvistamatta. 

Vuoden 1982 aikana valmistunee liikennemi-
nisteriön hallinnonalan valmiustoiminnan yleis- 
ohje, jonka puitteissa tullaan antamaan tarvit-
tavat ohjeet hallinnonalan valmiussuunnittelussa 
nuodatettavista periaatteista. Yleisohjetta vai-
inistelee hikenneministeriöön asetettu valmius-
toiniikuntL 
Suunnitelmien mukaan liikenneministeriössi 

toimivien valtakunnallisten päal liköiden ja orga- 

nisaatioiden toimintaa selvitellaän mm. liiken-
neministeriössä, puolustustaloudeUisessa suun-
nittelukunnassa sekä viestialan neuvottelukun-
nassa. 

Valtiontilintarkastajain 	kertomuksessaan 
TVL:n kriisiajan valmiudesta esittämät asiat 
kuvaavat kokonaisuudessaan hyvin laitoksen 
sen ajan valmiutta. Valmiuden kehittymisesti 
voidaan lisäksi esittää seuraavaa: 

- Tie- ja vesirakennuspiireille on annettu 
vuoden 1980 lopulla valmiussuunnitelmien täy-
dennysohjeet. Ohjeiden mukaisessa valmius- 
suunnittelussa neuvotellaan muiden piirihallin-
toviranomaisten kanssa suunnitelman lähtökoh-
tatiedoista sekä tarkistetaan valmiussuunnitel-
mat kaikkien osa-alueiden osalta. 

- Tie- ja vesirakennushallituksen valmius- 
suunnitelmaa on kehitetty siirtymissuunnitel-
maa tarkentamalla. 

- Poikkeusolojen rakennustoimintaa ohjaa-
van organisaation uudelleen suunnittelu on par-
haillaan vireillä puolustustaloudellisen suunnit-
telukunnan ohjauksessa. Kun tämä suunnitelma 
on valmistunut, tulee tie- ja vesirakennuslaitos 
tarkistamaan omaa kriisiajan valrniusohjettaan 
ja ryhtyy asian vaarimiin suunnittelutoi.menpi-
teisun. 
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Tie- ja vesirakennushallinto 

Tienpito. Liikenneministeriö ja tie- ja vesi-
rakennushallitus yhtyvät valtiontilintarkastajien 
käsitykseen 1980-luvun tienpidon tavoitteista ja 
ne onkin otettu huomioon 1980-luvun tien- 
pidon suunnittelussa. 

Näkyvissä olevat ongelmat voidaan tiivistää 
seuraavasti 1980-luvun tiepolitiikan mukaan in-
vestointitoiminta supistuu ja on aikaisempaa 
enemmän kesätyöpainotteista. Samalla tuotanto- 
toiminnassa rationalisoidaan tuotantoa taloudel-
lisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Mikäli 
tielaitos velvoitetaan pysymään rakennustoimin-
nan taloudellisessa kehityksessä mukana, seu-
raa tästä, että investointitoiminnan samoin kuin 
koko rienpitotoirninnan välittömät työllisyys- 
vaikutukset pienentyvät, samalla kun työllisyys- 
lain 10 S:n noudattamisesta joudutaan poik-
keamaan yhä enemmän. 

Koska työllisyyspolitiikassa on tavoitteena 
luoda ensisijaisesti pysyviä työpaikkoja, pitäisi 
tienpitotoimenpiteiden välillisiä työllisyysvaiku-
tuksia lisätä parantamalla tuotantoelämän kil-
pailukykyä ja sijoittumisedellytyksiä kehitys- ja 
muilla ongelma-alueilla. Tiepolitiikalla tulisi 
siis tukea myös aluepolitiikkaa sekä tätä kautta 
työllisyyttä. Tämä huomioon ottaen on suunni-
teltu 1980-luvun tiepolitiikka ja sitä toteutta-
vat toimenpiteet. Tavoitteen toteutumiseksi oli-
si valtiontilintarkastajien ehdotusten lisäk 

- suunniteltava entistä laaja-alaisemmin ja 
pitkäjänteisem min tienpitoa osana yhteiskunta- 
politiikkaa, 

- parannettava keskipitkän ja lyhyen aika-
välin suunnittelun tavoitteiden määrittelyä, 

- siirrettävä päätöksentekoa valtionhalfln-
nossa enemmän keskipitkän aikavälin asiakir-
jojen perusteella tehtäväksi, 

- aikaistettava tulo- ja menoarvion sekä 
työohjelman hyväksymisajankohria sekä 

muutettava asiakirjojen sisältöä ja käsit-
tdyä siten, että asetetut tavoitteet voidaan ot-
taa huomioon ja yhteensovittaa. 

TVL:ssa on kuitenkin käytössä erityinen 
piiiillystystöiden urakkahintaindeksi, jolla kus-
tannustasokorjaukset voidaan tehdä haluttaessa. 
Päällysteindeksin kehitys on ollut vuosina 1969 
—80 seuraava: 

Pällyste- 
Vt indeksi Muutos (%/v) 
1969 ............100,0 
1970 ............74,0 —26,0 
1971 ............88,7 + 19,9 
1972 ............101,9 + 14,9 
1973 ............125,6 +23,3 
1974 ............199,3 +58,7 
1975 ............196,3 1,5 
1976 ............218,1 +11,1 
1977 ............261,5 +19,9 
1978 ............197.0 —24,7 
1979 ............226,5 +15,0 
1980 ............316.7 +39,8 

Päiillystystöistä on käytettävissä usea.tta vuo-
delta yksityiskohtaiset tilastot, joista löytyy 
suorite- (ja kustannus.) tietoja mitattuna kilo-
metreinä, neiömetreinä ja tonneina päällyste-
lajeittain. 

Rakennustoiminnassa on valtiontilintarkasta-
jien kuvaama tuottavuus- ja taloudeliisuuslu-
kuihin perustuva tavoiteohjaus vakiintunut ja 
toimintaa jatketaan edelleen. Tienrakennustöi-
den työvoima vaihtelee vuosittain asetettavien 
rahoituspuitteiden mukaisesti. Vuotuisia suun-
nitelmia muuttavat jossain määrin vuoden 
aikana tehtävät lisätyöohjelmat. 

Tie- ja vesirakennushallituksen julkaisussa 
"Tienpidon suuntaviivat 1980-luvulla" sivulla 
14 on esitetty 1980-luvun tiepolitlikan tavoit-
teet, jotka itse asiassa sisältävät saman ajatuk-
sen kuin valtiontilintarkastajien kertomuksessa- 
km on esitetty. 

Valtiøntilintarkastajat ovat pitäneet aiheelli-
sena luoda edellytyksiä polttoaineen kulutuk-
sen vähentämiselle. Nykyisessä rahoitustilan-
teessa TVH on omaksunut tavoitteekseen vä-
hentää päällysteiden kunnostuksen jälkeenjää-
neisyyttä kevyiden pintausmenetelmien käyttöä 
edelleen lisäämällä. Tavoite on TVH:n mie-
lestä päällystetty tiestö kokonaisuutena }iuo-
mioonottaen mielekäs, vaikkakaan yksittäisellä 
tiellä ei päästä polttoaineenkulutuksen kan-
nalta yhtä edulliseen lopputulokseen kuin pe-
rusteeliisernmilla kunnostusmenetelmillä. 

Teiden talvirakentaminen. TVL pyrkii laa-
timaan työohjelmat juuri sillä periaatteelia, 
jolla ne valtiontilintarkastajien käsityksen mu-
kaan tulisi laatia. Työkohteet toteutetaan siten, 
että talvella suoritetaan sellaiset työt, joihin 
talviolosuhteet aiheuttavat mandollisimman vä-
hän lisäkustannuksia. 

Työvoimaministeriön liian yksityiskohtainen; 
myös varsinaisilla budjettivaroilla toteutettaviin 
hankkeisiin ulottuva, hankekohtainen ohjaus 
vaikeuttaa kuitenkin ratkaisevasti tällaista 
suunnittelua. 

Työvoiman talvipainoisuusvaatimus on estee-
nä myös rakennekerrosten vaihtoehtoisten vab-
vistarnistapojen (stabiointi) laajemmalle käy-
tölle. 

Liikenneministeriö pitää valtiontilintarkasta-
jien ehdotuksia tie- ja vesirakennuslaitoksen 
rahoituksen ja päätöksenteon saamisesta pitem-
pijänteiseksi hyvinä. Tienpidon ja laitoksen tos-
minnan kehitysnäkymät 1980-luvulla viittaavat 
siihen, että työllisyysnäkökohtien huomioon 
ottaminen tienpidossa vaikeutuu tai työllisyys- 
poliittiset näkökohdat estävät suunnitellun tie- 
politiikan toteutumisen ja laitoksen toiminnan 
tuottavuuden parantamisen. 

Valtiontilintarkastajien ehdotusta tie- ja ve-
sirakennuslaitoksen, liikenneministeriön, val-
tiovarainministeriön ja työvoimaministeri 
yhteisen suppean asiantuntijaryhmän asettami-
sesta harkitaan liikenneministeriössii. 

. 

. 
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Valtiontilintarkastajat ovat edelleen ehdot-
taneet, että TVH:n olisi kiireellisesti selvitet-
tävä ein. PTL:n tutkimuksessa selvittämättä 
jääneet seikat eli laatu ja kelvollisen materiaa-
lin hukkaantuminen. PTL:n jaoston 31 puit-
teissa ei työtä tultane jatkamaan ainakaan pa-
rin seuraavan vuoden aikana. TVL:n ja raken-
nustoiminnan eräänä avaintulosalueena on kui-
tenkin vuonna 1982 materiaalitalous. Tarkoi-
tuksena on min, kehittää materiaalita.loutta 
kuvaavia tunnuslukuja, joiden avulla tullaan 
jatkossa seuraamaan materiaalin käytön mab-
dollisia kustannusvuotoja. Mm. talvirakentami-
sen aiheuttama materiaalin hukkakäyttö selviää 
tämän seurannan avulla. 

Hämeen tie.. ja vesirakennuspiiri. Yksityis-
ten teiden tekemisen valtionavustukset perus-
tuvat yksityisistä teistä annetun lain 94 S:n 
ja asetu.ksen säännöksiin. Niiden mukaan tien 
tekemisen valtionavustus rnääräytyy samojen 
perusteiden mukaan kuin tien kunnossapidon 
avustus. Avustussäännökset uudistettiin vuo-
den 1978 alusta. Säännösten. uudistuksen yh-
teydessä annetun asetuksen 43 S 3 momenun 
perusteella liikenneininisteriö antoi Hämeen 
lääninhaliituksefle erillisen luvan tiekohtaisen 
avustusprosenun tarkistuksen käynnistämiseksi. 

Tien kunnossapidon avustusprosentin muu-
tos Hämeen laanissaja koko maassa on ollut 
seuraava: 

	

1977 1978 	1979 

	

laatu ......... 32 	40 	47 % 
Kokomaa ............ 39 	49 	50% 

Tien tekemisen valtionavustuksista ja avus-
tusprosentin suuruudesta laaninhalli.  tukset teke-
vät vuosittain esityksensä liikenneministeriölle. 
Hämeen nnihallituksen esitysten pohjalta 
tien tekemisen keskimääräiset avustusprosent.it 
ovat olleet seuraavat: 

	

1978 1979 1980 	1981 
Hämeen laani .... 55 51 67 67 % 
Koko maa .......56 	58 	60 	61% 

Edellä selvitettyyn viitaten voidaan katsoa, 
että valtiontilintarkastajain kertomuksessa esi-
tetty yksityisten teiden tekemisen valtionavus-
tuksen pienuus erilhisenii Hämeen läänin koh-
dalla on poistunut vuonna 1978 voimaan tul-
leen avustussäännösten muutoksen edeliyttä-
mällä tavalla. 

Suunnittelumäärärahan budjetointikäytännön 
muuttamistarvetta selvitetään parhaillaan 
TVH:ssa. Tässä yhteydessä otetaan harkitta-
vaksi myös piirin esittämä vaihtoehto. 

Tielaki ei TVH:n käsityksen mukaan vai-
keuta kunnossapidon varatyökohteiden toteut-
tarnista, vaan mandollistaa useissa tapauksissa 
tarvittavan lisätiealueen saannin tien levittä-
miseksi. Laitoksen sikaise ui inat kokemukset  

ilman riittävää tiesuunnitelmaa tehdyistä ra-
kenteen parantamistöistä ovat olleet kielteisiä, 
joten suunmueluvoimavaroja on suunnau.ava 
myös ns. varatyökohteiden suunnitteluun. 
Joustava toteuttaminen on mandollista, kun 
kohteiden suunnittelu ja toteuttaminen ohjel-
moidaan riittävän pitkallaaikajänteellä. 

Suurimmista uudisrakennushankkeista luopu-
mista on tie- ja vesirakennushallituksessa har-
kittu. Tie- ja vesira.kennushallitus yhtyy tikn-
tarkastajien asiasta esittämäari käsitykseen. Toi-
saalta, jos 1980-luvulla ei aloiteta uusia moot-
toriliikennetiehankkeita, joudutaan 1990-luvun 
alussa väistämättä tilanteeseen, jossa paine 
moottoriliikennetejden rakentamiseen on jo 
niin suuri, että rahoituksesta liian suuri osa 
tulisi kohdistaa moottoniluikenneteihin muun 
toiminnan tästä kärsiessä. Tämän vuoksi tie- 
ja vesirakennushallituksessa on tultu käsityk-
seen, että jo 1980-luvulla on tarkoituksenmu.. 
kaista toteuttaa eräitä moottoriliikenneuehank-
keita, mikäli rahoitus 1990-luvulla pysyy nykyi-
sellä tasolla. 

Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri. 
TVL:n asuntokannasta, joka oli 1.7.1981 
880 kpl, oli käyttämättömänä 43 kpl. Koska 
asuntojen kuntoarvioinnin mukaan huonokun-
toisia asuntoja oli 116 kpl ja varustukseltaan 
puutteelLisia 240 kpl, ei käyttämättörnanaole-
vien asuntojen lukumäärää voitane pitää suu-
rena. Lisäksi osa asuntokannasta on vailla 
asukasta usein melko pitkään sen vuoksi, 
että ulkopuolisen vuokralaisen irtisanominen 
valitusmandollisuuksineen kestää pahimmassa 
tapauksessa kuukausia. Tämän ajan laitoksen 
palveluksessa oleva asunnontarvitsija joutuisi 
odottamaan työsuhdeasunnon saamista. 

Toisarvoisen käytön määrittely on arvionva-
naista. Asunnon käyttötarkoituksen muuttami-
nen esim. tainustotilaksi tai sosiaalitilaksi on 
paikallisella tasolla usein edullisin ja välttä-
mätönkin menettely tarvetta vastaavien toi-
mintatiojen saamiseksi. Menettelyä ei tällöin 
voitane pitää epätarkoiruksenmukaisena. 

Laitoksen asuntoja on vuokrattu ja tullaan 
vuokraamaan ulkopuolisille silloin, kun se 
voidaan tehdä laitoksen omaa toimii taa hait-
taamatta. 

Työllisyysvarojen osuuden sisällyttämistui 
enenevässä määrin varsinaisiin budjettivaroihin 
voidaan pitää kannatettavana, koska työllisyys- 
varojen aluettainen ja ajoittainen paisuminen 
aiheuttaa toimenpiteiden vaaristymisen sellai- 
siin kohteisun, jotka tienpidon tarpeiden no- - 
jalla ova vähemmän perusteltavissa. 

Valtiontilintarkastajat katsovat, että tienpi-
don kustannusten alentamiseksi olisi syytä 
lisätä päiillystettyjen teiden osuutta. Kannan-
ottoa voidaan pitää oikeana kun otetaan huo-
mioon vain teiden hoitokustannukset. Mutta 
kun kustannuslaskeliniin otetaan mukaan myös 
tien päällystämiseen liittyvät investointikustan-
nukset, päällysteen uusimiskustannukset ja tien 



21 

rakenteiden ylläpito pidemmällä tähtäyksellä, 
ovat päällystetyn tien tienpitokustannukset 
suuremmat kuin soratien. TVH: ssa on arvioi-
tu, että 1980-luvulla suunnitelluista, noin 
10 000 km:n sorateiden pääilystystoimenpitei- 

den inv'estoint.ikustannuksista, saadaan takaisin 
ajokustannussäästöinä noin 70 % seuraavien 
20-30 vuoden aikana. Loput 30 % perustel-
laan muilla yhteiskuntapoliittisilla vaikutuk-
sula. 

Työvoimaministeriön hallinnonala 

Koska aluepoliittisista työllisyyseroihin vai-
kuttavista toimenpiteistä pääosa tQteutetaan 
muilla hallinnonaloilla, työvoimaministeriö pi-
taa tärkeänä, että työvoimaviranomaisilla on 
riittävät mandollisuudet vaikuttaa työllisyysnä-
kökohtien huomioon ottamiseen niiden sovelta-
misessa. Tämä voidaan toteuttaa siten, että työ-
voimaministeriöllä on riittävä edustus päätök-
sentekoa valmistelevissa tai päätöksiä tekevissä 
elimissä ja, että työvoimaministeriö lausunnoil-
laan vaikuttaa toimenpiteiden suuntaamiseen.. 

Valtiontilintarkastajien mielestä työllisyys' 
perusteilla myönnetyt avustukset työttömyyden 
lieventämiseen ja sijoirusmenot työllisyyden tur-
vaamiseksi ovat aiheuttaneet työllisyystilannetta 
parantaessaan sen haittavaikutuksen, että eräi-
den muiden hallinnonalojen suunnitelmallinen 
kehittäminen on hankaloitunut. 

Työvoimaministeriö toteaa, että jo ennen 
työllisyyslain kokonaisuudistusta työllisyysla-
kia on muutettu väliaikaisesti siten, että la-  

kun on lisätty 6a S (535/81), joka on 
tullut voimaan 1. 8. 1981. Sitä sovelletaan 
hankkeisiin, joihin myönnetään työllisyysmää-
rärahoja ennen vuoden 1982 loppua. Sään-
nöksen mukaan työllisyysmäärärahoia voidaan 
osoittaa työttömien työllistämiseksi ja työlli-
syyden turvaamiseksi valtion virastoille ja 
laitoksille niiden tarpeisiin käytettäviksi sekä 
asianomaisille ministeriöille valtionavun myön-
tiimiseksi kunnille ja kuntainliitoille sekä val-
tioneuvoston päätöksen perusteella myös yh-
teisöille ja yksityisille. Valtionavun osoitta-
misen edellytyksenä ministeriölle on, että 
ministeriö, jonka hallinnonalaan asia kuuluu, 
on kirjallisesti ilmoittanut puoltavansa val-
tionavun osoittamista. 

Työllisyysasetuksen 6 a S:n soveltamisesta 
on annettu tarkeinmat määräykset työllisyysase-
tuksen 15a-15e S:ssä (585/81). Asetuk-
sen 15 e §:n mukaan työllisyyslain 6 a 
edellyttämässä asianomaisen ministeriön puoi-
tavassa lausunnossa tulee selvittää hankkeen 
tarpeellisuus ja että hankkeen toteuttami-
sen ajankohta on perusteltu myös toimin-
nallisin näkökohdin, hankkeesta valtiolle, kun-
nille ja kuntainliitoille ai}ieutuvan henkilöstön 
sekä käyttökustannusten ja muiden kustannus- 
sen lisäys ja valtion rahoitus niihin, hankkeen 
suunnitteluvalmius sekä se, että suunnitelmia 
ja kustannuksia voidaan pitää hyväksyttävinä 
samoin kuin valtionapuhankkeen osalta myös, 
voidaanko sen suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
valtioaputoimintaafl nähden noudattaa, mitä 
siitä on erikseen säädetty tai määrätty. 

Tällä kohtaa olevien huomautusten johdosta 
työvoimaministeriö on esittänyt seuraavaa. 

Työvoinuuninisteriö 

Työttömyyden kehitys sekä työttömyyden lie-
ventimiseen ja työllisyyden turvaamiseen käy-
tetyt varat. Keinot alueellisten työllisyyserojen 
tasoittamiseksi sisältyvät pääosin aluepoliitti-
seen lainsäiidäntöön, joka on uusittuna saatettu 
voimaan vuoden 1982 alusta. Aluepoliittisiin 
päämiuiriin pyritään tukemalla tuotantotoimin-
taa, parantamalla yritysten yleisiä toimintaedel-
lyryksiä, ohjaamalla yritysten sijoittumista, 
suuntaamalla julkisia palveluja, hajauttamalla 
alueellisesti hallintoa ja päätösvaltaa ja muilla 
tarvittavilla toimenpiteillä. Luetelluista toimen-
piteistä suurin osa kuuluu muiden ministeriöi-
den toixnialaan. 

Aikaisemmin tulo- ja menoarvion mornentil-
la 34.50.77 olleita varoja sijoitusmenoihin työl-
lisyyden turvaamiseksi on vuoden 1982 tulo-
ja menoarvioSSa siirretty asianomaisille minis-
teriöille (maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- 
ja teollisuusministeriö, liikenneministeriö) suun-
riitelmallisuuden lisäämiseksi. 

. 

- 
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Jälkitarkastus 
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Liikennehallinto 

Satamien kehittäminen. Liikenneministeriö 
ilmoittaa, että maassamme on viimeisten run-
saan 10 vuoden aikana tehty kauppa- ja teolli-
suussatarniin liittyvää tutkimustyötä runsaasti. 
Seuraavat kokonaisselvitykset ovat vainustu-
neet: 

- Etelä-Suomen satamatoiinikunnan mietin-
tö vuonna 1969 

- Pohjois-Suomen satamatoimikunnan mie-
tintö vuonna 1972 

- Parlamentaarisen liikennekomitean työn-
jakojaoston raportti "Satamien kehittäminen" 
vuonna 1974. 

Näiden kokonaisselvitysten jälkeen ovat sekä 
tutkimusten tekijät että tietojen antajat olleet 
yhtä mieltä siitä, että kokonaisselvityksiä ei 
ole syytä tehdä lisää. Tähän on päädytty mm. 
siksi, että tehtyjen suuritöisten selvitysten 
konkreettinen hyödyntäminen on jäänyt vähäi-
sekai. 

Laajojen kokonaisselvitysten sijasta on alan 
tutkimus viime vuosina suuntautunut suppeah-
kojen osaselvitysten tekemiseen ja näistä saata-
vien tulosten hyödyntämiseen. Painopiste on 
siirtynyt tutkimuksesta suunnitteluun päin. Teh-
tyjä osaselvityksiä ovat mm. tutkimus sata-
mieinme kannattavuudesta ja sen kehityksestä 
(Suomen Satamaliitto) vuodelta 1978 ja sata-
mien jatehuoltotoimikunnan mietintö vuodelta 
1981. 

TVH:n marraskuussa 1980 vahvistama 
TVL:n vesitietoiminnan pitkän aikavälin suun-
nitelma, vesi tieoh jelma 1980-1990 kattaa 
TVL:n piensatamatuotannon ko. aikavälillä. 

Käynnissä ovat ainakin seuraavat osaselvityk-
set: 

- Satamien hallintotoimikunta teki 31.7. 
1981 mennessä ehdotuksen satama-asioiden kes-
kittämiseksi ja koordinoimiseksi valtion hallin-
nossa. 

Satamalainapoliittinen ohjelma valmistui 
TVH:ssa syksyllä 1981. Tarkoituksena on saada 
aikaan valtion satamalainojen suuntaarnista pal-
veleva keskipitkän aikavälin ohjelma. 

- Meriväyläohjelma 1982-9 1 on laaditta-
vana MKH:n ja TVH:n yhteistyönä ja valmis-
tuu kuluvana vuonna. Työn päätarkoituksena 
on kauppa- ja teollisuussatamien tuloväylien ke-
hittämisohjelman aikaansaaminen. 

- Liikenneministeriön sekä kauppa- ja teol-
lisuusministeriön asettaman hiilisatamatyöryh-
män tulee laatia 30. 6. 1982 mennessä ehdotus 
hiilen tuonnin edellyttämiksi kuljetusjärjestel-
miksi aluevarauksineen. 

- Transitoliikenteeseen liittyviä kysymyksiä 
selvittää liikenneministeriön asettama työryhmä, 
jonka määräaika päättyy kuluvan vuoden lo-
pussa. 

Edellä mainitut selvitykset kattavat varsin 
hyvin tämänhetkisen tarpeen. Eräitä osaselvi-
tyksiä vielä tarvitaan, minkä jälkeen voidaan 
katsoa, että ne yhdessä vastannevat hyvin pit-
källe valtiontilintarkastajien tarkoittamaa koko-
naisselvitystä. Tällaisia jatkotehtäviä voisivat 
olla mm. satamien laskentajärjestelmän edelleen- 
kehittäminen, satamien työnjaon suunnittelu sa-
tamaryhmittäiri sekä kehitysalueiden kuljetus- 
tuen vaikutus kuljetusvirtoihin ja niiden ohjau-
tumiseen eri satamiin. 

Valtiontilintarkastajien tarkoittaman sata-
mien kehittämisohjelman laatiminen vaatisi tut-
kijatyövoimaa arviolta 5-6 rniestyövuotta. Lii-
kenneministeriön sekä tie- ja vesirakennushallj-
tuksen nykyiset tutkijaresurssit ovat nyt ennes-
tään työllistetyt jo ohjelmoituihin tehtäviin. 

Satamatoiminnan eri osapuolet kuten satamat 
ja teollisuus ovat pitäneet laajan kokonaisselvi-
tyksen tekemistä tarpeettomana mm. siitä syys- - 
tä, että kun valtion vesiliikennehallinto on 
järjestämättä, ei selvityksen tuottamia toimen-
pide..ehdotuksia kukaan veisi eteenpäin. Mai-
nittujen osapuolien positiivinen suhtautuminen 
olisi kuitenkin selvitystyön onnistumisen kan-
nalta välttämätöntä tietojen saamiseksi ja muu-
toinkin. 
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2. MINISTERIÖIDEN OHJEET JA KANNANOTOT 

. 

. 
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VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

Helsinki 31. 3. 1982 
N:o TM 5727 

Asia: Ohjeet toiminta- ja talous- 
suunnitelmien laatimiseksi 
vuo.sile 1984-88 

Valtioneuvoston kanslialle ja kaikille ministeriöille sekä niiden alaisille 
virastoile ja laitoksille 

. 

. 

Valtiovarainministeriö on valtion tulo- ja 
menoarvic,sta sekä kirjanpidosta 24 päivänä 
niarraskuuta 1972 annetun asetuksen 3 S :n 
nojalla, valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan 
annettua asiasta lausuntonsa, päättänyt antaa 
seuraavat ohjeet toiminta- ja taloussuunnitel-
mien laatimiseksi vuosille 1984-88. 

1. Johdanto 

1.1. Suunnitelmien laadinnan tarkoitus 

Toiminta- ja talou.%uunnitelmia ovat minis-
teriöissä laadittavat hallinnonalazi 'toiminta- ja 
taloussuunnitelmat sekä virastojen ja laitosten 
(ml. liikeyritykset) toiminta- ja taloussuurini-
telmat. Näiden suunnitelmien perusteella laadi-
taan valtiontalouden suunnitelma. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 
1984-88 laaditaan ennen muuta perusteiden 
saamiseksi vuoden 1984 tulo- ja menoarvio-
esitylcsen ja sen 'laadintaa varten annettavien 
menokehysten sekä mainitun tulo- ja meno-
arvioesityksen yhteydessä esitettävän valtionta-
louden usean vuoden kattavan suunnitelman 
valmistelua varten. Lisäksi toiminta- ja talous- 
suunnitelmia käytetään talouspoliittisen selon-
teon valmistelutm, jos hallituis päättää antaa 
tällaisen selonteon eduskunnalle. 

Toiminta- ja taloussuunnittelun tukksia käy-
tetään hyväksi myös muussa kokonaistalouzlel-
lisessa ja valtiontalouden suunnittelussa, sek-
torisuunnittelussa, aluepoliittisessa suunnittelus-
sa sekä hailintoyksikkötason suunnittelutehtä-
vissä. Sen tehtävänä on mm. edistää valtion 

1 68200295Y 

eri toimintojen sopeuttamista toksnsa ja käy- 
tettävissä oleviin voimavaroihin sekä palvella 
hallinnonalan ja hallintoyksiköiden johtamista. 

Tasapainoisen alueellisen kehityksen edistä-
mnisestä annetun lain (532/81) perusteella val-
tioneuvoston kanslian, ministeriöiden sekä nii-
den alaisten virastojen ja laitosten tulee ottaa 
huomioon aluepoliittiset tavoitteet oman toimi- 
alansa toiminnan ja talouden suunnittelussa 
sekä muussa suunnittelussaan. Tämä edellyttää, 
että toiminta- ja taloussuunnitelmiin sisällyte-
tiiän aluepoliittisia tarkasteluja jäljempänä ole-
vien ohjeiden mukaisesti. Tämä menettely kor-
vaa aikaisemman ministeriöiden alueellisten ke-
hittämissuunnitelmien laadinnan. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmien on katet-
tava sekä valtion oma että valtion avustama 
toiminta. Lainsäädännön perusteella on eräissä 
tapauksissa valtion omasta tai sen avustamasta 
toiminnasta laadittava useamman vuoden suun-
nitelma, jonka ministeriö tai valtioneuvosto 
vahvistaa. Näiden suunnitelmien sekä toiminta- 
ja taloussuunnitelmien sisällön, käsitteiden ja 
luokitusten on oltava vertailukelpoisia. 

Nämä laadintaohjeet on tarkoitettu palvele-
maan ensi sijassa vaitiovarainministeriölle toi-
mnitettavien FIlinnonalan toiminta- ja talous- 
suunnitelmien (seuraavassa hailinnonalan suun-
nitelma) laadintaa. Ohjeet toimitetaan myös 
ministeriön alaisille virastoille ja laitoksille. 
Näin varmistetaan, että ao. hallintoyksiköt omia 
toiminta- ja taloussuunnitelmia laatiessaan voi-
sivat ottaa riittävästi huomioon koko valtion-
hallinnon kattavan toiminta- ja taloussuunnit-
telun asettamat vaatimukset. 
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1.2. Suunnitelmien laadinnan talouspoliittiset 
ja valtiontaloudelliset lähtökohdat 

Läntisten teollisuusmaiden suhdannetaantu-
ma on pitkittynyt mm. sen vuoksi, että inflaa-
tion hillitsemiseksi on yleisesti turvauduttu ki-
reään rahapolitiikkaan, mikä on pitänyt korko-. 

n korkeana ja aiheuttanut suuria vaiuutta-
kurssivaihteluja. Kansainvälinen korkotaso näyt-
tää asettuneen pitkäaikaisesti aiempaa korkeam-
malle tasolle. Useimmissa maissa julkisen ta-
lotxlen liikkumavara käytettiin loppuun jo en-
immii.en öljykriisin jälkeisessä vakautus- ja 

dvytyspolitiikassa. Niin sanotun toisen öljy-
kriisin jälkeen vuosina 1979-80 useissa mais-
sa ciikin jouduttu harjoittamaan kireää finanssi- 
politiikkaa, vaikka suhdannepoliittisten tavoit-
teiden saavuttaminen olisi edellyttänyt elvyttä-
vii toimia. 

Vuoden 1982 loppupuolella alkava suhdan- 
nou länsimarkkinoilia jääneekin varsin lai-

ineaksi. Vuonna 1984 voidaan kansainvälisten 
suhdanteiden jo odottaa olevan laskussa. Vas-
ta suunnittelukauden viimeisinä vuosina on 
kazainvälisten markkinoiden kasvusta jälleen 
odotettavissa merkittävämpää apua Suomen ta-
lousongelinille. 

Kustannustason nouseminen nopeammin kuin 
muissa maissa ja valuuttakurssien muutokset 
beike.ntävät suomalaisten yritysten kansainvä-
listä hintakilpailukykyä yhteensä arviolta 12 
—13 prenttia vuosina 1980-82. Tämän joh-
dost Suomi on menettämässä markkinaosuuk-
siaan, mikä lisää laimean kansainvälisen kysyn-
nän maamme taloudelliselle kehitykselle aiheut-
tamia ongelmia. 

Viennin hitaaksi jäavä kasvu heikentää tuo-
taonon kasvumandollisuuksia ja vaikeuttaa työl-
lisyyden hoitoa. Vuonna 1983 työttömyysaste 
saattaa olla noin 7 %. Talouspolitiikan keskei-
rn sisältö suunnittehikauden aikana on työ!-
lisyyden parantaminen. Lähtökohtana tälle on, 
että hintojen ja kustannusten nousu jää pie-
nernznäksi kuin kilpailijama.issa keskimäärin. 
Tämä edellyttää mm. veropaineinfiaation hillit-
snistä. 

Valtion menojen BKT-osuuden kasvattami- 
ei ole juuri nialxlollisuuksia. Rakenteelli-

seksi muodcstuneesta menoylijäämästä johtuen 
velaohoitomenojen kasvu ei jätä tilaa muiden 
valtion menojen määriilliselle kasvulle. Näissä 
yleispuitteissa menorakennetta on kuitenkin 
mandollista kehittää, niin että yhteiskuntapo-
liittisesti ja talouspoliittisesti tärkeimmät uudis-
tukset ja hankkeet etenevät. 

Vucien 1984-88 toiminta- ja ta.[otuun-
nitelmat on laadittava siten, että ne tukevat 
talouspolitiikan tavoitteita. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää julkisten palvelujen tuotannon 
tehokkuuden lisäämiseen ja virkakoneiston yk-
sinkertaistamiseen, jotta tätä kautta voitaisiin 
lisätä liikkumatilaa yhteiskunnan hyvinvointia 
lisäävien palvelujen määrän kasvattamiseen. 
Myös valtionapua saavien talousyksiköiden toi-
minnan tarkoituksertmukaisuuteen ja tehokkuu-
teen on kiinnitettävä suurta huomiota. Tulon- 
siirtoja, joilla tuetaan vanhentuneita tuotanto- 
rakenteita tai tehotonta tuotantoa, on asteit-
tain vähennettävä. 

Vuosien 1984-88 toiminta- ja taloussuun-
nitelmien laadinnassa on otettava huomioon 
valtioneuvoston vahvistainat valtakunnalliset 
suunnitelmat, valtiovarainministeriön lausunnot 
haliinnonalojen junnite1mista vuosille 1983-
86 sekä vuoden 1983 tulo- ja menoarvioesitys. 

1.3. Tehtävien jako 
Suunnitelmien laadinnassa noudatetaan aikai-

semmin vakiintuneita menettelytapoja ja työn-
jakoa ministeriöiden ja niiden alaisten yksiköi-
den sekä valtiovarainministeriön kesken. 

Ministeriöt määräävät virastoista ja laitok-
sista ministeriöihin toimitettavan toiminta- ja 
taloussuunnitteluaineiston sisällön ja laajuuden - 
Ministeriöiden tulee täsmentää alaisilleen yksi-
köille suunnitelmakautta koskevia yhteiskunta-
poliittisia tavoitteita ja toimintalinjoja sekä an-
taa niille meno- ja henkilöstökehyksiä tai mui-
ta suunnitelmien laadintaa täsmentäviä ohjeita 
käyttäen perustana mm. valtiovarainministeriön 
edellisestä toiminta- ja taloussuunniteirnasta an-
tamaa palautetta. Antamansa ohjeet ministe-
riöiden tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 
tiedoksi. 

Valtiovarainministeriön ja ao. ministeriön 
yhteistyö on tarkoitus järjestää kuten aikaisem-
min. Valtiovarainministeriö esittää maaliskuus-
sa 1982 alustavat kannanottonsa hallinnonalo-
jen tarkistetuista suunnitelmista vuosille 1983 
—86 ja antaa samalla vuoden 1983 tulo- ja 
menoarvion valmistelussa tarvittavat meno- ja 
henkilöstökehykset. Ministeriö kiinnittää kan-
nanotoissaan huomiota sekä peruslaskelmien että 
kehittärni ssuunnitelmien toteuittamismandolli-
suuksiin. Valtiovarainministeriö on varautunut 
käymään keväällä 1982 neuvotteluja eri minis-
teriöiden kanssa suunnitelmien laadintaan liit-
tyvistä kysymyksistä. 

. 

. 
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1.4. Muutokset edellisiin ohjeisiin verrattuna 

Vuosia 1984-88 koskeva toiminta- ja ta-
loussuunnitelrnan laadinta toteutetaan täysipai-
noisena kierroksena noudattaen pääosin samoja 
rakeateita kuin vuosia 1982-86 koskenut toi-
minta- ja taloussuunnitelma. Keskeiset muu-
tokset tässä laadintaohjeessa ovat seuraavat: 

- toiminta- ja taloussuunniteirnaan tulee 
sisällyttää myös tuloja koskeva suunnitelma, 

- peruslaskelman niitoituksen peru.steita on 
täsmennetty, muun muassa tuottavuuden kehi-
tys on huomioitava peruslaskelmaa laadittaessa, 

- suunnitelmassa tulee esittää luettelo kai-
kista vireillä olevista taloudellisesti merkittä-
vistä lainsäädäntöhankkeista, 

- eräissä tapauksissa on selvitettävä raken-
tamiseen ja kunnossapitoon tarkoitetun kapasi-
teetin mitoitus pitkällä aikavälillä, 

- toiminta- ja raloussuunnitelmissa on tar-
kasteltava aluepoliittisia näkökohtia aluepoliit-
tisesti merkittävien tehtäväkokonaisuuksien 
osalta ja 

lomak.keistoa on uudistettu. 

2. Hallinnonalan suunnitelman rakenne 

Hallinnonalan suunnitelma käsittää seuraa-
vat asiakokonaisuudet. 

2.1. Ha.Ilinnona.lan suunnitelmien yhteenveto 

Yhteenveto käsittää taulukon koko hallin-
nonalan peruslaskelinan mukaisesti menokehi-
tvksestä menolajeittain sekä toisen taulukon 
tehtäväryhmittäin. Kehittän,issuunnitelmista esi-
tetäin yhteenveto lomakkeella AK.  

mukaiset keskeiset toimintalinjat sekä meno-, 
suorite- ja yksikkömenokehitystä koskevien ar-
vioiden kookreettiset laskentaperusteet. 

Mikäli riittäviä laskelmien Iaadintaperustei-
ta ei ole esitetty, valtiovarainministeriö voi pyy-
tää tarpeellisia lisäselvityksiä. 

Peruslaskelinan mitoitus tulee esittää ja pe-
rustella suorite-, kapasiteetti- tai muilla toimin-
nan laauustiedoilla. Tamanlisäksi tulee esit-
tää tuottavuuden kehitystä kuvaavia tietoja sel-
laisista tehtävistä, joista tämä ort mandollista. 
Tuottavuuden tarkastelu voidaan korvata toi-
minnan laajuusyksiköitä kohti las.ketuilla yk-
sikkäkustannus- tai yksikkömenotiedoilla. Yh-
teenveto toiminnan laajuuskehityksestä esite-
tään lomakkeen AT alaosassa. 

Peruslaskelman laadinnan pohjana ovat voi-
massa olevat tai voimaan tulevat lait ja ase-
tukset, hallituksen lakiesitykset, valtioneuvos-
ton päätökset ja ohjeet sekä vuoden 1983 tulo-
ja menoarvioon sisältyvät päätökset. Milloin 
toiminnan tasoa sitovia säädöksiä tai valtioneu-
voston päätöksiä ei ole, peruslaskelman mitoi-
tuksen pohjaksi voidaan ottaa vuoden 1983 
tulo- ja menoarvioesityksen menojen taso, jollei 
jäljempänä esitettävästä muuta johdu. 

Komiteoiden, toimikuntien tai vastaavien 
elinten ehdotuksia ja kannanottoja sekä suosi-
tuksia ei sinänsä voida pitää perusteina perus-
laskelmia laadittaessa, vaan ne tulee tarvittaes-
sa käsitellä kehittämissuunniteirnissa. 

Eräiden vaikeasti initoitettavien menojen 
kuten (puolustusvoimain perushankinnat, har-
kinnanvaraiset avustukset yrityksille, asuntolai-
nat ym.) peruslaskelman mitoituksesta voidaan 
sopia ao. ministeriön ja valtiovarainministeriön 
kesken. 

Peruslaskeiman yksityiskohtaiseinmat laadin-
taperusteet ovat seuraavat: 

1. Kulutusmenot mitoitetaan laajuudeltaan 
enintään suoritemitoin osoitettua palvelusten 
välitöntä kysyntäkehitystä tai säädettyä palve-
lusten tarjontavelvoitetta vastaavasti. Tällöin 
on otettava huomioon voimavarojen tarvetta 
vähentävä.nä tekijänä ministeriön tavoitteeksi 
asettama kohtuullinen tuottavuuden nousu. Mi-
käli kulutusmenojen rnitoituksessa vaikuttavat 
erityiset tekijät (perusvuoden menojen tasoa 
korottavat huomattavat kertamenot, valtioneu-
vostotasolla hyviiksytyt usean vuoden suunni-
telmat), on nämä otettava rnitoituksessa huo- - 
mioon. 

Mikäli mitoituksen perusteena ei voida käyt-
tiiä suorite-, tms. toiminnan kvsvnräkehitystä 

2.2. Peruslaskelma 
Hallinnonalan suunnitelmista saatujen koke-

mtlsten perusteella on aiheellista korostaa, että 
peruslaskelman laadinnan tarkoituksena on sel-
vittää valtion kannalta jo sidottuna pidettävä 
menojen kehitys suunnittelukaudella. 

Perusla.skelma sisältää kaikista tehtävistä 
loniakkeilla AT, Cl', DT, ET ja TL esitettävät 
tiedot sekä tehtäväryhmittäi sen, tarvittaessa 
tehtävittäisen selostuksen peruslaskelman laa-
dintaperusteista ja sisällöstä. Selostuksessa tu-
lee esittää jokaisesta tehtäväryhmiistä/tehtäväs-
tä peruslaskelman pohjana olevat säännökset, 
päätökset tai muut lähtökohdat, peruslaskelman 
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eikä muita mitoitukseen vaikuxtavia erityisiä 
tekijöitä ole osoitettavissa, on mitoituksen läh-
tökoMana pidettävä vuoden 1983 menojen ta-
soa, josta tehdään ministeriön tavoitteeksi aset-
ta tuottavuuskehityksen edellyttämä meno-
jen vähennys. Vastaava vähennys on tehtävä 
henkilostökehitystä koskevassa peru siaskelmas-
sa. Vineksi mainittua laskentatapaa on sovel-
ettava ainakin sellaisiin yleishallinto- yms. teh-
:iv-iin, joiden laajuutta ei voida mitata. 

2. Siirrot kunnille ja yleishyödyllisille yhtei-
söilLe mitoitetaan kuten kulutusmenot. Kuiten-
kin on otettava huomioon laeissa, asetuksissa 
tai valtioneuvoston päätöksissä •määriteltyjen 
valtionapuperusteiden suunnittelukaudella voi-
maan tulevat muutokset. Harkinnanvaraiset 
valtionavut mitoitetaan enintään vuoden 1983 
tulo- ja menoarvioesityksen mukaisesti. 

3. }ikinnanvaraiset siirrot eli,keinoelä-
mälle mitoitetaan enintään vuoden 1983 tulo-
ja menoarvioesityksen mukaisesti. Muut siirrot 
elinkeinoelämälle mitoitetaan vuoden 1983 
tulo- ja menoarvioesityksessä käytettyjen perus. 
teiden ja tuen määräytymistä säätelevien teki-
jökien arvioidun kehityksen perusteella, jollei 
perusteista ole muuten päätetty. 

4. Siirrot kotitalouksille mitoitetaan vuoden 
1983 tulo- ja menoarvioesityksen mukaisten 
perusteiden ja siirtojen saajien lukumäärän en-
nustetun kehityksen perusteella, jollei siirtojen 
perusteista ja niiden saantiin oikeutettujen 
rnääristä ole muuten päätetty. Harkinnanvarai-
set siirrot rnitoitetaan enintään vuoden 1983 
tulo- ja menoarvioesityksen mukaisesti. 

5. Reaalisijoitukset mitoitetaan ja ajoitetaari 
siten, että peruslaskeirnaan sisällytetään ainoas-
taan sitovasd päätetyt sekä hallintoyksikön toi-
minnan turvaamisen edellyttämät ehdottoman 
välttämättömät uusinta- ja uusinvestointihank-
keet. Peruslaskelmassa otetaan tällöin huomioon 
lähinnä keskeneräiset sekä tulo- ja menoarvion 
mukaan aloitertavat rakennushankkeet ja sel-
laiset muut rakennushankkeet, joista on tehty 
sitova toteuttamispilätös sekä palvelusten yksi-
tyiskahtaisesti säädetyn tai päätetyn tarjontata-
voitteen saavuttamiseksi ehdottoman välttämät-
tömät rakennushankkeet. Kone- ja kalustoin-
vestoinneista peruslaskelmaan sisällytetään lä-
hinnä sitovien tilausvaltuuksien tms. päätösten 
puitteissa toteutettavat hankinnat sekä konei-
den ja kaluston ehdottoman välttämätön uusin-
ta sekä edellä mainituista rakerinushankkeista 
aiheutuvat hankinnat. 

E.delLä esitetty on voimassa soveltuvin osin 
myös valtionapuhankikeisiin. 

6. Finanssisijoitukset mitoitetaan aikaisem-
pien päätösten, vuoden 1983 tulo- ja meno-
arvioesityksessä ehdotettujen päätösten tai val-
tioneuvoston erikseen hyväksymien ohjelmien 
mukaisesti. Mikäli jostakin finanssisijoitusmää-
rärahasta ei ole tehty sitovaa päätöstä vuoden 
1983 jälkeiselle ajalle, ei tällaista määrärahaa 
ilman painavaa syytä oteta huomioon perus-
laskelmassa. 

2.3. Kehittämissuunnitelmat 
Kehittämissuunnitelmien laadinnan tarkoi-

tuksena on tuoda esiin ajarikohtaiset hallinnon- 
alan kehittämishankkeet sekä yhteensovittaa ne 
toteuttamiskelxiseksi kokonaisuudeksi. 

Kehittämissuunriitelinat esitetään hallinnon- 
alan suunnitelmassa niistä tehtävistä tai asia-
kokonaisuuksista, joiden kehittämiseen perus-
laskelman osoittarnasta kehityskulusta on mi-
nisteriön mielestä tarvetta. Kehittämissuunni-
teimat laaditaan myös kohteista tai ongelmista, 
joiden tarkernmasta selvittämisestä on ministe-
riön ja valtiovarainministeriön välillä sovittu. 
Kehittämissuunnitelmissa tulee esittää ja Ottaa 
kantaa myös ajankohtaisiksi tulevien komiteoi-
den, työryhmien ja lainvainiistelutyön tulok-
sina syntyneisiin ehdotuksiin. 

Kehittämissuunnitelmissa on erityisesti pytit-
tävä toteuttamaan eduskunnan ja hallituksen 
hyväksymiä yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. 
Keskeisiä lähtökohtia kehittämissuunnitelmien 
laadinnassa ovat tällöin hallitusohjelma sekä 
hallituksen hyväksymät talous- ja aluepoliitti-
set tavoitteet. 

Menoja iisiiävien kehittärnissuunnitehnien 
vastapainoksi on laadittava voimavarojen sääs-
tämistä ja uudelleensuuntaamista taa-koittava 
kehittämissuunriitelma. Rationalisointi- ja sääs-
tökohteisiin on kiinnitettävä huomiota myös 
muissa kehittämissuunnitelmissa. Kehittämis-
suunnitelmissa olisi esitettävä toimenpiteitä eri-
tyisesti julkisten kulutusmenojen ja siirtomeno-
jen kasvun hidastamiseksi. Huomattavia voima-
varojen 1isiiksiä edellyttävion kehittämi ssuun-
nitelmien toteuttamismandollisuudet ovat vä-
häiset. jollei vastaavia säästöjä voida osoittaa 
muualla. 

Kehittämiuunnite1mjsta esitettävien tieto-
jen tulee olla peruslaskelmaan verraten moni-
puolisernpia. Peruslaskelmassa käytetystä teh- 

. 
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tävärakenteesta voidaan poiketa ja esittää suun-
nitelmat ongelmakeskeisesti. Tärkeimmistä ke-
hittämishankkeista tulee tarvittaessa esittää lii-
temuistioita. Peruslaskelman mukaisten tieto-
jen lisäksi kehittämi ssuunnitelmiin tulee liittää 
tietoja toiminnan kysynnästä sekä ko. tehtä-
vien hoidon yhteiskunnallisista ja taloudellisis-
ta va&utuksista. Huomattavien kehittämisuun-
rutelmien vaikutukset on jaoteltava siten, että 
erittelystä käy ilmi valtiolle, kunnille, kotita-
louksille ja elinkeinoelämälle aiheutuvat vai-
kutukset. Liiteaineistona tulee esittää myös in-
vestointi- ja kannattavuuslaskelmia, jos niiden 
laatiminen on suunniteilusta toiminnasta mah-
dollista. 

Kehittämissuunnitelmista selvitetään koko-
naisrahoitustarve, menojen ajoitus ja erikseen 
henkilöstön tarve. Hallinnonalan kehittämis-
hankkeista esitetään niiden keskinäinen tär-
keysjärjestys. Lomakkeella AK esitetään kun-
kin kehittämis suunnitelman kustannusarvio ja 
sen aiheuttamat menot sekä erikseen kehittä-
missuunniteiman aiheuttama menojen lisäys tai 
viiherinys peruslaskelmaaii verrattuna. Lomak-
keella esitetään myös kehittämissuunnitelman 
henkilöstövaikutukset. 

Edellä esitetyt näkökohdat huomioonottaen 
kehittämissuunnitelmien kohdealueet voivat olla 
seuraavantyyppisiä: 

1) Lainsäädäntöhankkeet. Ministeriöiden tu-
lee esittää luettelo kaikista vireilläolevista ta-
loudellisesti merkittävistä lainvalmisteluhank-
keista. Suunnitelmaan tulee liittää tärkeimpien 
ja riittävän pitkälle valmistelujen lakiehdotus-
ten osalta selostus niiden arvioiduista taloudel-
lisista ja organisatorisista vaikutuksista. 

2) Pysyvä toitnintakapasiteetti. Koska mo-
nien virastojen ja laitosten rakentamisen ja kun-
nossapidon tarve on muuttumassa, tulee eri-
tyisesti työvirastojen selvittää, mille tasolle nii-
den pysyvä ja vakinainen henkilöstö-, kone-, 
laite- yn. kapasiteetti olisi pitkällä aikavälillä 
mitoitettava. Kehittämissuunnitelmassa työvi-
rastojen tulee esittää, miten tämä taso saavu-
tetaan ottaen huomioon tuottavuuden parane-
inisen ja henkilöstön luonnollisen vähenemisen 
luomat mandollisuudet. 

3) Investointiohjelmat ja sijoitussuunnitel-
mat. Peruslaskelmassa esitettyjen investointi-
harikkeiden lisäksi ministeriöt voivat esittää ke-
hittämissuunnitelmissaan muita hallinnonalalla 
suunniteltavia valtion omia tai avustamia in-
vestointihankkeita tahi -ohjelmia sekä Tai-
nananson ja muiden finanssLsijoitusten kehittii- 

mistä koskevia suunnitelmia ottaen huomioon 
suunnitelmien realistisuudesta edellä esitetyt nä-
kökohdat. Rakennusinvestointien resurssi- ja 
ajoitustiedot voidaan esittää CT-lomakkeilla tai 
karkeana taulukkona. Ottaen huomioon, että 
kohdassa 2.2. määritelty peruslaskelma merkit-
see useissa tapauksissa rakennusinvestointien 
valyymin laskua, ministeriöiden tulisi esittää 
ainakin normaalina pidettävää rakennusinves-
tointivolyymia koskeva kehittämissuunnitelma 
CT-lomakkeiila, mikäli tätä ei valtiovarainmi-
nisteriön kanssa käytyjen keskustelujen pohjal-
ta ole sisällytetty peruslaskelmaan. Lomakkeille 
merkitään vain sellaiset hankkeet, jotka eivät 
sisälly peru siaskeiniaan. Kehittämissuunni tel- 
massa olisi lisäksi esitettävä rnerkittävimpien 
tällaisten investointibankkeiden tai investointi- 
ohjelmien liittyminen hallinnonalan kehittämis-
tavoitteisiin, vaikutukset käyttömenoihin sekä 
investointien välittömät työllisyysvaikutukset. 

4) Voimavarojen uudelleenkohdentamishank-
keet. Taloudelliset kehitysnäkymät edellyttävät 
suunnittelukaudella julkisten menojen kasvun 
hillitsemistä. Kehittämistavoi tzeiden toteuttami-
seen on pyrittävä ennen muuta voimavarojen 
käyttöä uudelleenjärjestamallä sekä muilla tuot-
tavuutta edistävillä toimenpiteillä. 

Voimavarojen uudelleenkohdentamissuunni-
teimien kohteita voisivat olla esimerkiksi suun-
nittelukaudella päätty-vien tai muuttuvien lakien 
aiheuttamat muutokset sekä tehtävät, joilla jul-
kisten palvelusten kysynnän kasvu on hidasta 
tai alenevaa. 

Henkilöstövoimavarojen uudelleenkohdenta-
inisessa ministeriöiden tulee käyttää hallinnon-
aloittaista järjestelymenettelyä, jonka puitteissa 
virkoja ja toimia voidaan järjestellä tulo- ja 
menoarviota hyväksikäyttäen. Menettelyä kos-
kevat tarkemmat ohjeet on annettu tulo-- ja 
menoarvion soveltamista koskevissa erityismää-
räyksissä. Myös virastojen ja laitosten on kiin-
nitettävä erityistä huomiota valtion virkojen ja 
toimien jiirjestelyvaltuuslain rarkoi tuksenmukai-
seen soveltamiseen. 

Tiedot suunnittelukautta ja ensimmäistä 
suunnitteluvuotta koskevista henkilöstösuunni-
telmista mukaan luettuna lakkautettaviksi suun-
niteltujen virkojen, toimien ja tehtävien määrä 
ilmoitetaan lomakkeella ET. Lomakkeen B- 
osassa esitetään vuotta 1984 koskeva yksityis-
kohtainen henkilös rösuunni telma, jota käyte-
tään valtiovarainministeriössä vuoden 1984 tulo-
ja menoarvion valmistelua varten annettavien 
herkilösehvsten 1iadinnassa 



- 29 - 

3. Ahiepoliittinen suunnittelu toiminta- ja 
taloussuunnitelmissa 

Tasapainoisen alueellisen kehityksen edistä-
nusestä annetun lain (532/81) mukaan valtio-
neuvoston kansilan ja ministeriöiden, niiden 
alaisten virastojen ja laitosten sekä valtion mui-
den hallintoviranomaisten tulee toimia tasapai-
noisen alueellisen kehityksen edistämiseksi. 
Tässä tarkoituksessa niiden tulee mm. ottaa 
huomioon aluepoliittiset tavoitteet oman toimi- 
alansa toiminnan ja talouden suunnittelussa 
sekä muussa suunnittelussaan. Tämän perusteel-
la ministeriöiden sekä niiden alaisten virasto-
jen ja laitosten tulee toiminta- ja taloussuun-
nitelmissaan pyrkiä esittämään aluepolitiikan 
tavoitteiden kannalta keskeiset suunnitelmatie-
dot alueittain. Suunnitelmatietojen alueellista-
misessa voidaan edetä vaiheittain. 

Edellä todettuun viitaten ministeriöiden tu-
lee hallinnonalan suunnitelmassaan esittää alue- 
poliittisesti merkittävien suunnitelmatietojen 
alueellistamisen pohjalta hallinnonalan toimin-
nan alueellista suuntaamista koskevia kannan-
ottoja. Aluepoliittiset tavoitteet tulee tällöin 
ottaa huomioon. Hailinnonalan suunnitelmassa 
olisi kiinnitettävä huomiota mm. aluepoliittisten 
sekä hallinnonalan omien kehittämistavoitteiden 
välisiin mandollisiin ristiriitoihin sekä näiden 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Aluepoliittiset tarkastelut olisi sisällytettävä 
ensi sijassa suoraan asianomaista tehtävää kos-
kevan peruslaskelman ja/tai kehittämissuunni-
telman osaksi. Tarvittaessa ne voidaan esittää 
myos hallinnonalan suunnitelman erilhisenä koh-
tana. Tarvittavat alueelliset investointi-, henki-
löstö- ja rahoitustarvetiedot tulisi esittää mie-
luiten taulukkomuodossa lääneittäin tai vastaa-
valla aluejaolla. Alueittaiset tiedot voidaan esit-
tää joko vuosittaisina tai vain lähtö- ja pääte. 
vuosilta. 

Väestökehityksen mukaan mitoitettavissa 
suunnitelmissa on käytettävä valtioneuvoston 
byväksymää lääneittäistä väestösuunnitetta ja 
siihen perustuvia kunnittaisia suunriitteita. 
Aluepoliittisina ongelma-alueina on kiinnitettävä 
erityistä huomiota 1 ja II perusvyöhykkeeseen 
sekä maan eri puolilla sijaitseviin taantuviin 
teollisuus- ja kaivospaikkakuntiin. Maaseutu- 
alueiden kehityksessä on myös monia ongel-
mallisia erityispiirteitä. Helsingin seudulle on 
edelleen keskittymässä aluepoliittisten tavoittei-
den toteutumista uhkaavaa kasvupainetta. 

Tausta-aineistoa toiminta- ja taloussuunnitte- 

luun liittyvälle aluepoliittiselle suunnittelulle 
tarjoavat lisäksi laanien alueelliset kehittämis-
suunnitelmat. Tasapainoisen alueellisen kehityk-
sen edistämisestä annetun asetuksen (4/82) 
mukaan valtion keskushallinnon viranomaisten 
on otettava mainitut suunnitelmat huomioon 
mm. toiminta- ja taloussuunnitelmissaan. -Ase-
tuksen tarkoittamia läänien tavoitesuunnitelmia 
ei vielä ole käytettävissä. Lääninhallitusten toi-
menpidesuunnitelmista valmistuvat keväällä 
1982 lä'en investointimuistiot. Valtioneuvos-
ton kanslia laatu niistä kesällä 1982 valtakun-
nallisen yhteenvedon, joka on käytettävissä vuo-
sien 1984-88 toiminta- ja taloussuunnitelmia 
laadittaessa. 

4. Tulojen suunnittelu 

Vuoden 1983 tulo- ja menoarvioesityksen 
valmistelussa kiinnitetään aiempaa enemmän 
huomiota tulojen budjetointiin. Tulo- ja meno-
arvioesityksen laadintaohjeen mukaan on kai-
kista maksullista palvelutoimintaa koskevista 
yli 10 milj. markan tulomomenteista esitettävä 
momenttiperusteluissa erityinen tuloja ja kus-
tannuksia koskeva laskelma. 

Myös toiminta- ja taloussuunnitteluun on 
katsottu tarpeelliseksi liittää virasto- ja laitos-
kohtaisten tulojen suunnittelu. Tämän vuoksi 
ministeriöiden tulee sisällyttää vuosien 1984-
88 hallinnonalan suunnitelmaan peruslaskelma-
käsitteen mukaiset arviot yli 10 milj. markan 
tulomomenttien tulojen kehityksestä. Tiedot tu-
lee esittää lomakkeella TL. Tulokehitysarvion 
perusteet sekä kustannusvastaavuuslaskelmat 
tulee esittää samaan tapaan kuin vastaavat tie-
dot esitetään menomomenteista. Laskelmien 
laadinnassa tulee lisäksi ottaa huomioon vuoden 
1983 tulo- ja menoarvioesityksen laadintaoh-
jeen kohdassa 10 esitetty laskentamadli ja muut 
ohjeet sekä maiksuperustelaki tai muu vastaava 
tulokehitystä ohjaava säädös 

5. Tulo- ja menoarvioesitykseen tarkoitettu 
valtiontalouden suunnitelma-aineisto 

Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityksen 
yhteydessä on tarkoitus esittää vuosien 1984-
88 suunnittelukierroksen tulosten perusteella 
valtiontalouden suunnitelma. Tämän edellyttä-
män suunnitelma-aineiston laadinnasta annetaan 
ohjeet vuoden 1984 tulo- ja rnenoarvioesitvksen 
laadintaohjeen yhteydessä. 

. 

- 
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6. Luokittelut ja laskentaperusteet 

Vuosien 1984-88 toiminta- ja taloussuun-
nitelmien laadinnassa noudatetaan vuoden 1983 
tulo- ja menoarvioesityksessä esitettyä tehtävä-
ryhmäluokitusta sitä tarpeen mukaan tehtävit-
täin tarkentaen. 

Menolaskelmat vuosiksi 1 984-88 laaditaan 
saman palkka- ja hintatason mukaan kuin vuo-
den 1983 tulo- ja menoarvioesitys. Niihin ei 
siis saa sisällyttää varauksia tämän jälkeen ta-
pahtuvia hinta- tai palkkamuutoksia varten. 

Valtion liikevritysten tulot ja menot esite-
täan hallinnollisen kirjanpidon mukaisesti. Kan-
riattavuus- ja tariffikysymysten tarkastelun on 
kuitenkin perustuttava liikekirjanpidon mukai-
sun käsitteisiin. 

7. Toiminta- ja taloussuunnitelinien julkisuus 

Virastojen ja laitosten toiminta- ja talous-
suunnitelma-asiakirjoja voidaan julkistaa kuten 
jäljempänä selostetaan, jollei asianomainen mi-
nisteriö ole omalla hallinnonalallaan antanut 
muunlaisia ohjeita. Vuoden 1984 tulo- ja meno-
arvioesityksen valmisteluun kiinteästi liittyvää 
valtiontalouden suunnitelma-aineistoa ei kuiten-
kaan ole lupa saattaa julkisuuteen. 

Suunnitelma-asiakirjoja julkistettaessa on 
mainittava selvästi, että asiakirjoissa esitetyt 
kannanotot ja ehdotukset Ovat asianomaisen 
viraston tai laitoksen kannanottoja. Samalla on 
ilmoitettava, että asianomainen ministeriö, val-
tiovarainministeriö ja valtioneuvosto eivät vielä 
ole ottaneet kantaa niihin. 

Mitä edellä on sanottu virastojen ja laitosten 
suunnitelma-asiakirjoista, koskee soveltuvin 
osin myös ministeriöiden valtiovarainministe-
riölle toimittamia suunnitelma-asiakirjoja. 

8. Määräajat, jakelu, tiedustelut ja 
laadintalomakkeet 

Valtiontalouden suunnitelman laadirinassa ja 
käsittelyssä noudatetaan seuraavia määräaikoja: 

1) Ministeriöt toimittavat valtiovarainminis-
teriölle 30. 4. 1982 mennessä tiedoksi alaisil-
leen virastoille ja laitoksille vuosien 1984-88 
toiminta- ja taloussuunnittelukierrokseen liit-
tyen antamansa ohjeet. 

2) Valtiovarainministeriö neuvottelee tarvit-
taessa 30. 4. 1982 mennessä ministeriöiden 
kanssa hallinnonalan suunnitelmien sisällöstä 
ja laadinnan painopisteistä. Valtiovarainministe-
riön edustajat osallistuvat suunnitelmien laadlin-
taan tarvittaessa tämän jälkeenkin niiden val-
mistumiseen asti ministeriöiden kanssa sovit-
tavalla tavalla. 	 - 

Valtioneuvoston kanslia neuvottelee tarvit-
taessa ministeriöiden kanssa alueellisten näkö- 
kohden huomioonottamisesta hallinnonalan 
suunnitelmissa. 

3) Ministeriöt toimittavat hallinnonalan 
suunnitelmansa valtiovarainministeriölle 1. 12. 
1982 mennessä 10 kappaleena (lomakkeet 3 
kappaleena). 

4) Valtiovarainministeriö esittää ministe-
riöille lausuntonsa näiden suunnitelmista maa-
liskuussa 1983. Lausunnossa esitetään hallin-
nonalan suunnitelmia koskevat kannanotot erik-
seen peruslaskelmista ja kehittämissuunnitelmis-
ta. Lisäksi annetaan meno- ja henkilöstökehyk-
set sekä kannanotot esitetyistä organisaatio- 
muutoksista 

5) Ministeriot toimittavat valtiovarainminis- 
teriölle myöhemmin annettavien ohjeiden mu- 
kaari 1.6.1983 mennessä vuoden 1984 tulo- - 
ja menoarvioesitykseen tarkoitetut luonnokset 
valtiontalouden suunnitelmaa varten. 

Ministeriöiden tulee ehdottomasti noudattaa 
mainittuja määräaikoja sekä muita tämän kir-
jeen ohjeita. 

Ministeriöiden on toimitettava hallinnonalan 
suunnitelmansa tiedoksi muille ministeriöille ja 
lääninhallituksille. Ministeriöiden on toimitetta-
va valtiontalouden tarkastusvirastolle tiedoksi 
hailinnonalan suunnitelmansa sekä alaisiltaan 
virastoilta ja laitoksilta pyytämänsä suunnitel-
mat tai muut tiedot. Lisäksi ministeriöiden sekä 
virastojen ja laitosten on toimitettava tilasto- - 
jen, rekisterien ja haliinnollisten tietoaineistojen 
kehittämistä koskevat suunnitelmansa tiedoksi 
Tilastokeskukselle. Ministeriöiden asiana on 
huolehtia omalla hallinnonalallaan siitä, että jo 
piirihallintoviranomaiset toimittavat omiin toi-
minta- ja taloussuunnitelmaehdotuksiinsa sisäl-
tyvät investointisuunnitelmat tiedoksi ao. liii-
ninhallituksille. 

Suunnitelmien laadintavaiheessa ministeriöihin 
pitävät yhteyttä valtiovarainministeriön puoles-
ta seuraavat valtiovarainministeriön virkamie-
het, jotka myös vastaavat valtiontalouden suun-
nittelua koskeviin tiedustelu ihin 
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Yleiset kysymykset 	 . 

Hallinnonala 

Tasavallan Presidentti, eduskunta, valtioneu- 
vosto ............................... 

Ulkoasiairiministeriö ..................... 
Oikeusministeriö ........................ 
Sisäasiinminsteriö ...................... 
Puolustusministeriö ...................... 
Valtiovarainministeriö .................... 
Opetusministeriö ........................ 
Maa- ja metsätalousministeriö .............. 
Liikenneministeriö ...................... 
Kauppa- ja teollisuusministeriö ............ 
Sosiaali- ja terveysministeriö .............. 
Työvoimaministeriö ...................... 

Puhdin 
toimistopäällikkö Erno Keinänen 	160 30 41 
budjettineuvos Raimo Sailas 	160 30 36 

budjettisiliteeri Hannele Laihonen 160 30 35 
budjettisihteeri Veikko Makkonen 160 30 28 
hallitussihteeri 	Tapio Leskinen 160 30 23 
hallitussiliteeri 	Raine Vairimaa 160 30 14 
budjettisihteeri Vesa Jatkola 160 30 13 
budjettisihteeri Reijo Vuorikallio 160 31 08 
budjettisihteeri Heikki Seppälä 160 30 27 
budjettisihteeri Mika Lampinen 160 30 30 
budjettisihteeri Esko Meriläinen 160 30 32 
budjettisihteeri Reijo Kosunen 160 30 29 
budjettisihteeri Pertti Tuhkanen 160 3026 
budjettisihteeri Markku Kivelä 160 31 02 

. 

Eräissä erityiskysymyksissä voidaan lisäksi kääntyä seuraavien henkilöiden puoleen: 

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut 
Toiminnan järkeistäminen ja tuottavuuden ko- 

hottaminen .......................... 
H2llinnonkehittämissuunnitelmat ........... 
Rakennusinvestotnm..................... 
Valtionapuhenkilöstö .................... 

Aluepoliittiset kysymykset ................ 
Tulojen suunnittelu ...................... 

Puhelin 
budjettisihteeri Kare Turtiainen 160 30 44 

toimistopäällikkö Matti Isotupa 160 32 41 
toimistopäällikkö Markku Temmes 160 32 08 
hallitussihteeri Matti Tanner 160 30 51 
neuvotteleva virkamies 

Juho Hukkinen 701 20 33 
budjettisihteeri Esko Asumalahti 160 30 31 
budjettisihteeri Erkki Virtanen 160 31 05 

Valtiontalouden suunnittelua varten ovat käytettävissä seuraavat KTS 1-6 lomakkeet: 

KTS 1, Menolaskelmalomake 	 AT 
	

L 
KTS 2, Rakennusinvestointien rahoitustarvelomake CT 
KTS 3, Toiminnan laajuuslomake 	 DT 
KTS 4, Henkilöstölomake 	 ET 
KTS 5, Tulolaskelinalomake 	 TL 
KTS 6, Kehittämissuunnitelmalomake 	 AK 

Lomakkeita saa tilata valtion painatuskes- Helsinki 10, puh. 90-17 341, postimyynti PL 
kuksen kirjakaupasta, os. Annankatu 44, 00100 516, 00101 Helsinki 10, puh. 90-539 011. 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 

Osastopäällikkö, 
budettipääIlikkö Juhani Korpela 
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11.5.1982 
604/21/82 

yM:n kirje 313.1982 No TM 
Vi. 	5727 ja Ui:n kirjeet 7.12.1981 

No 651/21/81 ja 7.4.1982 No 
651/21/81 

Ohjeet toiminta- ja talous- 
Asu 	suunnitelmien ].aatimiseksi 

vuosille 1984-88 

Liikenneministeriön alaiset 
virastot ja laitokset 

Viitaten liikenneministeriön kirjeeseen 7.12.1981 No 651/ 
21/81, liikenneministeriö kehottaa laatimaan vuosien 1984- 
88 toiminta- ja taloussuunnitelmat voimavarojen osalta niin, 
että niiden lähtökohtana on hallinnonalan tarkistettu yleis- 

1; suunnitelma 1983-86. 	Hinta- ja kustannustaso on kuitenkin 

tarkistettava valtiovarainministeriön ohjeiden mukaan ja 

vuotta 1983 koskevat tiedot vuoden 1983 TMAE:nmukaiseksi. 
Suunnitelmiin tulee myös sisällyttää uuden suunnitelman ja 

9 edellisen suunnitelman välinen lyhyt vertailu sekä valtiova- 

rainministeriön ohjeen kohdan 3 mukaiset alueittaiset tiedot. 

Viitaten lisäksi liikenneministeriön hallinnonalan tarkistet- 

tuun yleissuunnitelmaan 1983-86 ja valtiovarainministeriön 
.alustavaan kannanottoon (26.3.1982) tästä suunnitelmasta, 

S liikenneministeriö kehottaa ottamaan huomioon seuraavat nä- 

kökohdat ja sisallyttämän suunnitelmiin seuraavat selvitykset 

Tie- ja vesirakennushallitus 

Teiden kunnossapidon osalta tulee selvittää, miten tuottavuu-

den kasvu otetaan huomioon kunnossapitornenojen mitoituksessa. 

Mihin jatkotoimenpiteisiin edelliseen suunnitelmaan sisälty-
nyt tienrakenteen kulumisselvitys on antanut aihetta? 

Tie- ja vesirakennushallitusta• pyydetään myös sisailyttämäan 

suunnitelmaansa toiminta- ja taloussuunnitelman a tjenp1to-

toiminnan pitkän tähtäyksen suunnitelman välinen vertailu. 

Oso. 	t.1aq.p.r.du i6 	 Puh.In VaPd. 17361 

PL 23 
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Vesitietoimialan, erityisesti suunnitteluhenki1stn talvi 

ja kehitys suunnittelukautena. 

Autorekisterikeskus 

Ajoneuvo- ja ajokorttijärjestelmän uudistamistarve ja aita 
koskevan suunnittelutyön aikataulu? 

Ilmai luhal 11 tus 

Miten lentokenttien kunnossapidossa otetaan huomioon tuotta 

vuus ja sen kasvu? 

Selvitys pienlentokenttäpo].itiikasta: Mikä on tavoitteelli-

nen pienkenttäverkosto 1980-luvulla ja mikä on tästä aiheutu-

va avustustarve? 

Ilmatieteen laitos 

Alueellista sääpalvelua ja ilmansuojelututkimuksen kehttt-

missuunnitelmaa tulee tarkistaa niin, että henkilöstön ja 

menojen kasvu muodostuu pienemmäksi kuin on edellytetty hal-

linnonalan y].eissuunnitelmassa 1983-86. 

Laitoksen suunnitelmaan tulee lisäksi sisällyttää organisaa-

tion kehittärnissuunnite].ma. 

Vai tionrautatiet 

Keskeinen tavoite on vuoden 1982 TMAE:n 3ukuperusteiden mu-

kainen talouden parantaminen. Suunnitelmaan tulee s1sällyttä 

tavoitteen mukaiset toimenpide-ehdotukset. Lisäksi: Selvitys 

vähäliikenteisistä rataoststa ja niiden vahvistamisesta aika-

tauluineen sekä ao. ratojen kannattavuus. 

Posti- ja telelaitos 

Teleinvestointien lähtökohtana ovat hallinnonalan yleissuunni-

telman mukaiset luvut. Mikäli posti- ja telehallitus kat800 

tarpeelliseksi tehdä tästä poikkeavan investointisuunritelman 

on liikenneministeriön kehysten mukainen suunnitelma esitet-

tävä ja selvitettävä suunnitelmien väliset erot. 

Posti- ja telehallitusta kehotetaan selvittämään, mitä mah- 

4 

. 
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dollisuuksia on va1tiovarainministeriin ehdottamien lainoi.-

tus- tms. jarjestelyin turvata teleinvestointien riittävä 

taso. 

Postitolmen suunnitelmaan tulee sisällyttää toimenpide-ehdo-. 

tukset postitoimen talouden tasapainottamiseksi. 

Määräajat 

Suunnitelmat lähetetään ilikenneministeriölle 30 kappaleena 

(]iitteet 10 kappaleena) 24.9.1982 mennessä. 

'1 	I,-• 
Liikenneministeri 	//1.wc 	 - 4 

fJarmo Wahlström 

Kansi iapMUl 1 ikkö 	()3t4_LL4 	' .4t̂ L4L€ji  
Reino J Auvinen 

TIEDOKSI: 

Valtiovarainministeriö 

/RR 
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1 ilr*1 7.4.1982 

H0 651/21/81 

v.. yM:n kirje 26.3,1982 
No yM 19/10-50/82 

Liikenneministeriön alalaet 

virastot ja laitokset 

yM:n a].ustava kannanotto 
hallinnonalan suunni tel- 
maan vuosi].le 1983-86 se-
kä kehykset vuoden 1983 
tulo- ja menoarvioehdotuk-
sen laadintaa varten 

Liikenneministeriö lähettää oheisena tiedoksi ja toimenpi-

teitä varten viitekohdassa mainitun valtiovarainministeriön 

kirjeen. Kirjeen johdosta virastoja ja laitoksia kehotetaan 

tarkistamaan lähettamänsä TMA-ehdotukset ja ilmoittamaan 

liikenneministeriön sekä virastojen ja laitosten kesken käy-

tävissä euvotte1uissa tarpeelliset muutokset ehdotuksiinsa. 

Neuvottelujen ajankohta ilmoitetaan tarkemmin puhelimitse. 

Kans1iapä11ikön sijainen 

OsastopäUllikkö, 

Valto S Rauvanto 

. 

Taloussihteeri 
7 u . 
Tatani Kinnunen 
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263.1982 

Pi. VM 19/10-50/82 
v. 

1...Llkennemlnister lö 

Adi Valtiovarainministeriön alustava 
karnanotto hallirrionalan suurritelmaan 
vuosille 1983 - 86 sekä kehykset vuoden 
1983 tulo- ja menoarvioehdotii<sen 
laadintaa varten 

Viitaten toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi vuosille 
3.983 - 86 annettuihin ohjeisiin (n:o TM 5662 M/26.3.1981) sekä 
vuoden 1983 tulo- ja menoarvioesityksen laadintaohjeisiin (n:o 
TM 5689/30.10.1981) valtiovarainministeriö Lahettää ohessa kun-
pioittavasti alustavan kannanottonsa hallinnonalan suunnitelmaan 
vuosille 1983 - 86, meno- ja henkilöstökehykset vuodelle 1983 
ekä alustavan kannanottonsa hallinnonalan talonrakennushank-

keisiin vuosina 1983 - 86. 

Alustavassa kannanotossaan valtiovarainministeriö esittää käsi-
tyksensä siitä, mitä lähivuosina harjoitettavan finanssipolitiikan 
peruslinjan mukaiset valtiontalouden näkymät merkitsevät kun-
kin ministeriön menoarvioehdotuksen laadinnan kannalta. Alusta-
vat meno- ja henkilöstökehykset sekä muut erityisohjeet perustu-
vat vuosien 1982 - 83 arvioituun taloudelliseen kehitykseen ja sen 
cdeilyttärnään fi nanssipoliittiseen linjaan ja toimenpiteisiin. Ke-
ykset on pääsääntöisesti laskettu pitäen lähtökohtana vuonna 

1982 toteutuvaksi arvioitua menokehitystä ja niissä on otettu 
huomioon valtiovarainministeriön alustavan kannanoton mukaisen 
pienovolyymin muutoksen lisäksi arvioitu varaus vuonna 1983 
tapahtuvaa hintojen ja palvelussuhteen ehtojen muutosta varten. 

Vuoden 1982 tulo- Ja menoarvio tasapainotettiin 6,65 mrd mar-
kan lainanotolla. Kuluvan vuoden menot kohoavat kuitenkin sel-
västi siinä arvioitua suuremmiksi ja budjettitalouden bruttorahoi-
tustarve noussee tänä vuonna kaikkiaan lähes 8 mrd markkaan, 
josta suhdannerahaston purkamisen jälkeen on rahoitettava tai-
panotolla noin 7 1/2 mrd mk. Valtiontalous ja myös koko julkinen 
talous ovatkin matalasuhdannevuonna 1982 selvästi elvyttäviä. 

I<okonaistuotannon kasvun ennustetaan vauhdittuvan kuluvan 
vuoden lopulta lähtien ja lisääntyvän vuonna 1983 noin 3 %. 
Ottaen huomioon talouspolitiikkaan liittyvät viiveet ja tarpeen 
hillitä valtionvelan kasvua ei vuoden 1983 finanssipolitiikkaa ole 
yytä mitoittaa elvyttäväksi. Tavoitteena on rajoittaa ensi vuo-

den bruttolalnanotto suunnilleen tänä vuonna toteutuvat' suurul-
pe ksl. 

. 
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Ministeriöiden laatimat toiminta- ja taloussuumitelmat merkit-
sevät lähivuosien ja varsinkin vuoden 1983 osalta tuntuvasti 
suurempaa menovolyymin kasvua kuin mihin mainittu lainanotto-
tavoite ja oletetut tuloperusteet antaisivat mandollisuuden. Vai-
tiovarainminister iö on alustavassa käsittelyssään karsinut suunni-
telmiin sisältyviä menoja niin, että menot kasvaisivat reaalisestl 
noin 1 1/2 % v. 1983. Tämä menovolyymin kasvuvauhti on 
suunnilleen kokonaistaloudellisista keskipi tkän ajan tavoitteista 
johdetun valtion menojen reaalisen kasvuvaran suuruinen. 

Tulokertymä on alustavasti arvioitu ennustetun suhdannekehityk-
sen perusteella ja pyrkien siihen, ettei bruttoveroaste nousisi 
ainakaan kovin merkittävästi. Menojen karsiminen edellä kuva-
tulla tavalla johtaisi näillä tuloperusteilla vielä runsaan puoli 
miljardia markkaa suurempaan lainanottoon kuin mikä on tässä 
vaiheessa asetettu tavoitteeksi. Jatkokäsittelyssä saatetaan si-
ten joutua karsimaan menoja vielä siitäkin, mitä ne valtiovarein-
ministeriön alustavassa kannanotossa tässä vaiheessa ovat. 

Menojen kasvun supistamiseksi valtiovarainministeriö on kehyk-
alä mitoittaessaan edellyttänyt, että harkinnanvaraisissa valtion-
apumenoissa sekä eräissä kulutusmenoissa tulee saavuttaa tuot-
tavuuden nousua vastaava kanden prosentin menojen supistus. 
Samalla valtiovarainministeriö edellyttää, että po. määrärahat 
ehdotetaan vuoden 1983 tulo- ja menoarvioesityksessä muutetta-
vaksi pääsääntöisesti kiinteiksi. Määrärahoja mitoitettaessa tu-
lee ottaa myös huomioon vuoden 1981 todellinen käyttö, joka 
useiden määrärahojen kohdalla on jäänyt edellisten vuosien ta-
paan budjetoitua pienemmäksi. 

Hallituksen tarkoituksena on antaa eduskunnalle huhtikuun loppu-
puolella talouspoliittinen selonteko, jossa on tarkoitus käsitellä 
kansantalouden ja julkisen talouden kehitysnäkymiä sekä hallitus-
ohjelman mukaisesti hallituksen lähiajan talous- ja finanssipoliit-
tista linjaa ja vuoden 1983 budjettiesityksen suuntaviivoja. Minis-
teriöiden tulee ottaa selonteko huomioon tulo- ja menoarvioeh-
dotuksessaan. 

Ministeriöiden tulee valmistella tulo- ja menoarvioehdotuksensa 
annettujen menokehysten puitteissa. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä työllisyyden parantamista edesauttaviin sekä val-
tion menoja pitemmällä aikavälillä supistaviin uusiin toimenpi-
teisiin. 

Alustavassa kannanotossaan hallmnnonalan talonrakennushankkei-
sun vuosina 1982 - 86 valtiovarainministeriö esittää käsityksensä 
niiden valtion omien talonrakennusten ajoituksesta, joiden to-
teuttaminen tulisi kyseeseen suunni ttelukaudella. Valtiovarain-
ministeriö korostaa kuitenkin, että hankekohtaisia ohjelmia tulee 
edelleen täydentää kiirehtimällä energiataloudellisia ja muita 
korjaushankkeita sekä lykkäämällä vastaavasti uudisrakennustOi-
mintaa. Ohjelmassa esitetty hankkeiden rahoitustarve perustuu 
rakennuskuatannusindeksin pistelukuun 263. 
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Valtiovarainministeriö on tarvittaessa valmis neuvottelemaan 
ministeriöiden kanssa vuoden 1983 menoarvioehdotuksiin liitty-
vista kysymyksistä ja KTS-palautteista. Nämä neuvottelut ovat 
tarpeen erityisesti jos ministeriö ei näe mandolliseksi sopeuttaa 
menoarvioehdotustaan menokehysten puitteisiin. Valtiovarainmi-
nisteriö korostaa, että menojen karsiminen realistisiin puitteisiin 
on ensi sijassa kunkin hallirg,onalan johdossa olevan ministeriön 
oma tehtävä, sillä asianomaisella ministeriöllä on parhaat edelly-
tykset harkita menojen tärkeysjärjestystä ja selvittaä voimava-
roj en uudelleenkohdentamismandoil isuuksia. 

. 

Valtiovarainministeri 

Valtloelhteeri 

,t'1 .4-., 

Ahti Pekkala 

1 
Teemu Hiltunen 

UITTEENA Valtiovarainministeriön lausunto hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitel-
mista vuosiksi 1983 - 86, meno- ja henkilöstökehykset vuodelle 1983 sekä 
alustava kwnanotto hallirrionalan talonrakennushankkeislln vuosina 1982 - 
86. 

TIEDOKSI 	Vai tiovarainrni nister lön osaot Ja swm ittelusihteer istö 
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VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

Helsinki 

VALTIO VARAINMINISTERION LAUSUNTO LIIKENNEMINISTERIÖN HALLIN-

NONALAN TARKISTETUSTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 

VUOSILLE 1983 - 86 (alustava kannanotto) 

Liikenneministeriön hallinnonalan tarkistetussa yleissuunnitelmassa vuosille 

1983 - 86 ei aikaisempaan suunnitelmaan verrattuna ole tavoitteissa ja toimin-

talinjoissa tapahtunut oleellisia muutoksia. Asiallisia muutoksia ei myöskään 

sisälly useimpiin tarkistusasiakirjassa esille otettuihin kehittämishankkeisiin. 

Tämän johdosta valtiovarainministeriö puuttuu lausunnossaan vain eräisiin 

suunnitelman osa-alueisiin ja viittaa kehittämishankkeista aikaisemmin anta-

miinsa lausuntoihin. 

Suunnitelmassa ei esitetä asetelmaa eri liikennemuotojen kustannusvastaavuu-

den kehityksestä eikä kaikista liikennemuodoista edes tulo-/meno-vastaavuu-

den kehityksestä, vaikka tällä olisi informaatiomerkitystä tariffipoliittisia 

arviointeja silmälläpitäen. Suunnitelman mukaan eri liikennemuotojen kustan-

nuksiin ja kustannusvastaavuuteen liittyvää tutkimus- ja suuriiittelutyötä jat-

ketaan. Valtiovarainministeriö pitää tärkeänä em. tutkimus- ja suunnittelutyön 

k eli itt ä mistä. 

1. Liikenneministeriö 

Liikenneministeriön suunnitelmassa todetaan, että liikennepoliittinen päätök-

senteko pyritään aikaisemmin tehtyjen esitysten mukaisesti keskittämään 

liikenneministeriön halliriionalalle, mikä edellyttää merenkulkuhallituksen siir-

tämistä liikenneministeriön alaisuuteen sekä tie- ja vesirakennushallituksen 

vesitieosaston siirtoa merenkulkuhallitukseen. 

Valtiovarainministeriöllä ei ole ollut huomauttamista edellä esitettyyn toimin-

talinjaan. Ministeriö kiinnittää kuitenkin huomiota tehtyihin suunnitelmiin 

satama-asioiden keski ttämiseksi ja koordinoimiseksi valtionhallinnossa. Vaikka 

em. asioiden keskittämisessä voidaankin edetä osaratkaisujen avulla, eivät ne 

saa muodostaa estettä em. liikennepolii ttisen päätöksenteon keski ttämista-

voitteille ja laajemmille organisaatiojärjestelyille. 
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Liikenneministeriön suunnitelmassa on todettu, että ministeriön organisaation 

kehittämistarve johtuu pääasiassa suurten virastojen ja laitosten aiheuttamas-

ta tehtävien lisääntymisestä. Myös liikennepoliittisen päätöksenteon keskittä-

mistoimenpiteiden on aikaisemmin katsottu edellyttävän liikenneministeriön 

organisaation muuttamista. Suunnitelmaan ei kuitenkaan ole sisällytetty tar-

kempaa selvitystä organisaation kehittämisestä. Valtiovarainministeriön näke-

myksen mukaan koko liikenneministeriön organisaatio tulisi ottaa tarkastelun 

kohteeksi suunnittelukauden alussa. 

2. Tie- ja vesirakennushallinto ja tiet 

Liikenneministeriön suunnitelman mukaan tie- ja vesirakennuslaitoksen henki-

löstö vähenee vuosina 1981 - 86 504 henkilöllä. Vähennys kohdistuu ensisijassa 

kunnossapitohenkilöstöön, jonka määrä on edelleen varsin suuri. Keskushallin-

non henkilöstön määrässä ei suunnitelman mukaan tulisi tapahtumaan muutok-

sia suunnitelmakauden aikana. Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan 

myös keskushallinnon osalta olisi huomioitava laitoksen toiminnan volyymissä 

tapahtuneet muutokset. Ministeriö pitää tarkoituksenmukaisena, että nykyistä 

menettelyä laitoksen henkilöstön määrän supistamiseksi luonnollista poistumaa 

hyväksi käyttäen jatketaan ja että eri toimintahaarojen mandolliset resurssi- 

tarpeet voidaan toteuttaa laitoksen sisäisin järjestelyin. Laitoksen piirihallin-

non organisatorinen uudistaminen tulisi ottaa tarkastelun kohteeksi. 

Liikenneministeriö on suunnitelmassaan ehdottanut yleisten teiden kunnossapi- 

toon käytettävien määrärahojen lisäämistä viidellä prosentilla vuonna 1983. 

• Valtiovarainministeriö katsoo, että arvioitu tuottavuuskehitys huomioon ottaen 

esitetty kasvu on ylimitoitettu. Ministeriö lähtee siitä, että suunnittelukaudel-

la pyrittäisiin lisäämään kunnossapitoon käytettäviä varoja keskimäärin kah-

della prosentilla vuosittain. 

Yleisten teiden tekemisen rahoituksen järjestämisessä on tavoitteena huolehtia 

siitä, että työllisyysnäkökohdat otetaan riittävästi huomioon määrärahoja 

kohdennettaessa. Tietöiden työllistävä merkitys on kuitenkin lähinnä töiden 

koneellistumisen seurauksena oleellisesti supistunut. Viime vuosina on teiden 

tekeminen työllistänyt vuosittain vain runsaat 5 000 henkeä, joista työvoimavi-

ranomaisten osoittamia on ollut esim. joulukuussa 1981 vajaat 2 000 henkeä. Jo 

vuoden 1983 tulo- ja menoarvioesityksen laadinnan yhteydessä joudutaankin 
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harkitsemaan, olisiko tarpeen ja mandollista siirtää työllisyysvarojen käytössä 

painotusta tieinvestoinneista edelleen pysyvien työpaikkojen syntymistä tuke-

vii n määrärahan kä yttökoh teisii n. 

3. Vesitiet 

Suunnittelukaudella vesiteiden rakentamisen menot liikenneministeriön hallin-

nonalalla kohoavat jonkin verran eräiden jo päätettyjen suurehkojen vesitie-

hankkeiden toteuttamisen johdosta. Suunnittelukauden lopulla ao. määrärahan 

tason tulisi palautua samaksi kuin kuluvana vuonna. Uusien mittavien inves-

toiritikohtejden rakentamiseen ei ole lähivuosina valtiontaloudellisia mandolli-

suuksia. Tämän johdosta niiden suunnitteluakaan ei tule käynnistää. 

. 
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3. RAHA-ASIAT 
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OTE 

1982 vp. - Edusk. vast. - Esitys n:o 52 

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liiäyk-
auta ja muutoksista vuoden 1982 tulo- ja menoarvioon 

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys 
n:o 52 lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1982 
tulo- ja menoarvioon. Valtiovarainvaliokunta on 

itanut asiasta mietintönsä n:o 39. Eduskunta 
on hyväksynyt hallituksen esityksen seuraavul 
mtitoktin ja huomautuksin. 

. 

31.24.77. Yleisten teiden tekeminen (siirto-
määräraha). Varsinaisessa tulo- ja menoarviossa 
on tämän momentin kohdalla todettu tarkoi-
tuksena olevan )  että tienpitoOn osoitetaan työt-
lisyysrahoitusta momentilta 34.50.77 enintään 
200 000 000 markkaa. - Momentille 34.50.77 

ehdotettuun lisäykseen viitaten on täinan mo-
mentin kohdalla ollut tarkoitus todeta, että 
tienpitoon osoitetaan momentilta 34.50.77 
vuonna 1982 kaikkiaan enintään 245 000 000 
markku. 

34.50.77. Sijoitusmenot työllisyyden turvaa-
miseksi (arviomaararaha). Eduskunta on vä-
hentänyt momentilta 5 000 000 markkaa. 

Momentin loppusumma vähenee 5 000 000 
markkaa. 

Edellä lausuttuun viitaten ja muissa kob-
dissa hallituksen esityksen perustehiihin yhtyen 
eduskunta on päättänyt 

hyväksyä seuraavat lisäykset ja muu-
tokset vuoden 1982 tulo- ja menoar-
vioon: 

Päiiluokka 31 
31. LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNONALA ......... 46 644 900 

24. Tiet ................................................ (720) 	2700000 

74. Talonrakennukset (siirtomääräraha), lisäystä ................ 700000 
 77. Yleisten teiden tekeminen (siirtomääräraha), lisäystä 	 2 000 000 
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Päi1uokka 34 
34. TYÖVOIMAMINISTERIÖN HALLINNONALA . 	599 233 300 

O. Työflisyydeii 	hoito 	.................................... (630) 382 000 000 

77. Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (a 	iomääräraha), lisäystä 320 000 000 

Semgflg eduskunta on päättänyt 

oikeuttaa valtioneuvoston edellä mai- 
nittuje menojen suorittamiseen käyttä- 

mään valtiolle vuoden 1982 aikana ker-
tyviä tuloja. 

 

He1ingsä 23 päivänä kesäkuuta 1982 

 

. 

. 
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4. SUHDANNEPOLIITTISET ASIAT 

. 

n 



SISÄASIAINMINISTER!Ö 
LÄiiin-, kunnaltis- Ja asuntohallinto-osasto 
P1. 257 
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No 2492/201/82 

yht.  
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Valtioneuvoston kanslialle 

ja ministeriöille 

As kunnallistalouden puitteita 
koskevaa neuvottelumenette-
lyä koskeva sopimus sekä 
siihen liittyvä pöytäkirja 

Valtioneuvoston ja kuntien keskusjärjestöjen 

puolesta on tänään allekirjoitettu kunnallistalou- 
S den puitteita koskevaa neuvottelumenettelyä 

koskeva sopimus ja siihen liittyvä pöytäkirja sekä 

näiden allekirjoitustilaisuudessa laadittu lausuma. 

Sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan tavoit- 

teena on luoda edellytyksiä julkisen talouden 

kehityksen sopeuttamiselle kokonaistaloudelliseen 

kehitykseen sekä. julkisen talouden suunnitelmal- 

liselle kehittämiselle, työllisyyden hoidolle, 

suhdannevaihtelujen tasaamiselle, kustannusten ja 

hintojen nousun. hillitsemiselle ja kunnallis- 

veroäyrin hinnan nousun ehkäisemiselle. 

Edellä mainittu sopimus, siihen liittyvä pöytäkirja 

sekä lausuma lähetetään oheisena valtiorieuvos- 

.1. 	 ton ka.nslialle ja rninisteriöille tiedoksi ja 

huomioon otettavaksi sekä saatettavaksi vastaa-

vasti niiden alaisille asianomaisille viranomaisille 

tiedoksi ja huomioon otettavaksi. 

- 	Sisäasiainministeriö kiinnittää huomiota sopimuk- 

sen 7 §:ään ja korostaa, että siinä tarkoitetuista 

toimenpiteistä tulisi ilmoittaa ministeriölle 

1U1O2$tQ-1i 
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etukäteen riittävän ajoissa niin, että. sopirnuk-
sen 2 §:n 4 momentissa tarkoitettu neuvottelu 
tai muu sitä vastaava tilaisuus voidaan kuntien 
keskusjärjestöjen kanssa järjestää. 

Ministeri 

Ks1iapäällikkö 

1 Tiedoksi: Lääninhallitukset (- Ahvenanmaa) 
Suomen Kaupunkiliitto 
Suomen Kunnallisliitto 
Finlands svenska kornmunförburid 
Kunnallistalouden neuvottelukunta 

. 
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SOPIMUS KUNNALLISTALOUDEN PUITTEITA KOSKEVASTA 

NEUVOTTELUMENETTELYSTR 

Valtioneuvosto toiselta puolen ja allekirjoittaneet kuntien 
keskusjärjestöt, Suomen Kaupunkiliitto ry., Suomen Kunnal-
lisliitto ry. ja Finlands svenska kommunförbund r.f. toiselta 
puolen ovat sopineet seuraavasta neuvottelurnenettelystä: 

1 §. 

Julkisen talouden kehityksen sopeuttam.iseksi kokonaistalou-
delliseen kehitykseen ja sen piirissä toteutettavien toi-
menpiteiden yhteensovittamiseksi käydään jäljernpänä maini-
tut neuvottelut edellytysten luomiseksi julkisen talouden 
suunnitelmalliselle kehittämiselle, työllisyyden hoidolle, 
suhdannevaihtelujen tasaamiselle, kustannusten ja hintojen 
nousun hillitsemiselle, kunnallisveroäyrin hinnan nousun 

• 	 ehkäisemiselle sekä kuntien ja valtion välisen kustannusten- 

. 

	 jaon vakaana pitämiselle. 

3 §. 

Keväällä pidettävää neuvottelua varten hankitaan selvi-
tykset 

1) kansantalouden arvioidu.ista kehitysnäkyrnistä 

2) julkisen talouden kehitykselle asetettavia 
tavoitteita koskevista mandollisista selvi-
tyksistä ja kannanotoista 
sekä. 
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3) 	lainsäädäntöön perustuvista kunnailistalouden 

kehitykseen vaikuttävista päätöksistä ja suun-

nitelmista sekä niiden kunnallistaloudellisis 

ta vaikutuksista. 

Neuvotteluissa pyritään sopimaan kunnallisveroäyrin hin-

taa, kuntien ja kuritainliittojen tehtävien, kulutus- ja 

investointiinenojen määrän ja henkilöstön määrän kehitys-

tä sekä kuntien ja valtion välistä kustannustenjakoa ja 

kunnallistalouden rahoitusjärjestelyjä koskevien yhteis-

ten suositusten antamisesta ja ehdotuksista toimenpiteik-

si, joita toteuttamalla 1 §:ssä tarkoitettujen ja muiden-

kin julkisen talouden kehitykselle mandollisesti asetettu-

jen tavoitteiden voidaan arvioida toteutuvari sekä sopimaan 
siltä, miten kuntien keskusjärjestöjen osallistuminen kur.-

nallistaloutta koskevien uudistusten valmisteluun järjest€.- 

tään. 

4 §. 

Syksyllä pidettäväsSä neuvottelussa tarkastellaan, miten 

kuluvaa vuotta koskevat suositukset ovat toteutuneet, ja 

päätetään seuraavana vuonna pidettäviä neuvotteluja varten 

toimenpiteistä, joihin tarkastelu antaa aihetta. 

Tarvittaessa suositusten toteutumista voidaan tarkastella 

myös muuna aikana pidettävissä neuvotteluissa ja pyrkiä 

sopimaan tarkistuksista aikaisemmin sovittuihin suosituk-

sun, jos taloudellinen kehitys antaa siihen aihetta. 
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7 §. 

Mikäli valtion viranomainen aikoo ryhtyä toirnenpiteeseen, 

jolla poikettaisjin neuvotteluissa sovituista suosituksista 
ja'ehdotetuista toimenpiteistä taikka muihin toimenpitei- 

Sun, jotka saattaisivat vaikeuttaa kunnallistalouden ke-

hitykselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista tai 

muuttaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa, 

siitä tulee ilmoittaa sisäasiainministeriölle riittä- 

vän ajoissa niin, että 2 §:n 4 momentissa tarkoitettu 

neuvottelu tai muu sitä vastaava tilaisuus voidaan kun-

tien keskusjärjestöjen kanssa järjestää. 

10 §. 

Tänä sopimus tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 1982 ja on 

voimassa vuoden 1985 loppuun. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 

sen jälkeen 4 vuotta kerrallaan, ellei osapuolten kesken 

sovita toisin. Vaikka sopimuksen voirnassaolo lakkaa, sen 
voimassa ollessa sovitut suositukset ovat voimassa seuraavan 

vuoden loppuun. 
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Sopimus kumoaa 12 päivänä kesäkuuta 1980 allekirjoitetun kun-

nallistalouden pääsuuntaviivoja vuosina 1980-82 koskevan 

asiakirjan tämän sopimuksen kanssa ristiriidassa olevat rnää-

räykset. 

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1982. 

SISXAS IAINMINI STERI ö 

Mikko Jo e 
Ministeri 

VALTIOVARAINMINISTERI3 

p1.__-__.I..____t-, 
Ahti Pekkala 
Valtiovarainministeri 

SUOMEN KAUPUNKILIITO 

/tzL J<T 
Raimo Ilaskivi 
Ylipormestari 

Kansliapäällikkö 

Teemu Hiltunen 
Valtiosihteeri 

.' 
	[IIJ 

Johanson 
Toimitus johtaja 
/ 

SUOMEN KUNNALLISLIITTO 
0 	 - 	

- 

sko Pekonen 	Paavo Pekkanen 
Hallituksen puheenjohtaja 	Toimitusjohtaja 

FINLANDS SVENSKA KOMNUNFÖRBtJND 

Brun ström 
Hallituksen puheenjohtaja 	Liiton johtaja 
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SUHDANNEKATSAUS 

21.7.1982 	 KANSANTALOUSOSASTO 

. 

10 	 __r 

1 ____ ___ 

	

'sijhdannekuvaaja 	 1 

-4 	t'.'.'u.' 11__.__.r_r..:r._,J 

10 	Suhdannekuvaaja 

.BKT:n maära 
-2 	1 	 •... 
-4 	 -t 	 1, -t•-r 	, 

1970 	 1974 	1976 	1978 	1980 	1982 

Suhdanteiden heikkeneminen maassamme on jatkunut. Ennakoivan kuvaa-
jan mukaan suhdanteet eivät kääntyisi nousuun ainakaan vielä lähi-

• kuukausien aikana 1 ). 

1) Kansantalousosasto laatu sekä kulloistakin suhdannevaihetta kuvaavaa että suhdan-
nekehitystä keskimäärin puoli vuotta eteenpäin ennakoivaa suhdannemittaria. Aineistona 
käytetään eräitä rxpeasti saatavia }konaistaloudellista kehitystä rrryötäileviä tilas-
tosarjoja. 

Käyrät kuvaavat satunnaisvaihteluista p.ihdistettuja lcxaritmisia nuutoksia aiellisen 
vuoden vastaavasta nel j änneksestä. 

Yllä olevassa kuviossa vaaleat alueet osoittavat ajanjaksoja, jolloin bruttokansan-
tuotteen määrän kasvu on ropeutunut, ja tumennetut aikoja, jolloin kasvu on 
hidastunut. Enakoivan kuvaajan yhteydessä olevat numerot osoittavat vuosineljännesten 
lukumäärän, jolla kuvaaja on ennakoinut bruttokansantuotteen kehityksen taitekohtia. 
Keskimääräinen ennakko on ollut roin kaksi vuosineljännestä. 

Vaakasuorat viivat osoittavat bruttokansantuotteen määrän keskimääräistä kasvua vuo-
sina 1966-1980. Laskentamenetelmiä on selostettu suhdannekatsauksessa 4.11.1981. 

127/0j771F Star Cupierf9Ob4 
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BruttokansantUOtteefl määrä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 

puoli prosenttia vuotta aiemmasta. KokonaistuotannOn lievää kas-

vua on tukenut lähinnä kulutus; talouspoliittiset ratkaisut ja 

inflaation hidastuminen ovat kohentaneet kotitalouksien osto-

voimaa ja lisäksi rahoitusmarkkinat ovat olleet keveät. Matala-

suhdanteen ja tuontihintojen nousun hidastumisen vuoksi vaihto-

tase on muuttunut ylijäämäiseksi. Länsiviennin vilkastuminen 

näyttää siirtyvän vuodenvaihteeseen, jolloin myös kokonaistuo-

tannon kasvun voimistuminen on mandollista. Työttömyys lisään-

tynee kuitenkin edelleen ensi vuoden alkupuolelle. Hinta- ja kus-

tannustason nousu on hidastumisestaan huolimatta ollut edelleen 

hieman nopeampaa kuin kilpailijamaissa ja ilman erityistä pidät-

tyvyyttä kilpailukyky uhkaa heiketä myös ensi vuonna. Tämän epä-

edullisen kehityssuunnan katkaiseminen on välttämätön perusedel_S 
lytys tuotannon tuntuvammalle elpymiselle ja työllisyyden kohen- 

tumiselle. 

?TLLISTTS 

Työvoiman tarjonnan kasvu on jatkunut nopeana mm. ikärakennemuu-

tosten sekä Ruotsista paluun takia. Samalla työvoiman kysyntä on 

alkanut heiketä erityisesti teollisuudessa ja rakennustoimin-

nassa. Työttömyys lisääntyi varsin jyrkästi viime vuoden lopulla, 

mutta sen jälkeen työttömien työnhakijoiden määrä - kausivaihte-

luista puhdistettuna - ei ole juuri kasvanut. Vuotta aiempaan 	• 
verrattuna työttömiä työnhakijoita oli silti tammi-kesäkuussa 

26 000 enemmän eli keskimäärin 138 000 henkeä. Työllisyystilanne 

heikentynee vuoden loppua kohden. 

HINNAT 

Inflaatio on tänä vuonna edelleen hidastunut. Kuluttajahinta- 

indeksi kohosi viime vuoden joulukuusta tämän vuoden kesäkuuhun 

6,0 % ja kotimarkkinoiden perushintaindeksi marraskuusta touko-

kuuhun 2,3 %. Inflaatiota ovat hillinneet mm. raaka-aineiden hal-

peneminen maailmanmarkkinoilla sekä talouspoliittiset ratkaisut 
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kustannusten alentamiseksi. Kustannuspainetta aiheutuu lähikuu-

kausina pääasiassa palkkojen ja maataloustulon korotuksista. 

Kesäkuusta joulukuuhun kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan 

vain vähän, niin että koko vuoden aikana - joulukuusta joulu- 

kuuhun - nousu olisi 8 %. Viime vuonna vastaava nousu oli 10 %. 

VALTIONTALOUS 

Valtion rahoi.tusasemaa tuki vuoden alkupuoliskolla 4,2 mrd markan 

suuruinen bruttolainanotto, suhdannerahastosta tuloutettiin meno-

jen katteeksi 0,3 mrd mk. Kesäkuun lopussa valtion lyhytaikaiset 

tilit olivatkin samalla tasolla kuin viime vuoden lopussa. Val-

tion menoja kasvattivat vuoden alkupuoliskolla eräät kertaluon-

teiset suoritukset ja siirtymät, valtion tulojen kasvu sitä vas-

toin jäi vähäiseksi. Myös koko kuluvana vuonna keskimäärin 

valtion menojen kasvu nopeutuu ja tulojen kasvu hidastuu, jolloin 
valtion bruttorahoitustarve kaksinkertaistunee viimevuotisesta. 

Valtion lainanottotarve kohonneekin vuoden loppupuoliskolla lähes 

yhtä suureksi kuin vuoden alkupuoliskolla. 

xxx 

Maamme taloudellisesta kehityksestä kuluvan vuoden aikana saadut 

tiedot ovat jossakin määrin ristiriitaisia. Tuotannon kasvu on 

S ollut vähäistä, mutta toisaalta kulutuskysyntä on ollut verrat-

tain vilkasta ja yksityisten investointien taantuma näyttää 

ainakin toistaiseksi jäävän lievemmäksi kuin aiemmin vastaavissa 

suhdannetilanteissa. Myös työttömyyden kasvu on tasaantunut viime 

vuoden lopun tilanteesta. Vaihtotase on kääntynyt ylijäämäiseksi. 

Onkin edelleen kaikki edellytykset sille, että Suomen kansan-

talous selviytyisi kansainvälistä perua olevasta suhdannetaantu-

masta paremmin kuin useimmat muut teollisuusmaat ja myös selvästi 

vähemmin vaurioin kuin ensimmäisen öljykriisin jälkeisistä 

vuosista. 
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Perusehto tälle on kuitenkin, että yritysten hintakilpailukykyä, 

jonka heikkenemistä on jatkunut yli kanden vuoden ajan, saadaan 

uudelleen parannettua. Seuraava tulosopimuskierros on tässä suh-

teessa ratkaiseva. Päävastuu ki]pailukykytavoitteen kannalta 

oikein mitoitetuista tuloratkaisuista, ja siten välillisesti 

työllisyyden paranemisesta, on etujärjestöillä. Valtion tulisi 

kuitenkin etenkin budjettipolitiikallaan luoda suotuisat edelly-

tykset hinta- ja kustannuspaineita mandollisimman vähän lisää- 

ville tulosopimuksille. Ensi syyskuussa annettavassa budjetti-

esityksessä olisi tämän vuoksi noudatettava erittäin pidättyvää 

linjaa julkisten maksujen ja verojen korotuksissa ja vastaavasti 
myös menotaloudessa. Valtion menotalouden vähäisen liikkumatilan 

puitteissa olisi kuitenkin pyrittävä osoittamaan riittävästi 

määrärahoja työllisyyttä tukevien valikoivien toimien jatkamiseen 

vähintään nykyisessä laajuudessa ja reaalista kilpailukykyä edis-

täviin tarkoituksiin. 

Inflaatio on kuluvan vuoden aikana selvästi hidastunut ja hidas-

tuu edelleen. Joillakin hyödykemarkkinoilla hintojen nousu on 

kuitenkin jatkunut nopeana. Esimerkkinä voidaan mainita asunnot. 

Tällaiset rajoitetutkin ilmiöt voivat lietsoa infiaatiomieli-

alaa. Tämäntyyppisen hintakehityksen ja yleensäkin Suomen kan-

santalouden inflaatioherkkyyden syiden seurantaa on tarpeen 

tehostaa. 

BRIJT TOKANSAN TUOTE 
*äärn muutos eaellisen vuod€i 
vast.3avasta neliänneksestä 

o 

70 	72 	74 	7o 	78 	60 	82 

1 7 icn vierni1le tärk?ätä markkin'- 
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TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN KEHITYSENNUSTE 

VUODEKSI 1983 	(1980 = 100) 
	

21 .6.-82/Rtr 

ENNUSTE 	_______ ______ 

nousu 1982 nousu 1983 1981 
Osaindeksi keskim. % keskim. 

Paikat 112 11,6 125 11,2 139 

Konetyö 110 8,2 119 7,6 128 

Kuljetukset 114 8,8 124 6,5 132 

Tarveaineet 109 4,6 114 6,1 121 

Siltaurakat 116 12,9 131 4,6 137 

Päällystysurakat 110 6,4 117 12,8 132 

flurskausurakat 105 - 105 12,4 118 

Yleiskulut 107 14 122 9,8 134 

TR-INOEKSI 111 9,0 121 8,3 131 

Taulukko perustuu IV/1982 saakka saatavissa oleviin indeksi- 

tietoihin sekä seuraaviin tietoihin ja arvioihin: 

. 

Palkat: 	01.10.82 

01 .03.83 

01 .03.83 

01.03.83 

01 .09.83 

3% 

indeksiehto (xII/81-xI/82 yli 
7 % osuus) 3 % 

ansiokehitystakuu 2 % 

uusi sopimus 3 % 
- 	- 	2 % 

Konatyö: 	Nousu 5 	vuoden 1982 aikana, 

8 	vuoden 1983 aikana 

Kuljetukset: 	01.06.82 	6,4 % korotus sekä yksikköhinta- 
että tuotantopalkkiotaksaan 

01.06.83 	- 	- 

Tarveaineet: 	V/82-XIt/83 n. 10 % 

Nousu aiheutuu pääasiassa betonikust. nou-

susta. 

Siltaurakat: 	Nousu 7 % I\i/82-X1I/83 

. 
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Päällystysurakat: 	- Vuoden 1982 alussa samat sideainehinnat 

kuin v. 81 lopussa 

- IV-V/82 lasku 1,8 

biturnin lopullinen hinta 01.05. - 

30.06.82 alempi ja bitumiöljyn 8ö-2 

hinta korkeampi ku in v. 1981 lopussa 

- Nousu sekä v. 1982 että 1983 	10 

vuositasolla 

ilurskausurakat: 
	

Nousu IV/82-XII/82 	10 , 

i. 83 aikana 	10 

Yleiskulut: 	Ennuste v. 83 loppuun perustuu kuukausit- 

taiseen vaihteluun aikavälillä I/80-IV/82. 

Nousu +12,6 	v. 82 aikana 

-"- + 8,5 % 	- 	- 

mr-indeksiennuste (1980 = 100) 

1981 nousu 1982 nousu 	1983 
keskim. keskim. 

1R-INDEKSt 110 9,1 120 9,2 	131 

- Työpaikkojen, konetöiden, kuljetusten, murskausurakOidefl 

ja yleiskulujen osaindeksit ovat samat tien- ja maaraken- 

nuskustannusindekSiSSä. 

- Tarveaineiden osaindeksit poikkeavat, mutta koska tarve- 

aineet muodostavat vain 9,7 	koko maarakennuskust.ifldek 

sistä, on laskelmissa käytetty samaa osaindeksiä. 

. 
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TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN KEHITYS 

VUOSINA 1980-.W11982 

SEKÄ ENNUSTE X11982-1J111983. (1980*100) 

(puoliloqaritmikäyrä) 

. 	
140 

130 

120 

110 

. 

100 

/ 
- 

•1 

1 

. t. /1. 

1980 	1981 	1982 	1983 



rr 	indeksitiedotus 
"ui- indexrapport 

Tilastokeskus 
Statistikcentralen 	 1 82 Central Statistical Office of Finland 
Tiedustelut - Förfrgningar 	 Päiväys - Datum 

Linda Lankinen 	 12.1932 
(90) 58001/211 

TIERAXENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1982, toukokuu - VGBYGGNADSK0STNADSIN0EX 1982, maj 
(uusittu - förnyaö, 930= 100) 

N ro - N r 

(9 1982 5 

Vuosi ja Työpaikat Konetyöt Kuljetuk- Tarve- Silta- Päällys- Murskaus- Yleiskulut Kokonais- 
kuukausi Arbets- Maskin- set aineet urakat tysurakat urakat Ailmänna indeksi 
Är och löner arbeten Trans- Material Broentre- Beläggn. Krossnings- Otnkost- Total- 
mnad porter prenader entre- entre- nader index 

prenader prenader 

1982 	1 	 116 117 119 	111 	123 115 100 

II 	 116 118 120 	113 	1.27 115 100 

III 	 126 117 120 	113 	130 115 101 

iv 	 126 115 119 	114 	130 liS 102 

v 	 125 120 121) 	 14 	 13 114 00 

VI 

VII 

VIII 

Ix 

x 

MAARA1NNUSKUSTANNUSINDEKSI 1982, toukokuu - JORDBYGGNADSKOSTNADSINDEX 1982, caj (1980 	= 	100) 

113 116 

115 117 

120 119 

122 119 

122 120 

Vuosi ja Työpaikat Konetyöt Kuljetuk- Tarve- Murskaus- Yleis- Kokonais- E-indeksi 1  
kuukausi Arbets- Maskin- set aineet urakat kulut indeksi E-index 1  
Är och löner arbeten Trans- Material 14ossnings- Ailmänna Total- 
mnad 

- 

porter entre- Onkost- 
nader 

index 
prenoder 

1982 	1 116 117 119 112 100 113 115 115 

ii 116 118 120 113 100 115 116 116 

III 126 117 120 113 101 120 118 16 

iv 126 115 119 113 102 122 118 115 

v 125 20 120 113 00 121 :19 117 

VI 

VII 

VIII 

lx 

x 

TIERAKENNUSKUSTA.NNUSINDEKSI 1982,tarnmikuu - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX 1982, januari (1972 	100) 

Vuosi ja Työpaikat Konetyöt Osaurakat2  Kuljetuk- Tarve- Yieiskultit Kokonais- E-indeksi 1  
kuukausi Arbets- Maskin- Delentre- set aineet Alimänna indeksi E-indcx t  
Är och löner arbeten prenader 2  Trans- Ilaterial Ornkostnader Total- 
m&nad porter index - 

1982 	1 	 322 	305 	 35 	 295 	323 	380 	 319 	 310 

1) Kokonaisiniluke 1 i laati kiilit 	1 yöpalkat 	1 yleiskulut - Total index utan punktetiia arhets 1 	Ii .i1 imiinna omkostuoder. 

2) Osatirakil (p11111 tysI ys- , miirskaus- ja muut tirokat) - Delentreprenader (heläggnings-, krossnings- och övriga 
0tt t Fuji ren tule r) 

Jolkaistaessa tassIt tiedotteessa tinnettula tietoja 	Vai god ange Statistikcenualen som kaila vid tergivande 	When quoting data from this report the Central 
ptlet4dn ltihteei,k m,Ilnitsainaan Tilastokeskus. 	av uppgifter ur denna rapport. 	 Statistical Otfice of Finland should be given as 
JAKAJA -  Valtion paunatuskeskus. 	 DISTAIBIJT0R: Statens lryckericentrat, 	 source. 
PL 516 0010! Helsinki 10 	 P8 516 00101 Helsingfors 10 	 DISTRIBUTION -  Government Pruntung Cenlre. 
Puhelin 90-539011/tilaukset 	 Telefon 90-53901 1/beställningar 	 P08. 516. SF-00100 HELSINKI 10, Finland 
Kateisrnyynti, Annankatu 44. 	 Kontantförsaljning, Annegatan 44. 	 Phone 90 17 341 

(;(tsii sali. Annankatu 44 

. 
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RAXENNUSKUSTAIffiUSINDEKSI 1980•100 
BYGGNADSKOSTNAOSINDEX 1980.100 
	

YHTEENVETO - SAMMANFATTPIING 

KoKonas1nøeks1 	 Raken- 	Maa- 	Perus- 	Tkyden- Kalus- 	Kone- 	LVI- 	Sähkö- 	Työinan Työmaan Raken. 	Raken- 
Totalindex (0-9) 	 nuttaja raken- 	tukset 	tvt j teet 	teknise työt 	työt 	käyttö- yhteis- tekn. 	tajan 

	

_____________ ______ _______ ______ ______ kustan- nus 	ja runk pintara varus- sivu- 	VVS- 	Ei. in- kust. 	kust. 	työt 	indeksi 
nukset 	Mark- 	Grund 	kenteet teet 	urakat 	arbeten stalia- Arbets- Arbets- Byggn. 	Byggarer.s 

Työ 	Aine 	Palveli Kalust Yh- 	Byggher byggnad och 	Koir1. 	Inred- 	Maskin- 	tion 	piatsen piatsen: tekn. 	Index 
Arbete Mate- 	Tjanst Utrust teensa rens 	stomme 	och 	ning, 	tekn1sk 	drlft- 	koliek- arbeten 

rial 	niny 	Summa 	kost- 	yt- 	utrust- sido- 	kostn. 	tiva 
(a) 	(b) 	(c) 	(d) 	(e) 	nader 	bek1d- nlny 	entre- 	 kostn. 

nader 	prenadei 

	

Paino 	210 	591 	162 	37 	1000 	(0) 	(1) 	(2-3) 	(4-5) 	(6) 	(7) 	(7.1-2) (7.3) 	(8) 	(9) 	(16, 	(19) 
Vikt _______ ______ ______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 8-9J __________ 

	

1980 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100.0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100.0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 

	

1981 	109,6 	110,0 	110,8 	111,0 	110.1 	110,7 	108,9 	112,1 	109,5 	106,5 	108,5 	107,0 	109.1 	111.2 	109,4 	110,3 	110,3 

1980 

	

1 	95,0 	94,3 	93,2 	98,6 	94,5 	91,6 	95,6 	95,4 	92,7 	94,6 	93,9 	94,8 	93,2 	96,5 	94,8 	94,8 	94,6 

	

II 	95,0 	95,4 	94,0 	98,6 	95,3 	92,7 	95.6 	95.9 	94,2 	96,0 	94,8 	96,1 	93,4 	97.1 	95,0 	95,5 	95.4 

	

III 	95,2 	96,6 	94,9 	98,6 	96,1 	93,3 	96,2 	96,9 	95,5 	97,2 	95,6 	96,9 	94.0 	97,8 	95,1 	96,4 	96,3 

	

IV 	95,2 	97,7 	97.1 	100,3 	97,2 	97,8 	96,0 	97,4 	96.6 	97,8 	96,6 	96,8 	97,2 	98,7 	97,2 	97,3 	97,2 

	

V 	101,2 	99,0 	99,8 	100,5 	99,6 	100,0 	99,7 	98,5 	100,0 	98,4 	100,5 	100,5 	100,5 	100,0 	100,5 	99,4 	99,6 

	

VI 	101,2 	99,8 	101,3 	100,5 	100,4 	101,8 	100,3 	99,2 	100,6 	100,9 	100,8 	100,7 	100,7 	101,0 	100,8 	100,2 	100,3 	Q 

	

VII 	101,3 	99,9 	101,4 	100,5 	100,5 	101,6 	100,5 	99,2 	100,6 	100,9 	101,1 	101,1 	100,8 	101,2 	101,2 	100,2 	100,4 

	

VIII 	101,3 	100,8 	102,2 	100,5 	101,1 	102,4 	102,3 	99,8 	101,9 	102,0 	101,4 	101,2 	101,1 	101,3 	101,2 	101,0 	101,0 

	

IX 	101,3 	102,6 	102,5 	100,5 	102,2 	102,8 	102,1 	102,7 	102,9 	101,9 	101,8 	101,6 	101,1 	101,3 	101,2 	102,3 	102,2 

	

X 	104,5 	104,0 	104,1 	100,5 	104,0 	105,0 	103,9 	104,4 	104,4 	102,6 	104,2 	103,0 	106,5 	101,6 	104,0 	103,9 	103,9 

	

XI 	104,5 	104,5 	104,6 	100,5 	104,4 	105,2 	103,9 	104,9 	105,2 	103,6 	104,1 	102,9 	105,8 	101,6 	104,2 	104,3 	104,3 

	

XII 	104,5 	105,3 	104,9 	100,5 	104,9 	105,7 	104,0 	105,6 	105,4 	104,1 	105,1 	104,3 	105,8 	101,8 	104,4 	104,7 	104.8 

1981 

	

1 	105.3 	106,8 	107,5 	108,6 	106,7 	106,9 	108,2 	10/,5 	107.4 	105,1 	105,3 	104,5 	105,6 	107,2 	105,4 	107,0 	106,7 

	

11 	105,3 	107,3 	107,7 	108,6 	107,0 	107.1 	108,6 	108,2 	107,5 	105.0 	105,1 	104,1 	105.6 	108,5 	105,6 	107,4 	107,0 

	

III 	105,4 	107,8 	108,5 	109,1 	107,4 	107,7 	108,8 	108,4 	108.6 	105,1 	105,5 	104,1 	106,4 	109,0 	105,6 	101.8 	107.4 

	

IV 	109,5 	108,1 	109,0 	109,7 	108,6 	108,1 	107,6 	109,1 	109,7 	105,4 	107,0 	105,6 	108,3 	109,8 	109,0 	108,9 	108,6 

	

V 	109,6 	108,4 	109,5 	109,7 	108.9 	109,4 	107,6 	109,8 	109,5 	105,7 	107,3 	105,8 	108,4 	109,9 	109,1 	109,1 	108,8 

	

VI 	109,6 	109,5 	110.5 	109,7 	109,7 	110,8 	108,9 	111,0 	110,1 	105,9 	108,3 	107,1 	108,6 	110,6 	109,2 	109,9 	109,6 

	

VII 	109,6 	110,4 	110,9 	109,7 	110,3 	111,5 	109,4 	112,6 	109,9 	106,1 	108,6 	107,4 	108,6 	110,6 	109,3 	110,6 	110,2 

	

1II 	109,6 	110,6 	111,1 	109,7 	110,4 	111,6 	109,4 	112,9 	109,6 	106,6 	108,9 	107,7 	108,6 	110,8 	109,3 	110,7 	110,4 

	

IX 	112,8 	111,8 	113,0 	112,9 	112,2 	113,3 	110,2 	115,3 	110,2 	107,7 	110,2 	109,0 	110,0 	113,7 	112,3 	112,6 	112.2 

	

X 	112,8 	112,9 	113,4 	113,0 	113,0 	113,5 	108,7 	116,0 	112,1 	108,0 	111,5 	109,6 	112,8 	114,1 	112,5 	113,2 	112,9 

	

XI 	112,8 	112,8 	114,0 	115,3 	113,1 	113.6 	109,8 	116,9 	109,8 	108,9 	111,7 	109,7 	112,8 	115,2 	112,5 	113,4 	113,1 

	

XI! 	112,8 	113,1 	114,2 	115,6 	113,3 	113,8 	109,8 	117,3 	109,9 	108,8 	112,0 	110,0 	112,8 	115,3 	112,6 	113,5 	113,3 

1982 

	

1 	113,0 	113,8 	114,9 	116,4 	113,9 	114,4 	109,3 	117,9 	110,2 	109,2 	113,3 	111,7 	113,1 	116,2 	112,9 	114,0 	113,9 

	

II 	113,0 	114,0 	115,3 	116,4 	114,1 	114,7 	108,3 	118,5 	110,4 	109,2 	113,4 	111,6 	113,1 	116,1 	113,1 	114,2 	114,1 

	

III 	116,8 	115,0 	117,1 	116,4 	115,7 	116,9 	111,0 	119,6 	111,8 	109.7 	115,0 	113,4 	114,3 	116,8 	117,1 	115,8 	115,7 

	

IV 	117,1 	116,4 	117,9 	117,1 	116,8 	117,8 	114.3 	121,3 	112,2 	109,6 	116,1 	113,8 	117,2 	117,1 	117,7 	116,9 	116,8 

	

V 	116,1 	117,0 	118,3 	117,1 	117,0 	117,8 	116,0 	121,6 	112,7 	111,2 	116,1 	113,7 	116,8 	117,3 	116,4 	117.2 	117,0 

	

i 	116,1 	117,5 	119,2 	117,1 	117,5 	119,3 	117,0 	122,2 	113,1 	112,4 	115,8 	113,1 	116,8 	117,3 	116,5 	117,7 	111,4 
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5. ALUEPOLIITTISET ASIAT 

. 
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OTE 

SUOMENSELK-SEURANTATYiRYHMN VÄLIRAPORTTI 

Valtioneuvoston kansliafle 

. 

Valtioneuvoston kaasua asetti 7.8.1981 tyryhinän, jonka 
tehtävänä on seurata Suomenselän alueen kehitystä. Työryhmän 

tehtävänä on erityisesti: 
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1. seurata valtioneuvoston 16.6.1981 ja 25.6.1981 tekemissä 

periaatepäätöksissä mainittuj en kehittämistoimenpiteiden 

toteutumista, 

2. seurata Suomenselän alueen elinkeinoelämän kehitystä ja 

3. tehdä toimenpide-ehdotuksia alueen edelleen kehittämiseksi. 

Helsingissä 20. päivänä toukokuuta 1982 

. 

Antti tlusi-Hakala 

Pentti Bergius 	Kauko Sipponen 

Erkki Haukipuro 	Raimo Sailas 

Jorma Kallio 	 Jussi Sauna-aho 
	

. 

Mauno Kangasniemi 
	

Erkki Toivakka 

Hannu Kauppi 

Hannu Pelttari 

Kare Turtiainen 
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1 Valtioneuvoston Suomenselän aluetta koskevan periaate-

päätöksen toteutuminen 

1.2 Vuoden 1982 tulo- ja rnenoarvio 

Valtion polttoainekeskuksen turvetyömaat ovat pitkälti keskit-

tyneet Suomenselän alueelle. Soiden valmistelutöitä on suori-

tettu laaja-alaisesti turvetuotantoa varten ja VAPO on pää-

sääntöisesti saanut tarvitsemansa varat sekä normaaleista bud'. 

jetin määrärahoista että työllisyysmäärärahoista. 

Turvetuotannon laajenemisen esteeksi ovat nousemassa vesien-

suojelukysymykset ja turpeen kaukokuljetukset. Valtion poltto-

aineeskuksen taholta on esitetty, että tie- ja vesirakennus-

hallituksen suunnitelmissa oleviin turvetejhin tulisi saada 

tarpeelliset määrärahat, jotta turpeen kaukokuljetukset Suomen-

selän alueella toimisivat tiestön puolesta moitteettomasti. 

Tieverkon kehittäminen 

Suomenselän seudullista tieverkkoa kehitetään tie- ja vesi-

rakennuslaitoksen runkosuunnitelman pohjalta. Suunnitelmien 

nopeuttainiseen ei ole heikon suunnitelmavalmiuden takia juuri 

mandollisuuksia. Vuonna 1982 suunnitelmavalmiutta ei voida 

tie- ja vesirakennushallituksen mukaan ratkaisevasti parantaa 

suunnitteluun myönnettyjen määrärahojen turvin. Suomenselän 

seudullisen tieverkon kehittämisen nopeuttaminen merkitsisi 

tie- ja vesirakennushallitukgen mukaan joidenkin tiehankkeiden 

hidastumista ympäristöalueilla. 

. 
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Alueelle on tulo- ja menoarviossa suunnattu tiemäärä.rahoja 

nimettyihin hankkeisiin 40 milj, markkaa. Lisäksi työllisyys-

varoin toteutetaan eräitä tierakennushankkeita. 

Tie- ja vesitienpidon työmäärärahoilla palkattu työvoima on 

olemassa olevien ohjelmien mukaan kehittymässä eri projekti- 

alueilla seuraavasti: 

Projektialue Työmäärärahoilla palkattu työvoima 
keskimäärin vuonna 

1980 	1981 1982 1983 
Tot. 	Tot. Työohj. TPO 

Suomenselkä 491 	453 300 421 
lijokilaakso 114 	123 80 64 
Ylä-Savo 175 	200 271 268 
Pohjois-Karjala 350 	355 296 337 
Kainuu 343 	330 273 267 
Lappi 959 	917 722 866 

Verrattaessa vuonna 1982 työohjelman mukaisesti työllistettyjä 

vuoteen 1981 tai tie- ja vesirakennushallituksen tavoiteohjel-

maan vuodelle 1983 Suomenselän tilanne on heikoin muihin pro-

jektialueisiin nähden Valtion polttoainekeskus on lisäksi 

ilmoittanut, että Suomenselän alueen tiestö saattaa aiheuttaa 

ongelmia kotimaisten polttoaineiden käyttöönotolle. 

1.3 Valtion töiden työllistävyYS 

Suomenselkä-seurantatyöryhmä pitää huolestuttavana valtion 

työohjelmien mukaisten työvoimavahvuuksien selvää putoamista 

kuluvana vuonna ja pitää työllisyys- ja suhdannepoliittisista 

syistä tärkeänä, että valtion töitä alueella pyritään nopeasti 

lisäämään niin, että valtioneuvoston periaatepäätös voisi täl-

täkin osin mandollisimman hyvin toteutua. Tämän vuoksi työryhmä 

päätti kokouksessaan 3,3.1982 pyytää Oulun, Keski-Suomen ja 

Vaasan lääninhallituksia kokoamaan esitykset tärkeimzr.istä syk-

syllä 1982 tai vuonna 1983 käynriistettävistä uusista tai no-

Peutettavista hankkaista. Työvoimaministeriö asetti kuitenkin 
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16.3.1982 työryhmän, jonka tuli selvittää eri hallinnonaloilla 

työkohteet, jotka voidaan tarvittaessa käynnistää nopeasti 
työttömyyden lieventämiseksi. Tämä työryhmä teki kaikille työ-

virastoille kyselyn työkohteista, jotka voitaisiin vaikeilla 

työttömyysalueilla käynnistää tarvittaessa talvikaudella 1982 - 

83 sekä työkohteista, joiden toteuttaminen kiireellisenä edel-

lyttäisi työllisyysmäärärahoista lisärahoitusta jo kuluvana 

vuonna. Näin työvoimaministeriön työryhmän toimesta tuli sel-
vityksen kohteeksi Suomenselänkin alueen töiden kiirehtimismah-

dollisuudet laajemmin kuin mihin seurantatyöryhxnällä olisi ol-

lut edellytyksiä. 

Seu.rantatyöryhmä sai lääninhallitusten kautta valtion työviras-

toista vain tie- ja vesirakennuslaitoksen ja vesihallituksen 

työhankkeiden käynnistämistä ja nopeuttamista koskevia esityk-

siä. Näissä ehdotettiin lisärahoitusta vuodelle 1982 yhteensä 

noin 16 milj. markkaa ja vuodelle 1983 noin 58 milj, markkaa. 

2 Johtopäätökset ja kannanotot 

Suornenselkää koskevien valtioneuvoston periaatepäätösten toteut-

tamiseksi ja alueen edelleen kehittämiseksi seurantatyöryhmä 

esittää tässä vaiheessa seuraavia toimenpiteitä: 

Työohj eirnat 

- syys-joulukuulle valinisteltavaan lisätyöohjelznaan sekä vuoden 

1983 varsinaiseen ja työllisyystyöohjelmaan tulee sisällyttää 

työvoimaministeriön valtion töiden suunnitteluvalmiustyöryh-

rnärt selvittämien hankkejden rahoitus Suomenselän alueen osal-

ta. Lisäksi liitteissä 1 - 3 esitettyjen hankkeiden rahoitus 

tulee turvata niin nopeasti kuin harikkeiden suunnitteluvalinius 

edellyttää. 

. 
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- valtion työllistäinistoimenpiteitä tulee tehostaa erityisesti 

niissä alueen kunnissa, joissa ei ole käynnissä yhtään tai 
vain vähälsessä määrin työkohteita. 

Tulo- ja menoarvjo 1983 

- vuoden 1983 tulo- ja menoa.rvjori yleisperusteluissa tulee 

riittävän konkreettisesti eritellä eri projektialueille 
kohdennettavat toimenpiteet. 

Aluepolitiikka 

- aluelainsäädännön mukaista erityisaluemenettelyä tulee kehit-

tää niin, että Suomenselän alueen vaikejrnmjsta kehjttämjs-

ongelmista kärsivät kunnat nimetään erityisalueiksi. 

Tieverkon kehittäminen 

- ottaen huomioon Suomenselän tiestön keskimääräistä heikompi 

taso ja kehittämismäärärahojen vähäisyys viime vuosina tu-

lisi tie- ja vesirakennushalljtuksen laatia erityissuunni-

telma Suomenselän tiestön jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. 



OULUN LÄÄNINHALLITUS 
	 LIITE 1/OULUN LÄÄNI 

7.6.1982 

EHDOTUS SYK3YN 1982 LISÄTYÖOHJELMAAN A VUODEN 1983 TYÖOHJEL-

MAAN ESITETTÄVISTÄ HANKKEISTA 

SUOMENSELÄN PROJEKTIALUE 

OULUN LÄÄNI 

Hankekohtairien esitys 

Taulukossa 1 on ehdotus v. 1982 syksyn lisätyöohjelmaan ja v. 

1983 työohjelmaan esitettävistä hankkeista. Luettelo on laadit-

tu yhteistyössä asianomaisten kuntien ja eräiden keskeisten val-

tion piirihallintovirartomaisten kanssa. Ehdotui pyrittiin laa-

timaan mandollisimman toteuttamiskelpoiseksi. Mukaan otettavien 

hankkeiden tuli täyttää seuraavat edellytykset: 

- hanke on luonteeltaan sen laatuinen, että siihen ylipäänsä on 

mandollista osoittaa työ llisyysrahoitusta1 

- hankkeen suunnitteluvalmius on riittävä ja 

- hankkeeseen ei saada valtionavustusta ko. vuonna normaalitietä. 

. 



LIIKENNEMINISTERI 
	

3. 

Hanke/paikkakunta Kust. 
arvio 
1O00n 

Toteut.työll. 	Ajoitus sekt.vir.KTS:n rrukaan 
varoir ________ _____ 	1000 r, _____ 
syksy vuosi ei sis. 

_____________________________ ________ -82 -53 83 -84 85 86 KTS:jjn 

TVL:n Oulun olin 
1. L&TUjOP.O silta, Piippola 300 x 300 
2 	Pt 18606 Korrnu-Utajrvj, 

Utajrvj 700 x x 
3.Pt 18525 Koskenkangas, Jat- x 

1 ken. Pyh&it 815 x 
4.Pt 18643 tirr'onkylä, Ilta- 

x 

jrvi (VR:n kanssa) 330 x 330 
5.Mt 599 Vlitaki, Pyhnt 610 x 610 
5. Kapr-Kylml, Utarvf 5 000 x 700 3 300 
7. Kestilä-Kaor, Kestj1 3 900 700 2 200 

TVL:n Keski-Pohjanmaanj 

1. okikyln silta, Nivala 1 800 x 500 
2.Nurnsojan silta, H-ärvj 420 x 420 3.Nevaojan silta, H-järvj 320 x 320 4.Kuusaanjoen silta, H-iärvl 380 X 380 5.Kielenniva-PuusaaH, Kärsä- 

rrki 3 050 x x 2 180 5 670 
6. Maliskylä-Kielennjva,H-vesj 12 100 x 2 200 9 900 
7.Jaakolan silta, Nivala 3 100 x 1 	100 2 000 3. Haapavesi-Tervakaao, 

H-vesj 3 200 x x 1 000 2 200 9. Pirttiranta-Kotila, Niva].a 3 200 x 1 200 1 200 1 



31 	t 633 impersuntzi-Vpr 

31 	Mt 654 Pasa1a-Naara,j.rii 

31 

. 

Mt 622 '(etvele-Multia 

Mt 622. 627 Multian kk 
Mt 636 ?y1krtmäki-Karstu1a kr, par 
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LIITE 2/Keski-Suomen lääni 

KESKI-jUOMEN tÄNtNHALLITUS 
Läninsuurrntte1u 
13.4.1 32 

siys rakennus. -westoir.neiksi ja tydkchteiksi Keski-Suomen .änirt Suomenselän 
kunti.n vuoden 1982 1istyöohjelnan ja vuoden 1983 valtion tul3- ja rner.oarvion 
laadintaa varten 

P1. M a rt k e 	 Trkeys- Tydviras-; Kunta 	- 	1000 mk 	- ärjas- 	tojert 
tYS 	suunni- 	 1982 	1983 

______________ 	_____________________________________________ telmissa ________________ _______ ______ -____________________ _____ _______ 

31 	( Mt Hi1mon1ahti-Huopanan1a1ti 	 1983 	Kanronkoski, 	 1 '1 	Viitasaari 	 1500 
31 	 -,'- 	 1 	(1)a.i- 

j (r.,.kseta 	 1 	1' . (is.rafl. j 	 2000 	3000 
3 	983 

1 rtuksesta 
(is.rafl. 	PylkdnmNki 	OOO 	2900 

2 	Lis.ra-! 
noitusta Pihtipudas, 

'Kinnula 	i00 	1500 
1983 	Mul:ia, 

Keuruu 	 8020 
1983 	Multia 	 - 	700 

1 	1984 
aiik- 
sesta 
].is.rah. 	Pylkbrunaki, 	 1' KarstuLa 	 2500 



VAASAN LÄÄNINHALLITUS 
Lääninsuunni ttelu 

2.4.1982 

tJ-127 
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	LIITE 3/Vaasan lääni 

r 	 —1 

Jakelussa mainitut 	- 

Suomenselän työohj eirnan 
	L 

hankekohtaiset esitykset 

Vaasan lääninhallitus esittää oheisen liitteen hankkeita Suomenselkäpro-

jektin mukaisena, valtioneuvoston päätöksen pohjalta laadittavaan työoh-. 

jelmaan vuodelle 1982 ja 1983. Esitys on laadittu yhteistyössä Vaasan lää-

nin työvoimapiirin kanssa. 

Vaasan lääninhallitus esittää, että työvirastot hakevat hankkeisiin rahoi- 

tusta kyseisen hallinnonalan kuin myös työvoirnaviranomaisten työllisyys- 

määrärahoista. 

Lääninhallitus toivoo yhteistyön tiivistämistä hankkeiden eteenpäin viemi-

sessä ja kehittämisessä. 

Hankkeet on valittu kuntien näkemysten mukaisten a.loitteiden pohjalta. 

_ __ 	 . 
M a a h e r r a 	Mauno Kangasniemi 

Suunnittelupäällikkö 	Lehto 

Jakelu: 

Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri 
Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiri 
Vaasan lääninhallitus, kouluosasto 
Vaasan lääninhallitus, sos. ja terv.osasto 
Vaasan sotilasläänin esikunta 
Kouluhallitus 
Opetusministeriö 
Asuntohall itus 

LIITE 	Vaasan läänin työvoimapiirin v.1981 kerääiniä tietoja investointihankkeista 
Suomenselän kunnissa 

Pos*$ouct. 	 ______ 
PL O 	 UbflI*fl18a, 	tMn4noksu$ 1 Psdm4s. a 	 Sosi'- Ja 

mi VAASA in 	 1 	oq.aftisto4mtO ti 	tOganztit .4artvnanInWuJa 	taiwyrosastO 	t(OUIW$W 2 



. 

	

. 

Suomenselän työohjelma 1982 - 1983 

(1 000 mk) 

Kunta 	PL 	H Nimi 

Alavua 	31 	Kt 66 Hpr-Alavua 

Evijärvi 	31 	Nt 743 Evij.-Teerii. 

1982 

+ 1.000 

1983 	HuomautukBia 

+ 2.000 	Hanke 31 24 77 10046 esitetäan aiennettavakai ja 

aloitettavaksi 1982 syksyllä. 

+ 1.500 	Hankkeen 10161 aientaminen. 

Karijoki 	31 	Kujakoaken silta 
	+ 800 	Pyyd. tiep. lausunto. 

Lehtimäki 	31 	Kk:n risteys 
	

+ 	900 	Pyyd.tiep. lausunto 

Soini 	31 	Nt + 14 Iironr.-Saarinefl + 200 
	

v 	Suunnittelu ja rakentaa. 1983- 

Vimpeli 	31 	Vimpeli-Patana 	- 
	+ 1.000 	Aloitue 1983 piirin kuat.lask.mukaan 



- 73 - 

[I1I* 

IIJOKILAAKSO-SEURANTATyöRyHMjN VLIMIETINTÖ 

Valtioneuvoston kansijalle 

. 

. 

Valtioneuvoston kanslia asetti 30.9.1981 työryhmän, jonka teh-

tävänä on seurata lijokilaakson alueen kehitystä. Erityisesti 

työryhmän tehtävänä on 
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1. seurata valtioneuvoston periaatepäätöksissä mai-

nittujen kehittäinistoimenpiteiden toteutumista 

2. seurata lijokilaakson alueen elinkejnoejän 
kehitystä 

3. tehdä toimenpide-ehdotuksia alueen edelleen kehjt'-
tämiseksj. 

Helsingissä 24. päivänä toukokuuta 1982 

Antti Uusi-Hakala 

Vesa Jatkola 	 Hannu Komonen 

r11 

Jorma Kallio 	 T omo Silaste 

• 
Hannu Ka 

Kare Turtiainen 



- 75 - 

1 IIJOKILAAKSO-SEURANTATYÖRYHMÄN TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

Vuoden 1980 loppupuolella toimi valtioneuvoston kanslian aset-

tama lijokilaakso-työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää 

lijokilaakson alueen elinkeino- ja yhdyskuntaelämän kehittämis-

tä sekä tehdä ehdotus lijokilaakson kehityksen turvaamista kos-

kevaksi valtioneuvoston periaatepäätökseksi. Työryhmän toiminta 

päättyi 19.12.1980 valmistuneeseen mietintöön, johon sisältyi 

mainittu periaatepäätäsesitys. 

Valtioneuvoston periaatepäätös eräistä lijokilaakson kehityk-

sen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä valmistui 5.3. 

1981 (liite 1) . 

Iijokilaakso-seurantatyöryhrnä asetettiin 30.9 .1981. Työryhmän 

tehtävänä on seurata lijokilaakson alueen kehitystä. Työryhmän 

tehtävänä on erityisesti: 

1. seurata valtioneuvoston periaatepäätöksissä maj-

nittuj en kehittämistoimenpiteiden toteutumista, 

2. seurata lijokilaakson alueen elinkeinoelämän 

kehitystä sekä 

3. tehdä toimenpide-ehdotuksia alueen edelleen kehit-

tämiseksi. 

3 	IIJOKIL.AAKSO-SEURANTATYöRYHMiN TOIMENPIDE-ESITYKSET 

Valtioneuvoston 5.3.1981 periaatepäätöksen ensimmäinen kohta, 

jonka mukaan valtion työmäärärahoin suoritettavissa töissä 

pidetään työllisten määrä lijokilaaksossa vuosina 1981-82 vä-

hintään vuoden 1980 tasolla, ei ole toteutunut valtion vuoden 

1982 työohjelznassa. Työryhmä katsoo, että lijokilaakson kehi-

tyksen turvaamiseksi tulisi valtion töiden työllisyysvaikutuk-

sen pieneneminen pyrkiä estämään. Erityisesti tämä on tärkeää 

ajankohtana, jolloin yksityisen sektorin työllisyystilanteen 

ennustetaan heikkenevän. Mandollinen työllisyyden väheneminen 

tulisi työryhmän käsityksen mukaan pyrkiä kompensoimaan käyn-

nistämällä valtion tukemia rahoituskelpoisia työkohteita. 

. 
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Iijokilaakso_seUrantatYörYh on perehtynyt IijokilaakSon 
kuntain toimikunnan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitOn kokoa-
maan hankeluettelOOn (liite 2) sekä todennut siinä esitettyjen 
investo intikohte iden olevan suunnittelUValmiutensa puolesta 
toteutettavissa. Työryhmä katsoo tärkeäksi, että hankelUettelofl 
investointi- ja kehittämiskOhteet pyrittäisiin ottamaan huo-
mioon ja edistjnääfl valtionhallinnossa. Näillä lisätoimeflPi 
teillä olisi mandollista kompensoida työohjelrflaSSa vähentyrleitä 

työvoimavahvuUks ja. 

Edellisen perusteella lijokilaakso-seurantatyöryhinä esittää, 
että 

(1) 	lijokilaakson kuntain toimikunnan ja Pohjois-Pohjan- 
maan maakuntaliiton laatiman hankeluettelon (liite 2) 
investointi- ja kehittämiskohteita edistetään aienta-
maila niitä, ottamalla mukaan syksyn lisätyöohjelmaan 
sekä suuntaainalla hallitusohjeimaneUvOttelujen yhtey-
dessä 16.2.1982 sovittuja määrärahoja (kirjastojen ja 
peruskoulujen osalta on tehty ennakkopäätös, jossa on 
mukana lijokilaaksosta ainoastaan Haukiputaan aseman 
ala-aste). 

[1 
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IIJOKILAAKSON KUNTAIN TOIMIKUNTA 
	 LIITE 2 

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAL 1 ITTO 

IIJOKILAAKSON ALUEEN UUDET HANKKEET HALLINNONALOITTAIN 

LIIKENNEMINISTERIÖ 

TVL:n Oulun piiri 
1. Pt 18735 Oravisojan silta, Ylikiiminki 

2. Mt 836 Lietoja-Ylivuotto, Ylikiiiuinki 

3. Pt 18774 Aitto-ojan ja Tuusanojan sillat, Pudasjärvi 

4. Pt 18863 Meskusjoen silta, Kuusamo 

5. Pt 18888 Kanavan silta, Kuusamo 

6. Pt 18805 Tannila-Yliolhava, Ii, Yli-li, pienehkö rakenteen 
parantaruistyö (0,4 Mmk: turvekuljetukset) 

7. Mt 855 Tannila-PudaSJärVi, Pudasjärvi, pienehkö rakenteen 
parantaInistyö 

8. Pt 18835 Kouva, Pudasjärvi, pienehkö rakenteen parantamiS-
työ 

9. Mt 840 Tyräjärvi-TaiValkOSki, Taivalkoski, pienehkö raken-
teen parantamistyö 

10. Pt 18858 Sossonniemi, Kuusamo, pienehkö rakenteen paran-
tami s työ 

11. Mt 840 Itälehto-SiikakangaS, Taivalkoski 

. 



OTE 

LAPPI--SEURANTATYöRYIIMN VLIMIETINTÖ 

Valtioneuvoston kanslialle 

. 

valtioneuvoston kanslia asetti 12.1.1982 työryhmän, jonka 

tehtävänä on seurata Lapin läänin kehitystä. Erityisesti 

työryhmän tehtävänä on 

. 



1. seurata valtioneuvoston 12.11.1981 tekemässä periaatepää-
töksessä mainittujen kehittälnistoimenpjtejden toteutumista, 

2. seurata muutoinkin Lapin läänin elinkeinoelämän kehitystä, 

3. tehdä toimenpide-ehdotuksia läänin edelleen kehittämiseksi. 

Helsingissä 20. päivänä toukokuuta 1982 

Antti Uusi-Hakala 
	

. 

Timo Aihos 	 Taito Määttä 

Timo Hannula 	 Aulis Pöyhönen 

Hannu Komonen 	 Aila Ryynänen 

Hannele Laihonen 	Hannu Vehviläinen 

. 

Heikki Annanpalo 



2 VALTIQNEUVOSTON 12.11.1981 TEKEMÄN PERIAATEPXÄTÖKSEN 

TQTuTUMINEN 

2,1 Yleistä 

Valtioneuvoston 12.11.1981 tekemän periaatepäätöksen (liite 1) 
vaikutuksia ei ole juuri nähtävissä. Työryhmä ei ole ehtinyt 

saada viranoinaisilta tietoja missä määrin valtioneuvoston pe- 

riaatepäätöstä on toteutettu. Valtion vuoden 1982 tulo- ja 

menoarvioesitys esimerkiksi oli lopullisessa muodossaan Lappia 

koskevan periaatepäätöksen valmistuttua. 

Lapin maakuntaliiton neuvottelumuistiOOn (18.1.1982) on koottu 
kohdittain valtioneuvoston periaatepäätöksen toimenpiteiden 

valmisteluvaihe. Yleisesti voidaan todeta periaatepäätöksen 
toimenpide-esitysten toteutuvan verkkaisesti. 

Kuluvan vuoden 1 neljänneksellä Lapissa on työttömyys kohonnut 
edellisestä vuodesta noin 1 000 henkilöllä. Tämä johtuu osit-
tain valtion työvirastojen työllistävän vaikutuksen alenemi-
sesta (noin 250 henkilöä) sekä osittain myös siitä, että val-
tionapua työttömyyden lieventäxniseen (mom. 34.50.61) on kevään 
aikana saatu lähinnä keskeneräisten hankkeiden jatkorahoituk-
seen sekä eläkeläisten asuntojen peruskorjaukseen. Lapista on 
tehty avustusanoxnuksia 25 milj, markan edestä työvoirnaministe-
riöön. Seurantatyöryhmä esittää, että 

valtion työohjelmien työllistävyys saatetaan syksyn 
1982 ja vuoden 1983 osalta vuoden 1981 tasolle. 
Valtion tukemia investointeja nopeutetaan ja niille 
turvataan riittävä rahoitus Lapin läänissä syksyllä 
1982 ja vuonna 1983. Samoin Lapin peruskoulu- ja 
kirjastohankkeet tulisi mandollisuuksien mukaan ra-
hoittaa ja niille myöntää asiaankuuluvat luvat) 



OTE 

POHJOIS-KARJALA--SEURANTATYÖRYHMiN VLIMIETINTÖ 

Valtioneuvoston kansi iafle 

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1982 	

. 

Erkki Laatto 

Hamu Ettala 
	Kari Kotpeia 

	Yrjö Matilainen 

Matti }'.eir*painen 
	Oiva Laitinen 
	'lbmo Silaste 

Madku Kivelä 
	

Hannu Vehviläinen 

Wsa Jatkola 

Esko t,nthan 



Esitys Pohjois-Karjalan 

läänin kehityksen turvaa-

miseksi tarvittavista lisä- 

toimenpiteistä 

Ibhjois-Karjalan kehityksen turvaamiseksi vuonna 1982, jolloin yksityisen 

sektorin työllisyystilanteen ennustetaan heikkenevän, tulisi valtion työl-

lisyysvaikutuksen pieneneminen pyrkiä estämään ja mandollinen työllisyyden 

väheneminen valtion töissä kaensoinaan lisäämällä valtion tukemia töitä 

Pohjois-Karjalassa. 

Tässä tarkoituksessa työryIä esittää seuraavia toimenpiteitä: 

5. Sisällytetään valtion vuoden 1982 lisätyöohjelrnaan ja vuoden 1983 vai-

tiän työohjelmaan liitteen xukaisesti jo ohjeii!xitujen harikkeiden lisäyk-

set. ja mainitut uudet hankkeet sekä hyväksytään valtion rahoitustuki mai-

nituille valtionapukohte ii le. (Liite 3) 

. 



	

9.7 	 1.5 

	

0.7 	 0.4 

. 

0.7 0.6 

6,9 1,0 

6.5 0.5 

74.0 5.0 

VALTICN VOODE 1982 LISÄTYöCtIJELMMN JA 'iIJODEN 1983 'IUW- JA MARVIO-
ESITYKSEET SITnVIÄ HANKKEITA HJOIS-KAR3ALASTA: 

Kustannus- 	v. 1982 	v.1983 tulo- 
arvio 	lisätyö- 	ja merioarvio- 

ohjelma 	esitys 

. 
• Pt. 31 

WL:n P-K:n PIIRI 

- Mt 4962, Iskenniskan sillat, 
¶Lbupovaara 

- Kt 74, I1cirantsin kevyen 
liikenteen väylät 

- Mt 504, !ivas1anden PrH- 
Martonvaara, Ibivijärvi 

- Mt 486, Kernie-Tenkakangas, 
bhtajärvi 

- Mt 5071, Multirnäki (\&ionislahti-
Tiensuu), Lieksa 

- Mt 4825, Viuruniad-Kuusjärvi, 

- Mt 583, Kupr.-Savikylä, !kirmes 

- Vt, Joensuun kehätie 

	

1.0 	 0.9 

	

3.0 	 1.0 



. 

. 

LIITE Pohjois-Karjala-työryhmän muistioon valtioneuvoston 

kanslialle 

POHJOIS-KARJALA TOIMIKUNNAN MIETINNÖN POHJALTA SYNTYNEEN VALTIO-

NEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEN (16.6.1981) TOTEUTUMINEN 

Periaatepäätöskohta 4. 

Julkisen hallinnon Pohjois-Karjalan läänin alueella tarjoamia 
palveluja pyritään edelleen kehittämään. Erityisesti kiinnite-
tään huomiota koulu- ja liikennepalveluiden ylläpitämiseen a 
kehittämiseen. Käynnissäolevien peruskoulukokeilujen pohjalta 
tehdään selvitykset ja esitykset ala-asteen koulujen toiminnan 
mandollisesta rnonipuolistamisesta. Pohjois-Karjalan osuus tien- 
pidon määrärahoista pyritään säilyttämään ennallaan ja pienties-
tän rakentamis- ja kunnossapitomandollisuuksia parantamaan. 
Postitoimipaikkojen tarvetta sekä postilinja-autoliikennettä 
selvitetään posti- ja lennätjnhalljtuksen toimesta. Pohjois-Kar-
jalan piirirakennustoimiston perustamistarve tutkitaan. 

toteutuminen 

TVL:n Pohjois-Karjalan piirin rakennusmäärärahoista 
vie yksi hanke (Joensuun kehätie) huomattavan suu-
ren osan mm. kustannusarviossa tapahtuneen arvioin-
tivirheen takia, minkä vuoksi on lukuisia, aikaisern-
min vuodelle 1982 ohjelmoituja - ja lähinnä vaikeim-
milla työllisyysalueilla sijaitsevia - tiehankkeita 
(noin 11 Mmk:n verran) jouduttu siirtämään myöhern-
mille vuosille; tämän asiantilan korjaamiseksi tar-
vitaan esim. kuluvan vuoden syksyn mandollisessa 
lisätyöohjelmassa 11 Mmk lisää Pohjois-Karjalan tie- 
rakentamiseen 
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Periaatepätöskohta 12. 

Syksyn 1981 ja vuoden 1982 työllisyyden hoitamiseksi Pohjois- 
Karjalassa varaudutaan ensisijaisesti tämän periaatepäätöksen 
kohtien 1-3 toteuttamiseen sekä valtion investointiluontoisten 
töiden suunnittelemiseen ja rahoittamiseen niin, että ko. töi-
den työllisyysvaikutus on vähintään vuoden 1981 kevään keski-
määräistä tasoa vastaava. Työkohteista päätettäessä etusija an-
netaan Pohjois-Karjala toimikunnan esittämille hankkeille, jot-
ka ovat käynnistysvalrniita. 

toteutuminen 

- valtion investointiluonteisten töiden työllistävä 
vaikutus jää ilman erityistoimenpiteitä periaate-
päätöksestä huolimatta Pohjois-Karjalassa vuonna 
1982 huomattavasti pienemmäksi (työvoimavahvuus noin 
200 pienempi) kuin keväällä 1981 

. 
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OTE 

. 

	

YLi-SAVON-SEURANTATYöRYHMAN VLIMIETINT 

Valtioneuvoston kansijalle 

. 

Valtioneuvoston kanslia asetti 7.8.1981 työryhmän, jonka 

tehtävänä oli erityisesti 

1. seurata valtioneuvoston periaatepäätöksessä mainittujen 

kehittäinistoimenpiteiden toteutumista 

2. seurata Ylä—Savon talousalueen elinkeinoelämän kehitystä 

3. tehdä toiinenpide-ehdotuksia alueen edelleen kehittämiseksi. 
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Väliselvityksenä työryhmä toteaa, että valtioneuvoston 

periaatepäätös on toteutunut seuraavasti: 

1. 'ryöryhmälle annettujen selvitysten mukaan Iisalmen väylän 
parannustyöt pyritään saattamaan loppuun vuoden 1983 pur-

jehduskaudeksi (periaatepäätös kohta 4). 

3. Valtion vuoden 1982 työohjelman mukaisesti valtion työmäärä-

rahoin suoritettavissa töissä työllisten määrä pysyy vuoden 

1981 tasolla (kohta 6). 

Helsingissä 24. päivänä helmikuuta 1982 

Antti Uusi-Hakala 

/24?' 	77 	 L' 
Sara a Matti Kemppainen 

\J ._ 	 / 
Veikko Makkonen 	Tuomo 

Esko Monthän 	 Jouko Sirn 
-4 	

/ 

Jouko Pennanen 

K/ykflefl 

(&¼ 
Kare Turtiainen 

. 
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ERITYISALUETYÖPYHMN MIETINTÖ 

Va'tioneuvoston kansi.iaile 

Valtioneuvoston kanslia asetti 29.1.1982 työryhmän, jonka 

tehtävänä oli 28.2.1982 uiennessä käsitellä ja arvioida 1änii-

hailitusten ehdotukset erityisalueeksi äärättyjen kuntien 

toimenpid.ohj.lnikai, ylitaensovtttaa aiistariissä ja keskus-

virastcissa tapahtuva tolmerpiteiden v1mists1%1 sekä laatia 

ehdotiiicset to imenp ideohj e 1ksi erity isalueeks i wi&r äty ts sä 

knrinissa kustannusarvioineen ja toteutuaiJcataul.tineen. 

. 

. 



/'"4'"44—.'  
'ri ailtnen 

-- •':. 	/F/4 

'iurkka tinna 

Llassj Paasivirta 

Klsite).tyäLn tehtAväns erityisa1uetyäry 	j ttää kunrf-oit- 

taen nietintns vaitoneuVO3tOfl kanslialie. 

ae.Lsinqissä 5. päivänä huhtikuuta 1982 

1- -------- 
Risto Tient 

ifannu Pelttari 

/___•_• <-. Sip' Matti 
, , 

•Cj 1 	-' 

Kare Turtiainen 

V±.rpi Eloranta 

1 . 	 ___ 
- - 

Eannu cmonen 

. 

. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Aluepoliittinen puitelaki 

Tasapainoisen alueellisen kehityksen edistä.misestä annetun 
lain (532/81) 8 §:n nojalla valtioneuvosto voi määrätä valtio-
neuvoston kansilan esityksestä kunnan erityistoimenpiteiden 
kohteeksi (erityisalueeksi) jos kunnassa on: 

rakenteellisistä syistä pysyvä työttömyys tai 
- äkillisen muutoksen vuoksi syntyvä poikkeuksellisen 

korkea työttömyys tai 
- kunnan elinkejnotojxnjnnan kehittämismando].ljsuudet 

ovat osoittautuneet muutoin poikkeuksellisen vai-
keiksi ja kunta on tällaisesta syystä joutunut 
muuta perusvyöhykettä oleellisesti huonompaan 
asemaan. 

1.2 Valtioneuvoston päät3s erityisalueista 

Tasapainoisen alueellisen kehityksen edistmisestä annetun 
lain (532/81) 8 §:n nojalla valtioneuvosto määräsi 22.12.1981 
erityistoirnenpiteiden kohteiksi (erityisalueiksi) seuraavat: 

Lapin läänistä 	Enontekiön, Kittilän, Pelkosen- 
niernen, Sallan ja Savukosken 
kunnat sekä Kemin kaupunki, 

Oulun läänistä 	Kuivaniemen, Merijärven, Puolangan, 
Ristijärven,, Yli-lin ja Ylikiirnin-
gin kunnat, 

Pohjois-Karjalan Enon, Juuan, Rääkkylän ja Valtimon 
läänistä 	 kunnat, 

Kuopion läänistä Rautavaaran, Sonkajärven ja Tuus- 
niemen kunnat, 

Keski-Suomen 	Pylkönmäen kunta sekä änekosken 
läänistä 	 ja Suolanden kaupungit, 

Vaasan läänistä 	Ullavan kunta, 

Mikkelin läänistä Savonrannan ja Virtasairnen kunnat, 

Kymen läänistä 	Joutsenon, Rautjärven ja Ruoko- 
landen kunnat sekä Imatran kaupun-
ki, 
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Hämeen läänistä 	Valkeakosken kaupunki, 

Turun ja Porin 	Siikaisten ja Merikarvjan kunnat läänistä 	sekä 

Uudenmaan 	Pohjan kunta ja Karkkilan kaupun- läänistä 	ki. 

3 TYöRYHMÄN TOIMENPIDE-ESITYKSET 

3.1 Yleiset toimenpiteet hallinnonaloittain 

Liikenneministeriön hallinnon- 

ala 

Lääninhallitusten erityisalueita koskeviin toimenpide-ehdotuk-

sun sisältyy noin parisataa yksittäistä toimenpide-ehdotusta 

liikenneministeriön hallinnonalalta. Kuten useimpien ehdotusten 

kohdalla todetaan, ne sisältyvät suurimmaksi osaksi jo tehtyihiA 

toimenpideohjelmiin. Osassa ehdotuksia esitetään ohjelmien mu-

kainen alkamisvuosi ja hanke aikaistettavaksi, osassa taas on 

kuntien toivomuksen mukainen alkamisvuosi. Eräissä ehdotetaan 

kohde toteutettavaksi virastojen ohjelmien rtu.ikaan ja eräät 

on otettu kokonaan ohjelmien ulkopuolelta. 

Hallinnonalalla on käytössä lO-vuotissuunnittelu (PTS) ja 5-

vuotissuunnittelu (KTS). Nämä ovat hanketasoisia suunnittelu-

menettelyjä. Budjettien laatirnisen perustana on ollut 5-vuotis--

suunnitelman ensinimäinen vuosi. 

Liikenneministeriöstä esitetään, että valtioneuvoston ei tuli-

si tehdä hankkeisiin asti meneviä päätöksiä jos ei samalla 

osoiteta erillisrahoitusta niille. 

Erityisaluetyöryhinä palaa paikkakuntakohtaisten toimenpide-

esitystensä kohdalla (luku 3.3.2) eräisiin keskeisiin liiken-

neministeriön hallinnonalan hankkeisiin. Tässä tarkoituksessa 

erityisaluetyöryhrnä kiinnittää virastojen ja laitosten sekä 

liikenneministeriön erityistä huomiota juuri siinä esitettyi-

hin erityisaluekuntien hankkeisiin. 

. 

. 



- 92 - 

3. 3. 2 Erityisaluetyöryhlfläfl paikkakunnittaiSet toimenpide 

esitykset 

LääninhallitUsten ehdotusten lukuisat paikkakunnittaiSet toi-

menpide-esitykset käytiin läpi eri ministeriöiden kanssa. Näi-

den tarkistusten yhteydessä pyrittiin ottamaan huomioon läänin-

hallitusten esittämä kiireellisyysjärjeStYs. TyövoifllamifliSteri 

kanssa arvioitiin ehdotusten työvoimapoliittinen merkitys. 

Yleisten toimenpiteiden ohella työryhmä on katsonut tarpeelli-

seksi esittää eräitä keskeisiä paikkakunnittaisia toimenpiteitä 

toteutettaviksi erityisaluekuntien kehittämiseksi ja työllisyy- 

den turvaamiseksi. Työryhmä esittää, että 

(30) 	seuraavassa eriteltäviä erityisalUekUfltien yksittäi- 

siä kehittämishaflkkeita (investointi- ja kehittämis 

kohteita) tulisi pyrkiä edistämään ja alentamaan ao. 

hallinnOnalan suunnitelluissa sekä toteuttamaan mah- 
dollisuuksien mukaan myös työllisyysVaroin. 

Karkkila 	Vt 2:n parannus välillä Karkkila - Olkkola. 
(LM) 

Vt 2, jalankulku ja valaistus. (LM) 

Mt 133 Haavisto - Vihtijärvi, perusparannus. 
(LM) 

. 

Pohja 	Mt 104 perusparannus. (LM) 

Mt 103 perusparannus. (LM) 

Merikarvia 	Mt 661 Kuvaskangas - Vaasan piirin raja. 
Parantaminen. (LM) 

Pienteollisuustilojen rakentaminen 1984-86. 
(KTM, TVM) 

Siikainen 	Mt 270 Tuorila - Siikainen kk, aikataulu 1982-86. 
Mt 270 Siikainen - Ala-Honkajoki (parantaminen), 
aikataulu 1985-86. 
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Valkeakoski 	Lempääläntien silta ja siihen liittyvät liiken- 
nejärjestelyt. (LM) 

Imatra 	Imatran tieinestaripilrin suolavaraston raken- 
taminen. (LM) 

Imatran matkustajalaiturin rakentaminen. (LM) 

Joutseno 	
Finnish Cheiuicalg Oy:n tehdaslaajennuksen edel- 
lyttämät tiejärjestelyt Joutsenossa. (LM) 

Rauhan alikulkukäytävä. (LM) 

Ruokolahti 	Xitsaari - Härskiä -tie 1983. (LM) 

Savonranta 	Mt 474 muutos kantatieksi välillä Seikanlampi - 
Savonranta - Vihtari. (LM) 

Juuka 	Teollisuusalueen kunnalljsteknjjkan rakentaminen 
ja tiestön uudelleenjärjestely 1982-83. (SM, LM) 

Rääkkylä. 	Kevyen liikenteen väylien loppuunrakentaminen 
kirkonkylän kaava-alueella 1983-84. Vuoniemen 
laivalajturj 1982. (LM) 

Valtimo 	Kuhmon tien, Keskuskatu - paikallistien ja Kar- 
hunpään vanhan tien perusparannustyöt. (LM) 

Sonkajärvi 	Vihtasalmen sillan rakentaminen (yksityistie) 
(LM) 

. 

. 
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änekoski 	Mustaniemen sataman rakentaminen 1982-83. (LM) 

Valtatie 4:n parantaminen välillä Kotakengäs - 
Telenokian liittyrnä ja Märnmensalmi - Enolanpuro 
1984. (LM 

Suolahti 	Suolanden venesataman rakentaminen 1983. (LM) 

Pylkönmäki 	Mt 636 Pylkönmäki - Karstula -tieosuuden paran- 
taminen öljysoratieksi 1983-. (LM) 

Kuivaniemi. 	Pentinniemen ot 1983. (LM) 

• 
Merjärvi 	Mt 7891 Pyhänkoski - Pirttikoski. (LM) 

Puolanka 	Kt 78 Paltamo - Puolanka 1982. (124) 

Yli-li 	 Tie välillä Ii - Yli-li 1984-85. (LM) 

Ylikiiminki 	Oravisojan silta 1982. (LM) 

Kemi 	 Ajoksen alueen ja syväsataman kehittäminen 
(syväsataman laajennus, Ajoksen teollisuusalueen 
vesihuolto, leirintäalue, satamaraiteen siirto 
Peurasaaressa) 1983-85. (124) 

Kittilä 	Sirkan kunnal].jstekniikan ja kaavateiden raken- 
tammen 1983-85. (LM) 
Kunnallistekniikan ja kaavateiden rakentaminen 
1983-85. (SM, LM, TVMJ 

Savukoski 	Savukosken tieverkon parantaminen Pelkosennieinen 
ja Savukosken välillä 1982-85 sekä Sallan ja 
Savukosken välillä vuodesta 1984 eteen päin. (124) 
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. 

6. MUUTA 

. 
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N:o 497 

Valtioneuvoston päätös 
toimenpiteistä valtion viranomaisten kidenkäytön parantamiseksi 

Annettu He1IiIitSä 23 päivinä kesäkuuta 1982 

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä asian oltua valmistavasti valtioneuvoston 
raha-asiainvaliokunn käsiteltävänä päättänyt: 

. 

. 

Kansalaisten on vaikea käyttää oikeuksjaan 
ja täyttää lainsäädännön heille asettamia velvol-
lisuuksia, jos säädösten sekä viranomaisten pää-
tösten ja asiakirjojen kieli on vaikeaselkoista. 
Viranomaisten kielen vaikeaselkoisuus saattaa 
myös vähentää kansalaisten mandollisuutta seu-
rata ja valvoa viranomaisten toimintaa. Valtion 
viranomaisten tulee täman vuoksi ryhtyä käy-
tinnji toimenpiteisiin virkatoiminnassa käytet-
tävän kielen selkeyden ja ymmärrettävyyden 
parantamiseksi. 

Siädökset, suunnittelu- ja päätösasiakirjat, 
viranomaisten antamat ohjeet sekä yksityisille 
tarkoitetut asiakirjat on kirjoitettava siten, että 
niiden sisältö on vaikeuksitta ymmärrettäv'issä 
ja olennaiset kohdat sekä tärkeimmät peruste-
lut helposti havaittavissa. Muissa kuin pelkäs-
tään asiantunti joille tarkoitetuissa asiakirjoissa 
on vältettävä ilmauksia, jotka eivät ole ylei-
sesti tunnettuja tai eivät selity asiayhteydestä. 
Käytetyt käsitteet on tarvittaessa selitettävä. 

Viranomaisten tulee valvoa asiakirjojensa 
kiden laatua ja huolehtia henkilökuntarisa tai-
dosta kirjoittaa ja puhua selkeää kieltä. Kun-
kin hallinnonalan ja viraston tulee ryhtyä tar-
peellisun toimenpiteisiin kielenkäyttönsä paran-
tamiseksi. Ministeriöiden tulee harkita myös 
pysyviä järjestelyjä hallinnonalansa kielenkäy-
tön valvomiseksi ja huoltarniseksi, 

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1982 

Viranomaisten kielenkäytön parantaminen on 
hallinnon toimintatapojen järkeistanns... Hal-
linnon kehittämisestä vastaavana viranomajsena 
valtiovarainministeriö antaa ohjeita ja mää-
räyksiä siitä, miten kielenkäytön parantaminen 
ja tarkkailu virastoissa järjestetään. 

Oiketisminjsterjö tarkastaa valtioneuvoston 
ohjesaannon 44 S:n mukaisessa tarkastuksessa 
lakien ja muiden säännösten kieliasun sekä oh-
jaa säädösvalmistelua kielenkäytön parantami-
seksi. SäädösvalmistelukouJutuks kiinnite-
tään erityistä huomiota valmistelijain kykyyn 
kirjoittaa hyvää säädöskieltä. 

Kielen asiantuntijana viranomaisten kielen-
käytön kehittämisessä toimii Kotimaisten kiel-
ten tutkimuskeskus. 

Valtion koulutuskeskus avustaa virastoja 
näiden hankkiessa kielenkäytön koulutusta hen-
kilöstölleen. 

Ministeriöiden tulee antaa valtiovarairzmjnis-
teriölle ja säädösvalinistelun osalta oikeusminis-
teriölle näiden ministeriöiden antamien ohjei-
den mukaisesti selostuksia toimenpiteistä, joi-
hin kielenkäytön parantamiseksi hallipnonalalla 
on ryhdytty. 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 1982. 

Ministeri Kaarina Suonio 

Opetusneuvos Osmo Ranta 
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TARTflMINEN IK.VIIN ASIOIHIN 

Kaikkeen työhön liittyy ikäviä tehtäviä. Ikävät tehtävät on erotettava 
ikavastä työstä esim, tyÖstä, jotka nDnotonisuutensa tai työolosuhteidensa 
puolesta on ibttisarvolle sopimatonta. Ikävät tehtävät ovat usein kerral-
lisia ja niihin yleensä liittyy vahvoja tunnelatauksia. Ikävät tehtävät 
voivat olla hyvin ix»iien ikäviksi kokia. Iisaalta tehtävän leimautu-
minen ikäväksi voi johtua hyvinkin persoonallisista pitäymyksistä. Yh-
teistä ikäville tehtäville on se, että ne vievät kohtuuttcsti energiaa, 
laskevat tyäixtivaatiota ja hoitamattaiina aikaansaavat usen huonontuvan 
kehityksen. 

Seuraavassa on listattu eräitä strategioita ikävien tehtävien hoitamiseksi: 

Väistäminen 

1. Hautaaminen. Asioita on kandenlaisia: ne, jotka aika hoitaa 
jotka se on jo hoitanut. On kuitenkin muistettava, että 
ikävät asiat ovat sitkeähenkisiä. 

2. Delegointi. Ikävän asian voi siirtäa jonkun va1isteltavaksi 
tai hoidettavaksi. Sihteeri voi hoitaa esim. peruutuksen, 
työkaveri hankalan asiakkaan jne. Menettely saattaa joskus 
olla hyväksyttävä, mikäli ca tunnelataus estää asian autta-
vaimnkin hoidon. 

3 Hu 	imattariuus. Tuttu rrnettely esim. avioelämässä: mies 
ei kuule lainkaan esitystä. Usein esimies työyhteisÖssä 
kehittää itselleen taituruutta lähentelevän huonokuuloi-
suuden tai välikoivan kuuntelukyvyn. 

4. Kanavointi. Sosiaaliseen ja aineelliseen yrnpäristöörsä voi 
luoda vakiokanavat, joiden kautta informaatio siilaantuu. 
Ns. vanhan miehen hallinnossa kaikki tietävät, mitä asioita 
kärsii ja kenen kärsii ottaa esille. Näiden henkilöiden 
yleisnimike on "ireidän miehet". 

5. Kierrollepano. Ikävistä asioista voi aina pyytää lausunnon, 
panna työryhiiä selvittäzriän asiaa, siirtää asia ylerrrnälle 
virancmaiselle jne. 

Lahestyvä haltuunotto 

1. Julkistarninen.. Älä koskaan haudo ikäviä asioita yksin. Meis-
sä jokaisessa on niin paljon itsesääliä ja pelkoja, että 
ikävän märehtiminen itsekseen johtaa kehäajatteluun. Ikä-
västä tehtävästä kertcrninen on jo sen analysointia ja lisää 
asian hallint.aa. 

2. Siirtäminen ajassa. Nuku yhden yon yli, on arkinen, mutta 
pätevä neuvo. Sanonnassa puhutaan vain yhdestä yÖstä. 
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3. Kirjoita tai piirrä. Kun olet yrittänyt kirjoittaa pari 
lausetta ikävästä tehtävästä, huc*naat kuinka vähän olet 
sitä rationaalitasolla analysoinut. Olet siihen saakka 
rnähkäillyt ikävän tehtävan herättämien tunteiden seurassa. 
Jos piirrät ikävän tehtävän riipuvu3et, se harvoin on 
on tul-gTe kuva. 

Ikävän tehtävän analysointi 

1. Arvoristiriita. Tehtävä ja cinat arvosi voivat olla sovit-
tamattarssa ristiriidassa. Mikäli näin on, voi olla myös 
tyytyväinen: ristiriita osoittaa, että ole ajatellut asioit 
myös cznilla aivoillasi. Harvoilla on sellainen asen tai 
tehtävä, että voivat aina kieltäytyä arvojensa vastaisesta 
tehtävästä. Tavallisessa virkatyössä ristiriita tarkaistaai 
rirnaa hipovalla miniinisuorituksella. On syytä nuistaa, ett 
julkishallinnossa erimielisyyksien sieto kuitenkin on sun-
renpi kuin esim. yritysorgan i saatioi ssa. 

2. Arvioi ikävä tehtävä. 

2.1. kunnianhirtosi kannalta. Usein tehtävät, joita 
organisaatio ei arvosta, joista ei saa sosiaalista 
hyväksyntää joita eivät art punppusi noteeraa, 
tuntuvat ikäviltä. Rutiinin hyvä hoitaminen voi 
kuitenkin "kansalaisen" kannalta olla kaikkein 
tärkeintä. 

2.2. rlkojesi kannalta. Ikava asia saattaa olla ris-
kaabeli. Sen hoitaminen, siihen tartttninen saat-
taa noeta ain nenäsi. Voit leirrutua, epäonnis-
tuttuasi m3ksat viulut, jälkiviisaat pitävät pel-
jaiset kustannuksella. Tehtävä ei sisänsä ole 
ikävä, pelkosi tekevät siitä ikavan. 

2.3. yjkyjesi, taitolesiL kokenustesi kannalta. Mitä 
. 	 nuorenpi virkamies, sitä vaikearrpi myöntää, että 

kantti ei vielä kestä asian hoitamiseen. Mitä 
vanhempi virkamies, sitä vaikeampi myöntää, että 
kantti ei enää kestä asian hoitamista. Edellinen 
on huuli, mutta hyvään amtin hallintaan kuuluu 
myös karpetenssinsa rajojen tiedostaminen 

Psykologiset motivointikeinot 

1. Itsensä palkitserninen. Niin hupsulta kuin turituukin "kukko-
rnunii"-efekti pätee yhtä hyvin aikuisiin kuin lapsiinkiin. 
Ikävän tehtävän yliviivaaminen tehtävälistassa, kähville 
lähteminen tai ryypyn odotus tehtävän jälkeen saa ihreitä 
aikaan. 

2. Mässäile panettelulla. Ikävän tehtävän takana on usein joku 
konkreettinen teho. Parjaa tarnataho tietoisesti (koska 
kuitenkin teet sen mielessäsi). Huciat, että sinun on 
pantava asioita järjestykseen. Kun olet tehtävän saanut 
loppuun, hucxnaat, että em. teho on yrrmirrettävä, jos kohta 
vähän vaivalloinen ja aikaa vievä. 
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3. Kiihdytä itsesi raivoon. Kunnon rähjääminen saattaa puh-
distaa mykeentynyttä ajattelua. Hyvä tapa tulee usein 
kalliiksi: tehdaan hciwnia, joita ei tarvitsisi loujen 
tehdä. 

4. Asian kaantärninen iparadoksaalinen intentio. 	idät 
on ujutettu pitämään rronia asioita ilman muuta ikävinä. 
Kuvittele, että joudut pitämään alustuksen aiheesta 
"korkea verotus on hyvinvoinnin ehto" • Aihe pakottaa 
käantämäan totutut kliseet yrrpri ja huaiaarrnan, kuinka 
totunnaisestj. on ajatellut. 

Aktiivinen itsekasvatus 

1. Työn yhteisöilisyys. Mitä enenuiän työn käsittää yksilölli-
seksi suoritukseksj, sitä enenmn on valmis poissulkerraan 
ja rajaarraan työtehtäviäan. Yksilöllinen suoritus edellyt-
tää vastuun ottamista myös ikävistä tehtävistä. Kulttuuri-
pi irinrra kasvatusihanteet painottavat kuitenkin yks ilöl list 
selviytyrnistä rrm. koulussa. 

2. Uudelleenkonstruojntj. Ikävien tehtävien vähen.tämin edel-. 
lyttää aktiivista toimintaa. Voivottelu byrokratian kankeu 
desta on noriesti aikaansaamatta'nuuden selittelyä. 

3. Jatkuva opiskelu. Opiskelua on lukeminen, kuunteleminen, 
koulutukseen osaflistuninen, mutta oppia i ciista patty-
myksistään ja epnnistunisis€aan. 

. 

. 
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MUISTIOIDEN JA LAUSUNTOJEN KIRJOITUS- JA TARKISTUSOHJEITA 

POISTA 90 % KAIKISTA PYRKIÄ-VERBEISTÄ JA TARKISTA, OLISIKO 
JÄLJELLE JÄÄNEISSÄKIN VAIN TARKOITUS TEHDÄ JOTAKIN 

POISTA 90 % KAIKISTA SUORITTAA-VERBEISTÄ JA TARKISTA, OLISIKO 
JÄLJELLE JÄÄNEISSÄKÄÄN KYSYMYS ESIM. MAKSUN SUORITTAMISESTA 

TEE JOTAKIN JONKIN PUITTEISSA VAIN, JOS TEET SEN IKKUNALLA 

MUUTA RESURSSIT IHMISIKSI, VEHKEIKSI JA RAHAKSI 

JOS KIRJOITAT OLEMASSA OLEVISTA ASIOISTA NIIN TARKISTA 
SAMALLA MILLAISIA OVAT NE OLEMASSA OLEMATTOMAT ASIAT 

MUUTA SUURUUSLUOKKAA OLEVAT ASIAT ISOIKSI TAI PIENIKSI 

KÄYTÄ KOHDISTUA-VERBIÄ VAIN, MIKÄLI KIRJOITAT AUTOMAATTI-
PYSSYISTÄ 

POISTA KAIKKI TAHOLLA-ILMAUKSET JA TARKISTA, MISSÄ JOTAKIN 
TEHDÄÄN 

POISTA KAIKKI TOIMESTA-ILMAUKSET JA TARKISTA, KUKA TEKEE 
JA JOS NIIN MITÄ 

KÄYTÄ ILMAISUA HYVÄKSIKÄYTTÄÄ, JOS KIRJOITAT YKSINKERTAISISTA, 
JYMÄYTETTÄVISTÄ IHMISISTÄ 

TYÖVOIMAMINISTERIÖ TULEE TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEN, JOS MINISTERI 
LÄHTEE VIRKAHUONEESTAAN JA TODELLA TULEE JONNEKIN, MUUTEN EI 

POISTA 50 % KAIKISTA TAPAHTUA-VERBEISTÄ 

KIRJOITA KEHIKOSTA VAIN, JOS TARKOITAT PUUSEPÄNTYÖTÄ 

SELOSTA ASIAA JONKIN HENKILÖN OSALTA, MIKÄLI TODELLA TARKOITAT 
HENKILÖN OSIA; PÄITÄ, KÄSIÄ TAI JALKOJA 

KERRO KARTOITUSTYÖSTÄ, MIKÄLI HALLITSET MAANMITTAUSALAA 

MUISTA, ETTÄ JOHTUEN-SANA ON AINA VÄÄRIN 

POISTA KAIKKI -KOHTAISET, ELLET TARKOITA ESIM. VASTAKOHTAISTA 

JONKIN ASIAN HUOMIOIMINEN EI OLE VIELÄ YHTÄÄN MITÄÄN 

JOS SINULLA ON KOKONAISVALTAINEN ASIA, NIIN SELVITÄ ENSIN, 
MIKÄ ON KOKONAISVALTA 

PERUSTAVAA LAATUA OLEVIA EI OLE 
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7. JULKAISULUETTELO 

. 
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JULKAISUJA: 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 

1. TOIMINNANSUUNNITTELU JA SEURANTA 

Hallinnonjohdon neuvottelupäivien pöytäkirja 
(0/Hha-68/5.7.82) 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen toimintakertomus 1981 

Tienpidon toimenpideohjelman tarkistaminen ja jatko- 
käsittely. C ijeet piireille. (0/Ta-28/2.7.82) 

Hallinnon toiminnansuunnitteluohje. (TVH 701520) 

. 	Tiensuunnittelun toiminnansuunnitteluohjeisto. 
(TVH 723077) 

Rakennustoiminnan nykytilan kuvaus (0/R-18/16i1.82) 

Kelirikkoteillä noudatettavat toimintaperiaatteet. 
(TVH 7 143214) 

Tienpitoainesten ja ottopaikkojen hankintaohjeet. 
(TVH 731613) 

Päätoimintojen tavoitteistot: 

Hallinnon tavoitteet. (0/Hha-66/16.6.82) 
Rakennustoiminnan tavoitteet. (0/H-27/ 19.5.82) 
Teiden kunnossapidon tavoitteet. (0/Kp-20/1.2.82) 
Suunnittelun tavoitteet (Stie-8t2/11.5.82) 

Suunriittelutoiminnan tavoitteiden suunnittelu 
- nykytilan kuvaus (SuunnitteluosastoR.1982) 

Yksityisen tien paikallistieksi muuttamisen 
perusteet. (TVH 712297) 

Tavoitteiden suunnittelu tunnuslukujen avulla 
tie- ja vesirakennuslaitoksessa. (TVH 713223) 

Tavoitteilla johtamisen keinot. (TVH 713225) 

2. RAKENTAMINEN 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen toimintaperiaatteita 
ympäristön hoidossa. Ympäristöpolitiikka. (TVH 72233) 

Hämy-projekti: raportti 1 (Tt/1982) 
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3. TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN SEK1 TILASTOT 

Tilastotieto.ja tien- ja sillanrakennustoiminnasta 
v. 1981. (TVH 73289 14) 

Tietoja yleisistä teistä 1.1.1982 (O/Tt_27/1.L4.5.82) 

Yleisten teiden kunnossapitotilasto 1981. (TVH 712895) 

Näin liikuttiin vuonna 1980. (TVH 71320 14) 

Valtakunnallinen liikennevirtatutkimus 1981 
(TVH 713202) 

MUUT VIRASTOT JA LAITOKSET SEK\ ULKOPUOLISET 

Valtion töiden suunnitteluvalmiustyöryhmän mietintö. 
( 30 »4 . 82) 

Keiteleen-Päijänteen rautakanavan alennuskuljetus-
kokeilu 1980-81 ja ulttokanavan kannattavuus. 
(LM:n asettaman työryhmän mietintö) 

Valtion henkilöstön virkistys-, harrastus- ja loma-
toiminnan kehittämistoimikunrian mietintö. 

Tie-. ja maarakennuskustannusindeksit 1980=100 
(Tilastokeskus, tutkimus nro 75). 

Seutukaavoituksen ohjetyöryhmän mietintö. 

Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1981 

Kertomus Eduskunnalle niistä toimenpiteistä, 
joihin Eduskunnan tekemät muistutukset valtio-
varain hoidosta ja tilinpidosta vuonna 1979 
ovat antaneet aihetta 

Suomenselkä-seurantatyöryhrnän väliraportti 

lijokilaakso-seurantatyöryhmän välimietintö 

Lappi-seurantatyöryhmän välimietintö 

Pohjois-Karjala-seurantatyöryhmän välimietintö 

Ylä-Savo-seurantatyöryhmän väliraportti 

Erityisaluetyöryhmän mietintö 

Julkisen sektorin käsitteestä (Seppo Tiihoneri, 
VM:n järjestelyosasto 1981) 

Hyvään ja selkeään virkakieleen (R. Vornanen, 
Helsingin teknillinen korkeakolu, opetusmoniste 3) 
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