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Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman valintakoe 2017

Valintakoeohjeet ja tehtävät 
YLEISTÄ 

Aika 

Valintakoe kestää neljä tuntia kokeen aloitushetkestä lukien. 

Paikka 

Kukin kokeeseen osallistuva kirjoittaa kokeen siinä salissa, johon hänet on etukäteen sijoitettu. 

Ainoastaan kokeen valvoja voi määrätä osallistujan siirtymään toiseen saliin. 

Valvonta 

Salissa olevien valvojien antamia ohjeita on noudatettava. Tarvittaessa voit kutsua valvojan 

luoksesi nostamalla kätesi. 

Sinulla saa olla mukana kirjoitusvälineet, henkilöllisyystodistus ja eväät ilman käärepapereita. 

Erilaisten sähköisten viestimien käyttö on kielletty. Vilpinteko johtaa koesalista poistamiseen ja 

koko kokeen hylkäämiseen. Tämän vuoksi on syytä pitää katse tiukasti omassa paperissa 

väärinkäsitysten välttämiseksi. 

Liikkuminen ja poistuminen 

Kokeen aikana on jokaisen istuttava paikallaan. Koesalista saa poistua aikaisintaan klo 11.00. 

Salista poistuttuasi et voi enää osallistua kokeeseen. Kaikki jaettu materiaali on palautettava 

salista poistuttaessa. 

Kaikki valintakoepaperit on palautettava (myös tyhjät ja vaillinaiset vastauspaperit). Koesalista 

saat viedä mukanasi vain tiedotteen valintakoetulosten julkaisemisesta. 

Todistus asevelvollisuutta suorittaville 

Asevelvollisuuttaan suorittavat voivat pyytää koesalin valvojalta todistuksen kokeeseen 

osallistumisestaan. 

PISTEYTYS 

Koetyyppi 

Kokeessa on 9 tehtävää, joista tehtävät 1-5 koostuvat kukin kymmenestä oikein/väärin -

väittämästä. Tehtävät 6-9 ovat esseevastauksia, joille on varattu tehtäväkohtaiset vastausalueet 

esseevastauspapereihin. Tehtävät koskevat tehtävänannossa määriteltyjä taustamateriaalin 

ja/tai kokeessa jaetun aineiston artikkeleita.  

Pistelasku 

Valintakokeessa voi saada enintään 70 pistettä (teoksen kysymykset max. 50 pistettä, aineisto-

osion kysymykset max. 20 pistettä). Oikein/väärin –väittämien oikeasta vastauksesta annetaan 

+1 piste, väärästä vastauksesta -0,5 ja tyhjästä 0 pistettä. Vastaamatta jättäminen ei vähennä

pisteitä eikä sitä ole rajoitettu. Hakijan tulee sijoittua kokeeseen osallistuneiden parhaan
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kolmanneksen joukkoon, jotta myös kokeen aineisto-osio tarkastetaan ja hakija tulee 

huomioiduksi lopullisessa valinnassa. 

Esseetehtävien yhteydessä on mainittu tehtävän maksimipistemäärä. Esseetehtävistä ei anneta 

miinuspisteitä. 

VASTAAMISEN TEKNIIKKA 

Kokeessa jaettavat paperit: 

- valintakoeohjeet ja kysymykset (7 sivua, kaksi sivua/paperi)
- valintakoeaineisto (sivut 1-9, kaksipuoleinen moniste)
- vastauslomake
- esseevastauspaperit (5 sivua)
- suttupaperi

Tarkista, että materiaalissa on kaikki sivut tallella.

Esseevastauspaperit 

Kirjoita esseevastauspapereiden jokaiselle sivulle selvästi sukunimesi ja kaikki etunimesi ja 

henkilötunnuksesi. 

Vastauslomake 

Tarkista, että lomakkeeseen valmiiksi täytetyt henkilötietosi ovat oikein. Henkilötunnuksen voit 

tarkistaa mukanasi olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Tee nimeä koskevat korjaukset sen 

alapuolelle varattuun tilaan. 

Kirjaa vastauksesi kysymyksiin ensin kysymyspaperille. Merkitse vastauksesi henkilökohtaiselle 

vastauslomakkeelle vasta kun olet varma vastauksestasi. Koe arvostellaan vain 

vastauslomakkeeseen ja esseevastauspapereihin tehtyjen merkintöjen perusteella. 

Vastauslomake luetaan optisesti. Mustaa kunkin kysymyksen osalta sitä vaihtoehtoa vastaava 

ruutu, jonka katsot olevan vastausohjeen mukainen oikea vastaus. Tee vastausmerkinnät 

lyijykynällä. Kun haluat olla vastaamatta kysymykseen, jätä ruudut ja kirjaimen tila tyhjäksi. 

Älä tee vastauslomakkeelle ylimääräisiä merkintöjä. Kaikki merkinnät on tehtävä huolellisesti ja 

selvästi. Mikäli kysymykseen on kirjattu useita vastausvaihtoehtoja tai merkintä on epäselvä, 

tulkitaan vastaus vääräksi. Mikäli et voi kirjata vastaustasi selvästi tai joudut kumittamaan jo 

merkitsemäsi vastauksen ja lomake jää epäsiistiksi, pyydä valvojilta uusi vastauslomake. 

Merkitse uudelle lomakkeelle koko nimesi ja henkilötunnuksesi, jotka näet esitäytetystä 

lomakkeesta. 

Suttupaperi 

Kokeessa jaetaan ruutupaperi muistiinpanoja varten. Ruutupaperille kirjoitettuja vastauksia ei 

arvostella! Hakija voi pyytää valvojalta lisää paperia kokeen aikana. 

Allekirjoitus 

Vastauslomake on ehdottomasti allekirjoitettava kuulakärkikynällä.
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Valintakoeteokseen perustuvat tehtävät 

Valintakoeteokseen perustuvat tehtävät 1-5 koostuvat väittämistä (väittämät 1-50). Kirjaa lopulliset 

vastauksesi sivulla kaksi (2) esitetyn ohjeistuksen mukaisesti erilliselle vastauslomakkeelle. Luonnostele 

vastauksesi ensin tähän tehtäväpaperiin. 

Tehtävä 1. (Max. 10 p) 

Väittämät 1-10 perustuvat artikkeleihin Jari Stenvall, Jan-Erik Johanson, Elias Pekkola ja Klaus af Ursin 

”Hallintotiede”, sekä Petri Virtanen ja Jari Stenvall ”Älykkäiden julkisorganisaatioiden aika”. 

1. Huomion ollessa organisaatioiden ja ympäristön välisessä suhteessa, voidaan hallintotieteessä 
tarkastella esimerkiksi sitä, miten julkiset palvelut toimivat eri näkökulmista katsottuna. 

2. Kriisien ratkaiseminen on osa käytännön johtamistyötä. 

3. Taylorin mukaan tieteellisten menetelmien tulee olla organisaatioiden kehittämisen ja johtamisen 
perustana. 

4. Julkisen politiikan ja organisaatio- sekä johtamisteorioiden kehitys on viime vuosina pysähtynyt. 
5. Johtamiseen, organisaatioihin ja julkiseen politiikkaan liittyvä tieto on toimialakohtaista. 

6. Oman tilanteen tiedostaminen ja havainnointi on keskeistä älykkäässä organisaatiossa. 

7. Kokonaisvaltainen tila on yksi julkisen organisaation älykkyyteen liittyvistä käsitteistä. 

8. Organisaation dynaamisuutta ei voi aistia kokemuksellisesti. 

9. Älykästä organisaatiota luodaan ja testataan muutosprosesseissa. 

10. Uudistumisella ja muutoksella tarkoitetaan aina samaa asiaa.  

Tehtävä 2. (Max. 10 p) 

Väittämät 11-20 perustuvat artikkeleihin Jarmo Vakkuri, Lasse Oulasvirta & Jan-Erik Johanson ”Talouden 

hallinta ja johtaminen julkisessa toiminnassa – johdatus julkisen talousjohtamisen näkökulmaan”, Lotta-

Maria Sinervo, Pentti Meklin & Jarmo Vakkuri ”Oikeudenmukainen kuntatalous” ja Jan-Erik Johanson, 

Lasse Oulasvirta & Jarmo Vakkuri ”Valtiontalouden strateginen ohjaus ja hallinta”.  

11. Julkisen hallinnon muutos on hämärtänyt ”julkisen” ja ”yksityisen” sektorin välisiä suhteita. 

12. Julkisen hallinnon toiminnassa on kyse niukkojen voimavarojen tehokkaasti hallinnasta. 

13. Kunta voi taloudellisessa mielessä olla organisaatiotalouden yksikkö, vaikka sen perusluonne on 
toimeksiantotaloudellinen. 

14. Kunnan ”toiminta” eli reaalitalous muodostuu palvelujen tuottamisesta. 

15. Kuntataloudessa ”hyötyjen” ja ”haittojen” eritahtisuus on oikeudenmukaisuuden kannalta ongelma. 
16. Maansisäinen muuttoliike on merkittävin tekijä kuntien erilaistumiskehityksessä. 

17. Vapaan mandaatin periaatteen mukaan valittua kansanedustajaa sitoo vain laki ja hänen 
omatuntonsa. 

18. Valtion taloutensa kautta harjoittama politiikka on finanssipolitiikka, jonka alalajeja ovat muun 
muassa budjettipolitiikka ja veropolitiikka.  
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19. Yhteiskunnan strategioiden muotoilijoita ovat eduskunta, hallitus ja Tasavallan presidentti, kun taas 
virkamiehet ovat strategioiden toimeenpanijoita. 

20. Terminä ”virasto” viittaa vallan kolmijaon lakiasäätävään ja tuomiovaltaa käyttävään ulottuvuuteen.  

Tehtävä 3. (Max. 10 p) 

Väittämät 21-30 perustuvat artikkeleihin Pauli Rautiainen ja Jukka Viljanen ”Demokratia ja 

ihmisoikeudet kansainvälistyvässä Suomessa valtiosäännön perusperiaatteiden näkökulmasta”, Jukka 

Viljanen ja Heta Heiskanen ”Suomalaisen ihmisoikeusarkkitehtuurin ja ihmisoikeuskulttuurin nykytila ja 

tulevaisuus” ja Pauli Rautiainen ”Suomalainen demokratia yhteisöllisen tahdon ja yhteisöllisen järjen 

näkökulmasta”. 

21. Valtiosääntöoikeus on oikeudenala, jonka keskeisenä teemana on perustuslainmukaisuus ja sen 
ylläpitäminen. 

22. Suomen perustuslain mukaan kansanvaltaan sisältyy esimerkiksi yksilön oikeus vaikuttaa 
elinympäristönsä kehittämiseen. 

23. Kansallisilla perusoikeuksilla ei voida taata sellaista oikeuksien suojan tasoa, joka menee pidemmälle 
kuin kansainvälisten ihmisoikeuksien antama suojan taso. 

24. Eri perusoikeudet eivät koskaan voi olla vastakkaisia toisiinsa nähden.  

25. Suomessa tuomioistuin ei saa soveltaa sellaista suomalaisen asetuksen säännöstä, joka on 
ristiriidassa perustuslain kanssa. 

26. Suomen perustuslaista ei löydy enää nykyisin säännöstä Suomen täysivaltaisuudesta. 

27. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeusjärjestelmässä ihmisoikeuksien valvonta perustuu YK:n 
oman tuomioistuimen antamiin päätöksiin. 

28. Mikäli valtion katsotaan loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimusta, ihmisoikeustuomioistuin voi 
määrätä loukatulle osapuolelle hyvityksen. 

29. Oikeusvaltiossa julkisen vallan käyttäjällä on aina viime kädessä demokraattisesti säädettyyn lakiin 
palautettavissa oleva toimivaltaperuste. 

30. Lailla säätämisen vaatimus on eräs perusoikeuksien rajoittamista koskevista vaatimuksista.  
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Tehtävä 4. (Max. 10 p) 

Väittämät 31-40 perustuvat artikkeleihin Helena Härkönen, Inga Nyholm, Arto Haveri ja Jenni Airaksinen 

”Legitimaation lähteet metropolirakenteissa”, Markku Sotarauta ”Aluekehittämisen kehityskaari 

Suomessa ja peruskäsitteet” sekä Ilari Karppi: ”Yhdyskuntien kehittäminen aluekehittämisenä: 

tekniikkaa ja taitoisuutta”. 

31. Osallistuva demokratiakäsitys pitää legitimiteetin lähteenä aktiivista osallistumista, jonka takaa 
erityisesti laajat kansalaispiirit kattava edustuksellisuus. 

32. Läpinäkyvyyttä pidetään yhtenä hierarkkisten mallien eduista metropolitasoisten haasteiden 
hallinnassa. 

33. Kielikysymys aiheuttaa ristiriitoja Montrealin metropolihallinnassa. 

34. Erilaisten metropolihallinnan rakenteiden luomisen erityisenä haasteena on, että ne voidaan kokea 
legitiimeiksi vasta niitä koskevan käytännön kokemuksen karttuessa. 

35. Kehitys on ’hyväksi’ tulkittu julkinen intressi, jota pyritään edistämään erilaisten 
kehittämistoimenpiteiden avulla. 

36. Kilpailukykyajattelu on nykyään vahvasti arvolatautunut ja sen johdosta myös kiistelty osa nykyistä 
aluekehittämisjärjestelmää. 

37. Suomen rajalliset resurssit ovat johtaneet alueellisen erikoistumisen ja innovaatiotoiminnan 
vahvistamisen tavoitteluun valittujen klustereiden puitteissa. 

38. Yhdyskuntarakenteiden tiivistämisen vaihtoehtona on usein kuntien liikenneyhteyksiltään edullisten 
keskustojen kehittäminen. 

39. Yhdyskuntakehittämisessä tyypillisten erilaisten intressien sovittelussa voidaan hyödyntää erityisinä 
rajaorganisaatioina toimivia yhteistyöjärjestelyjä. 

40. Ryhmäajattelua tarvitaan, jotta eri alojen asiantuntijat pystyvät tuomaan omasta 
erityistietämyksestään nousevat erilaiset näkökulmat osaksi ryhmän yhteistä päätöksentekoa.  



Sivu 6 / 7 

Tehtävä 5. (Max. 10 p)

Väittämät 41-50 perustuvat artikkeleihin Jouni Häkli ”Ympäristöpolitiikka ja aluetiede – oivaltavaa 

ongelmanratkaisua” ja ”Alueiden hallinta ja politisoituminen” sekä Yrjö Haila, Tanja Helle, Ari Jokinen, 

Helena Leino, Nina Tynkkynen & Maria Åkerman ”Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan”. 

41. Koska ympäristöongelmien perustana ovat ympäristössä tapahtuneet todelliset materiaaliset 
muutokset, ne eivät voi olla sosiaalisesti rakentuneita. 

42. Vastakohta-avaruuden idea tarkoittaa sitä, että samaan kysymykseen voidaan vastata hyvin erilaisin 
tavoin. 

43. Suomen ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain mukaan ympäristövaikutuksella tarkoitetaan 
tietyn hankkeen vaikutuksia mm. kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön. 

44. Alunperin Euroopassa kehitetty Ympäristövaikutusten arvioinnin järjestelmä otettiin USA:ssa 
käyttöön 1990-luvulla. 

45. Japanissa vuonna 2011 sattuneen maanjäristyksen ja tsunamin Fukushiman ydinvoimalalle 
aiheuttamat vauriot ovat tuottaneet ensisijaisesti valtavia ekologisia ongelmia eliöstölle. 

46. Hyvin moni katalaani perustaa identiteettinsä Espanjan ja Ranskan valtioiden tuottamiin kansallisiin 
perusrakenteisiin. 

47. Termi alueellistuminen viittaa monenlaisiin siirtymiin, joissa valtiokeskeinen poliittishallinnollinen 
säätely on korvautunut tai saanut rinnalleen uusia toimijoita, toimintatapoja ja toiminnan tasoja. 

48. Globalisaatio on lisännyt valtioiden käytössä olevia keinoja säädellä maailmantalouden 
suhdannevaihtelujen kansantaloudellisia ja paikallisia vaikutuksia. 

49. Castellsin mukaan legitimoivat identiteetit ovat syntyneet kansallisvaltioiden aikakaudella, jota ovat 
leimanneet valtion vallan lujittuminen ja hallinnon laajeneminen sekä pyrkimys oikeuttaa kasvava 
vallankäyttö kansallisten identiteettien ja kansallisuusaatteen keinoin. 

50. Katalonian virallinen alue on laajuudeltaan sama kuin Katalonia kulttuurialueena.  
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Valintakoeteokseen ja kokeessa jaettuun aineistoon perustuvat tehtävät 

Esseetehtäviin 6-9 tulee vastata erillisille esseevastauspapereille. Tehtävistä saatavat 

maksimipistemäärät mainitaan kunkin tehtävän yhteydessä. Esseevastauksista ei anneta miinuspisteitä. 

Tehtävä 6. (Max. 5 p)

Kirjoita vastaukset tehtäviin erilliselle esseevastauspaperille tukeutuen kokeessa jaettuun aineistoon 

ja/tai valintakoeteoksen artikkeliin Jukka Viljanen ja Heta Heiskanen ”Suomalaisen 

ihmisoikeusarkkitehtuurin ja ihmisoikeuskulttuurin nykytila ja tulevaisuus”. 

a) Suomen perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin

viranomaisille vain tietyin edellytyksin.  Mainitse kaksi näistä perustuslain määrittämistä edellytyksistä?

(max 1 p)

b) Mikäli aineistossa kuvattu liikenneverkkoyhtiö perustettaisiin, olisiko yhtiön perimän

tienkäyttömaksun suuruuden vaihtelu eri asiakkaiden välillä sallittua? Perustele vastauksesi aineiston

sisältämien oikeussäännösten avulla. Tuo esiin ne asiat ja näkökohdat, jotka harkinnassa tulee ottaa

huomioon. (max 4 p)

Tehtävä 7. (Max. 4 p) 

Kirjoita vastaus erilliselle esseevastauspaperille tukeutuen kokeessa jaettuun aineistoon ja 

valintakoeteoksen artikkeliin Jan-Erik Johanson, Lasse Oulasvirta ja Jarmo Vakkuri ”Valtion talouden 

strateginen ohjaus ja hallinta” . 

Jäsennä liikenneverkkoyhtiösuunnitelmaa strategisen johtamisen perusmallin avulla. 

Tehtävä 8. (Max. 6 p)

Kirjoita vastaus erilliselle esseevastauspaperille tukeutuen kokeessa jaettuun aineistoon ja 

valintakoeteoksen artikkeliin Yrjö Haila, Tanja Helle, Ari Jokinen, Helena Leino, Nina Tynkkynen & Maria 

Åkerman ”Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan”. 

Arvioi aineistossa toteutettaviksi esitettyjen ympäristökannustimien vaikutusta sen mukaisesti, miten 

niissä toteutuu Suomen ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain jaottelu ympäristövaikutuksista. 

Tehtävä 9. (Max. 5 p)

Kirjoita vastaukset tehtäviin erilliselle esseevastauspaperille tukeutuen kokeessa jaettuun aineistoon 

ja/tai valintakoeteoksen artikkeliin Markku Sotarauta ”Aluekehittämisen kehityskaari Suomessa ja 

peruskäsitteet”. 

a) Miten Sotarauta erottaa innovaatiojärjestelmiin kohdistuvan tutkimuksen innovaatioympäristöihin

kohdistuvasta tutkimuksesta? (max 1 p.)

b) Millaiset piirteet korostuvat liikenneverkkouudistuksen innovaatioulottuvuudessa, kun sitä

tarkastellaan innovaatiojärjestelmiin kohdistuvan tutkimuksen lähtökohdista? (max 4 p.)



 

Sivu 3 / 7 
 

Valintakoeteokseen perustuvat tehtävät 

Valintakoeteokseen perustuvat tehtävät 1-5 koostuvat väittämistä (väittämät 1-50). Kirjaa lopulliset 

vastauksesi sivulla kaksi (2) esitetyn ohjeistuksen mukaisesti erilliselle vastauslomakkeelle. Luonnostele 

vastauksesi ensin tähän tehtäväpaperiin. 

Tehtävä 1. (Max. 10 p) 

Väittämät 1-10 perustuvat artikkeleihin Jari Stenvall, Jan-Erik Johanson, Elias Pekkola ja Klaus af Ursin 

”Hallintotiede”, sekä Petri Virtanen ja Jari Stenvall ”Älykkäiden julkisorganisaatioiden aika”. 

1. Huomion ollessa organisaatioiden ja ympäristön välisessä suhteessa, voidaan hallintotieteessä 

tarkastella esimerkiksi sitä, miten julkiset palvelut toimivat eri näkökulmista katsottuna. OIKEIN 

2. Kriisien ratkaiseminen on osa käytännön johtamistyötä. OIKEIN 

3. Taylorin mukaan tieteellisten menetelmien tulee olla organisaatioiden kehittämisen ja johtamisen 

perustana. OIKEIN 

4. Julkisen politiikan ja organisaatio- sekä johtamisteorioiden kehitys on viime vuosina pysähtynyt. 

OIKEIN 

5. Johtamiseen, organisaatioihin ja julkiseen politiikkaan liittyvä tieto on toimialakohtaista. VÄÄRIN 

6. Oman tilanteen tiedostaminen ja havainnointi on keskeistä älykkäässä organisaatiossa. OIKEIN 

7. Kokonaisvaltainen tila on yksi julkisen organisaation älykkyyteen liittyvistä käsitteistä. OIKEIN 

8. Organisaation dynaamisuutta ei voi aistia kokemuksellisesti. VÄÄRIN 

9. Älykästä organisaatiota luodaan ja testataan muutosprosesseissa. OIKEIN 

10. Uudistumisella ja muutoksella tarkoitetaan aina samaa asiaa. VÄÄRIN 

 

Tehtävä 2. (Max. 10 p) 

Väittämät 11-20 perustuvat artikkeleihin Jarmo Vakkuri, Lasse Oulasvirta & Jan-Erik Johanson ”Talouden 

hallinta ja johtaminen julkisessa toiminnassa – johdatus julkisen talousjohtamisen näkökulmaan”, Lotta-

Maria Sinervo, Pentti Meklin & Jarmo Vakkuri ”Oikeudenmukainen kuntatalous” ja Jan-Erik Johanson, 

Lasse Oulasvirta & Jarmo Vakkuri ”Valtiontalouden strateginen ohjaus ja hallinta”.  

11. Julkisen hallinnon muutos on hämärtänyt ”julkisen” ja ”yksityisen” sektorin välisiä suhteita. OIKEIN 

12. Julkisen hallinnon toiminnassa on kyse niukkojen voimavarojen tehokkaasti hallinnasta. OIKEIN 

13. Kunta voi taloudellisessa mielessä olla organisaatiotalouden yksikkö, vaikka sen perusluonne on 

toimeksiantotaloudellinen. OIKEIN 

14. Kunnan ”toiminta” eli reaalitalous muodostuu palvelujen tuottamisesta. OIKEIN 

15. Kuntataloudessa ”hyötyjen” ja ”haittojen” eritahtisuus on oikeudenmukaisuuden kannalta ongelma. 

OIKEIN 

16. Maansisäinen muuttoliike on merkittävin tekijä kuntien erilaistumiskehityksessä. OIKEIN 

17. Vapaan mandaatin periaatteen mukaan valittua kansanedustajaa sitoo vain laki ja hänen 

omatuntonsa. OIKEIN 

18. Valtion taloutensa kautta harjoittama politiikka on finanssipolitiikka, jonka alalajeja ovat muun 

muassa budjettipolitiikka ja veropolitiikka. OIKEIN 
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19. Yhteiskunnan strategioiden muotoilijoita ovat eduskunta, hallitus ja Tasavallan presidentti, kun taas 

virkamiehet ovat strategioiden toimeenpanijoita. OIKEIN 

 

20. Terminä ”virasto” viittaa vallan kolmijaon lakiasäätävään ja tuomiovaltaa käyttävään ulottuvuuteen. 

VÄÄRIN 
 

 

Tehtävä 3. (Max. 10 p) 

Väittämät 21-30 perustuvat artikkeleihin Pauli Rautiainen ja Jukka Viljanen ”Demokratia ja 

ihmisoikeudet kansainvälistyvässä Suomessa valtiosäännön perusperiaatteiden näkökulmasta”, Jukka 

Viljanen ja Heta Heiskanen ”Suomalaisen ihmisoikeusarkkitehtuurin ja ihmisoikeuskulttuurin nykytila ja 

tulevaisuus” ja Pauli Rautiainen ”Suomalainen demokratia yhteisöllisen tahdon ja yhteisöllisen järjen 

näkökulmasta”. 

21. Valtiosääntöoikeus on oikeudenala, jonka keskeisenä teemana on perustuslainmukaisuus ja sen 

ylläpitäminen. OIKEIN 

 

22. Suomen perustuslain mukaan kansanvaltaan sisältyy esimerkiksi yksilön oikeus vaikuttaa 

elinympäristönsä kehittämiseen. OIKEIN 

 

23. Kansallisilla perusoikeuksilla ei voida taata sellaista oikeuksien suojan tasoa, joka menee pidemmälle 

kuin kansainvälisten ihmisoikeuksien antama suojan taso. VÄÄRIN 

 

24. Eri perusoikeudet eivät koskaan voi olla vastakkaisia toisiinsa nähden.  VÄÄRIN 

 

25. Suomessa tuomioistuin ei saa soveltaa sellaista suomalaisen asetuksen säännöstä, joka on 

ristiriidassa perustuslain kanssa. OIKEIN 

 

26. Suomen perustuslaista ei löydy enää nykyisin säännöstä Suomen täysivaltaisuudesta. VÄÄRIN 

 

27. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeusjärjestelmässä ihmisoikeuksien valvonta perustuu YK:n 

oman tuomioistuimen antamiin päätöksiin. VÄÄRIN 

 

28. Mikäli valtion katsotaan loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimusta, ihmisoikeustuomioistuin voi 

määrätä loukatulle osapuolelle hyvityksen. OIKEIN 

 

29. Oikeusvaltiossa julkisen vallan käyttäjällä on aina viime kädessä demokraattisesti säädettyyn lakiin 

palautettavissa oleva toimivaltaperuste. OIKEIN 

 

30. Lailla säätämisen vaatimus on eräs perusoikeuksien rajoittamista koskevista vaatimuksista. OIKEIN 
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Tehtävä 4. (Max. 10 p) 

Väittämät 31-40 perustuvat artikkeleihin Helena Härkönen, Inga Nyholm, Arto Haveri ja Jenni Airaksinen 

”Legitimaation lähteet metropolirakenteissa”, Markku Sotarauta ”Aluekehittämisen kehityskaari 

Suomessa ja peruskäsitteet” sekä Ilari Karppi: ”Yhdyskuntien kehittäminen aluekehittämisenä: 

tekniikkaa ja taitoisuutta”. 

31. Osallistuva demokratiakäsitys pitää legitimiteetin lähteenä aktiivista osallistumista, jonka takaa 
erityisesti laajat kansalaispiirit kattava edustuksellisuus. VÄÄRIN 

 
32. Läpinäkyvyyttä pidetään yhtenä hierarkkisten mallien eduista metropolitasoisten haasteiden 

hallinnassa. OIKEIN 
 
33. Kielikysymys aiheuttaa ristiriitoja Montrealin metropolihallinnassa. OIKEIN 
 

34. Erilaisten metropolihallinnan rakenteiden luomisen erityisenä haasteena on, että ne voidaan kokea 
legitiimeiksi vasta niitä koskevan käytännön kokemuksen karttuessa. OIKEIN 

 
35. Kehitys on ’hyväksi’ tulkittu julkinen intressi, jota pyritään edistämään erilaisten 

kehittämistoimenpiteiden avulla. OIKEIN 
 
36. Kilpailukykyajattelu on nykyään vahvasti arvolatautunut ja sen johdosta myös kiistelty osa nykyistä 

aluekehittämisjärjestelmää. VÄÄRIN 
 
37. Suomen rajalliset resurssit ovat johtaneet alueellisen erikoistumisen ja innovaatiotoiminnan 

vahvistamisen tavoitteluun valittujen klustereiden puitteissa. OIKEIN 
 
38. Yhdyskuntarakenteiden tiivistämisen vaihtoehtona on usein kuntien liikenneyhteyksiltään edullisten 

keskustojen kehittäminen. VÄÄRIN 
 
39. Yhdyskuntakehittämisessä tyypillisten erilaisten intressien sovittelussa voidaan hyödyntää erityisinä 

rajaorganisaatioina toimivia yhteistyöjärjestelyjä. OIKEIN 
 
40. Ryhmäajattelua tarvitaan, jotta eri alojen asiantuntijat pystyvät tuomaan omasta 

erityistietämyksestään nousevat erilaiset näkökulmat osaksi ryhmän yhteistä päätöksentekoa. 
VÄÄRIN 
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Tehtävä 5. (Max. 10 p)  

Väittämät 41-50 perustuvat artikkeleihin Jouni Häkli ”Ympäristöpolitiikka ja aluetiede – oivaltavaa 

ongelmanratkaisua” ja ”Alueiden hallinta ja politisoituminen” sekä Yrjö Haila, Tanja Helle, Ari Jokinen, 

Helena Leino, Nina Tynkkynen & Maria Åkerman ”Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan”. 

41. Koska ympäristöongelmien perustana ovat ympäristössä tapahtuneet todelliset materiaaliset 

muutokset, ne eivät voi olla sosiaalisesti rakentuneita. VÄÄRIN 

 

42. Vastakohta-avaruuden idea tarkoittaa sitä, että samaan kysymykseen voidaan vastata hyvin erilaisin 

tavoin. OIKEIN 

 

43. Suomen ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain mukaan ympäristövaikutuksella tarkoitetaan 
tietyn hankkeen vaikutuksia mm. kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön. OIKEIN 

 
44. Alunperin Euroopassa kehitetty Ympäristövaikutusten arvioinnin järjestelmä otettiin USA:ssa 

käyttöön 1990-luvulla. VÄÄRIN 
 
45. Japanissa vuonna 2011 sattuneen maanjäristyksen ja tsunamin Fukushiman ydinvoimalalle 

aiheuttamat vauriot ovat tuottaneet ensisijaisesti valtavia ekologisia ongelmia eliöstölle. VÄÄRIN 
 
46. Hyvin moni katalaani perustaa identiteettinsä Espanjan ja Ranskan valtioiden tuottamiin kansallisiin 

perusrakenteisiin. OIKEIN 
 
47. Termi alueellistuminen viittaa monenlaisiin siirtymiin, joissa valtiokeskeinen poliittishallinnollinen 

säätely on korvautunut tai saanut rinnalleen uusia toimijoita, toimintatapoja ja toiminnan tasoja. 
OIKEIN 

 

48. Globalisaatio on lisännyt valtioiden käytössä olevia keinoja säädellä maailmantalouden 
suhdannevaihtelujen kansantaloudellisia ja paikallisia vaikutuksia. VÄÄRIN 

 

49. Castellsin mukaan legitimoivat identiteetit ovat syntyneet kansallisvaltioiden aikakaudella, jota ovat 
leimanneet valtion vallan lujittuminen ja hallinnon laajeneminen sekä pyrkimys oikeuttaa kasvava 
vallankäyttö kansallisten identiteettien ja kansallisuusaatteen keinoin. OIKEIN 

 
50. Katalonian virallinen alue on laajuudeltaan sama kuin Katalonia kulttuurialueena. VÄÄRIN 
 
 

  



Tehtävä 6. (max. 5 p) 
Kirjoita vastaukset tehtäviin alla oleville riveille tukeutuen kokeessa jaettuun aineistoon ja/tai 

valintakoeteoksen artikkeleihin Pauli Rautiainen & Jukka Viljanen ”Demokratia ja ihmisoikeudet 

kansainvälistyvässä Suomessa valtiosäännön perusperiaatteiden näkökulmasta” (s. 3–9), Jukka Viljanen ja 

Heta Heiskanen ”Suomalaisen ihmisoikeusarkkitehtuurin ja ihmisoikeuskulttuurin nykytila ja tulevaisuus” (s. 

10–33) sekä Pauli Rautiainen ”Suomalainen demokratia yhteisöllisen tahdon ja yhteisöllisen järjen 

näkökulmasta” (s. 34–46). 

Vastaa VAIN esseevastauksille varatuille riveille.  

 

a) Suomen perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin 

viranomaisille vain tietyin edellytyksin.  Mainitse kaksi näistä perustuslain määrittämistä 

edellytyksistä? (max 1 p) 

 

Vastauksessa piti mainita kaksi seuraavista kriteereistä: Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin 

viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi 

eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Edellytykseksi 

hyväksyttiin myös se, että siirrettävä julkisen vallan käyttö ei saa olla luonteeltaan merkittävää. 

 

b) Mikäli aineistossa kuvattu liikenneverkkoyhtiö perustettaisiin, olisiko yhtiön perimän 

tienkäyttömaksun suuruuden vaihtelu eri asiakkaiden välillä sallittua? Perustele vastauksesi 

aineiston sisältämien oikeussäännösten avulla. Tuo esiin ne asiat ja näkökohdat, jotka harkinnassa 

tulee ottaa huomioon. (max 4 p) 

 

Vaikka perustuslain ja yhdenvertaisuuslain asettamana lähtökohtana on yhdenvertaisuusperiaate, on tästä 

periaatteesta poikkeaminen tietyin edellytyksin sallittua. Yhdenvertaisuuslain 11 §:n mukaan erilainen 

kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite. Lisäksi 

tavoitteen saavuttamiseksi valittujen keinojen on oltava oikeasuhtaisia tavoitteisiin nähden. Näin ollen 

tienkäyttömaksun suuruuden vaihtelu on sallittua, mikäli tämä perustuu lakiin ja asialle on hyväksyttävä 

peruste. Tällainen peruste voi olla tässä tapauksessa esimerkiksi ympäristönsuojelu. (Jos vastauksessa oli 

todettu maksun suuruuden vaihtelun olevan kiellettyä, sai hakija tällaisestakin vastauksesta pisteitä, mikäli 

asiaa oli perusteltu riittävästi aineistoon sisältyneiden oikeussäännösten avulla.)  



Mallivastaus tehtävään 7. (max. 4 p) 

Vastaus perustuu kokeessa jaettuun aineistoon ja valintakoeteoksen artikkeliin Jan-Erik Johanson, 

Lasse Oulasvirta ja Jarmo Vakkuri ”Valtion talouden strateginen ohjaus ja hallinta” (s. 107–126). 

 

Mallivastaus tehtävään x ”Jäsennä liikenneverkkoyhtiösuunnitelmaa strategisen johtamisen 

perusmallin näkökulmasta.” 

 

Tehtävän x tavoitteena on tarkastella liikenneverkkoyhtiösuunnitelmaa koskevaa aineistoa strategisen 

johtamisen perusmallin näkökulmasta. Valintakoeteoksen artikkelissa ”Valtion talouden strateginen 

ohjaus ja hallinta” esitellään strategisen johtamisen perusmalli (s. 115- 117). Perusmalli kertoo 

päätöksenteon ketjun etenemisen ja eri vaiheet. Nämä vaiheet ovat 1. toimintatilanteen hahmotus, 2. 

strategian muotoilu, 3. toimeenpano ja 4. strategian arviointi ja valvonta. Artikkelissa selostetaan eri 

vaiheiden sisältö ja lisäksi vaiheet kuvataan myös alla olevan kuvion avulla (kuva 1, s.115).  

 

 
Strategisen johtamisen perusmallin ensimmäinen vaihe, toimintatilanteen hahmotus, näkyy 

liikenneverkkoyhtiösuunnitelmassa toimintaympäristön kuvauksena. Esimerkiksi: liikenneala on 

suuren murroksen kynnyksellä. Asiakastarpeet muuttuvat ja liikenne- ja viestintäinfrastruktuurille 

kohdistuu lisääntyviä vaatimuksia. Myöskään liikenneinfrastruktuurin rahoitus ei ole tällä hetkellä 

kestävällä pohjalla.  

 

Strategisen johtamisen perusmallin toinen vaihe, strategian muotoilu, kuvataan aineistossa 

liikenneverkkoyhtiön suunniteltuna toiminta-ajatuksena, tavoitteena ja strategiana sekä 

toimintaohjelmina. Esimerkiksi: Liikenneverkkoyhtiö vastaisi liikenneverkon kunnosta ja 

pitkäjänteisestä kehittämisestä huolehtiminen. Liikenneverkkoyhtiön tulisi kyetä tulorahoituksellaan 



ja maltillisesti muuta rahoitusta hyödyntäen vastaamaan tieverkon kunnossapidosta, korjauksista ja 

kehittämisinvestoinneista asiakastarpeita vastaavasti. Liikenneverkkoyhtiön omistajia olisivat 

Suomen Valtio (65 %) ja maakunnat (35 %). Liikenneverkkoyhtiölle asetettaisiin kannustimet, jotka 

ohjaisivat toimintaa yhteiskunnan kannalta haluttuun suuntaan. 

 

Strategisen johtamisen perusmallin kolmas vaihe on toimeenpano, jolloin konkretisoidaan 

suunnitelmaa ja toimitaan suunnitelman mukaisesti. Toimeenpanovaiheen tärkeä osa-alue on budjetti, 

jolloin strategialle määritellään tulo- ja menoarviot. Perusmallin neljäs vaihe on strategian 

toteutuksen arviointi ja valvonta. Liikenneverkon kehittämistä koskeva hanke sai osakseen 

voimakasta kritiikkiä ja Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti tammikuussa 2017 keskeyttäneensä 

hankkeen valmistelun. Tällöin hanketta ei toimeenpantu, eikä sen arviointia tai valvontaa suoritettu. 



Tehtävä 8. (max. 6 p) 

 
Vastauksessa tulee huomioida valintakoeteoksen artikkelissa esitetty jaottelu arvioitavista 
ympäristövaikutuksista. Niitä ovat vaikutukset 

a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; 
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin 

vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen; 
c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön;  
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen. 

 
Vastauksessa tulee huomioida, että aineistossa ympäristökannustimet keskittyvät mitattaviin ja siten 
indikaattorein seurattaviin ympäristövaikutuksiin. Muitakin ympäristövaikutuksia on mainittu ja niiden 
seuraamista suositellaan, mutta ympäristökannustimiin niitä ei ole sisällytetty. Lisäksi mainitaan, että 
vaikutukset voivat olla myös keskenään ristiriidassa, kuten esimerkiksi melua vaimentavien päällysteiden 
negatiivinen vaikutus liikenneturvallisuuteen. 

 
Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyviä hankkeen ympäristövaikutuksia ovat melu ja 
vaikutukset ilman laatuun. Vaikutukset maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä 
näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia ympäristövaikutuksia 
ovat liikenteen kasvihuoneilmiötä kiihdyttävät päästöt sekä ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt. Muita tämän 
kategorian vaikutuksia, joita ei kannustimissa kuitenkaan huomioida, ovat vedenalaisen melun vaikutus, päästöt 
vesistöihin, maaperän pilaantuminen sekä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Vaikutuksista 
yhdyskuntarakenteeseen mainitaan liikenneverkkoyhtiön mahdollisuus osallistua aktiivisesti vähäpäästöisen 
yhdyskuntarakenteen suunnitteluun. Sen sijaan vaikutuksia rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja 
kulttuuriperintöön ei ympäristökannustimissa ole suoraan huomioitu. Vaikutuksista luonnonvarojen 
hyödyntämiseen mainitaan välillisesti fossiilisten polttoaineiden käyttö, tätä ei kuitenkaan arvioida 
luonnonvarojen riittävyyden näkökulmasta. 



Tehtävä 9. (max. 5 p) 
Kirjoita vastaukset tehtäviin alla oleville riveille tukeutuen kokeessa jaettuun aineistoon ja/tai 

valintakoeteoksen artikkeliin Markku Sotarauta ”Aluekehittämisen kehityskaari Suomessa ja peruskäsitteet” 

(s.216-230). 

 

Vastaa VAIN esseevastauksille varatuille riveille.  

a) Miten Sotarauta erottaa innovaatiojärjestelmiin kohdistuvan tutkimuksen innovaatioympäristöihin 

kohdistuvasta tutkimuksesta? (max 1 p.)  

 

Innovaatioympäristöillä viitataan kaikkiin tekijöihin, jotka tukevat oivallusten ja uusien ideoiden 

syntyä ja soveltamista organisaatioissa (0,5 p). Innovaatiojärjestelmä puolestaan muodostaa 

innovaatioympäristön institutionaalisen ja toiminnallisen rungon (0,5 p).  

 

(s.227-228) 

 

 

b) Millaiset piirteet korostuvat liikenneverkkouudistuksen innovaatioulottuvuudessa, kun sitä tarkastellaan 

innovaatiojärjestelmiin kohdistuvan tutkimuksen lähtökohdista? (max 4 p.) 

 

Uudistuksen innovaatiokannustin on osa innovaatiojärjestelmää (0,5 p), joka toimii eri tahoja 

yhteen nivovana, taloudellisesti käyttökelpoisen tietämyksen tuottamista, levittämistä ja 

hyödyntämistä jäsentävänä kehittämistoiminnan viitekehyksenä (1 p). Sen avulla pyritään 

edistämään hyvin erilaisia ja eri toimijoiden myötävaikutuksella toteutuvia muutoksia (0,5 p) ja 

hyödyntämään toimijoiden välisen kilpailun (0,5 p) synnyttämää dynamiikkaa. 

Liikenneverkkouudistuksella tavoitellaan sekä tuote- että prosessi-innovaatioita (0,5 p) painopisteen 

ollessa prosessi/organisationaalisissa innovaatioissa (0,5 p). Käytännössä liikenteenkin 

innovaatioihin heijastuvat alueiden erilaiset olosuhteet: innovaatiojärjestelmät eriytyvät alueellisesti 

(0,5 p). 

 

(s. 225-228) 
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VALINTAKOEAINEISTO 
 

Sivuille 1-9 on koottu niin sanottua liikenneverkkouudistusta käsittelevää aineistoa. Aineisto on 

peräisin eri lähteistä ja sitä on editoitu tätä valintakoetta varten. Lue tekstit huolellisesti ja vastaa 

niitä koskeviin kysymyksiin aineiston ja valintakoeteoksen artikkeleiden perusteella. 

Liikenneverkkouudistus 
 

Johdanto 

Suomen hallitus päätti käynnistää selvitystyön liikenneverkon kehittämisestä huhtikuussa 2016. 

Selvitystyöstä käytettiin valmistelussa nimikettä ”liikenneverkon liiketaloudellista kehittämistä 

selvittävä hanke”. Selvityksen perusteella liikenne- ja viestintäministeriö ehdotti, että Suomeen 

perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja 

pitkäjänteisestä kehittämisestä. Perustettava yhtiö olisi valtion erityistehtäväyhtiö, jolle siirrettäisiin 

Liikennevirastolle nykyisin kuuluvat tehtävät tie-, rautatie- ja vesiliikenteen väylien hoidosta, 

kehittämisestä ja ylläpidosta. Yhtiön omistajia olisivat Suomen valtio (65 %) ja maakunnat (35 %). 

Maakuntien keskinäinen omistusosuus jakautuisi tiekilometrien ja liikennesuoritteiden perusteella. 

Yhtiön pysyminen valtion omistuksessa turvattaisiin lailla siten, että yhtiön osakkeita saa luovuttaa 

muille vain eduskunnan suostumuksella. Lisäksi yhtiötä perustettaessa mahdollistettaisiin, että 

kunnat voisivat ostaa maksupalvelua yhtiöltä, sekä siten periä halutessaan maksuja katuverkkonsa 

käytöstä erikseen päätettävällä tavalla.  

Valtion liikenneverkkoyhtiö rahoittaisi toimintansa pääasiassa liikenneverkon käyttöön perustuvilla 

asiakasmaksuilla, joilla korvattaisiin osa liikenteen nykyisistä veroista. Yhtiö tarjoaisi kuluttajille 

valtakunnallisesti kiinteitä aikaan perustuvia maksuja (esimerkiksi kuukausi- tai vuosimaksu), jotka 

eivät vaatisi paikannusta. 

Liikenneverkkoyhtiö myisi palvelujaan palveluoperaattoreille, jotka voisivat puolestaan tarjota omia 

liikenteen palvelujaan. Kiinteiden maksujen rinnalla operaattorit voisivat tarjota myös 

kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuvia paketteja, mikäli kilpailua on riittävästi. 

Kilometripohjaiset maksut olisivat kuluttajalle valinnaisia ja vaatisivat ajoneuvon paikantamisen, 

jotta tiedettäisiin, liikkuuko ajoneuvo liikenneverkkoyhtiön tiellä vai kunnallisella tai yksityisellä 

tiellä. Maksut porrastettaisiin ajoneuvon päästöjen mukaan: suuripäästöisen ajoneuvon maksut 

olisivat suuremmat kuin vähäpäästöisen ajoneuvon. 

Liikenneverkon hallinnoiminen yhtiömuodossa edellyttäisi liikenne- ja viestintäministeriön mukaan 

lainsäädäntöä asiakkaan ja yhteiskunnan edun turvaamiseksi. Asiakasmaksusta säädettäisiin lailla ja 

järjestelmän tietosuoja ja -turva olisivat korkealla tasolla. 

Yhtiön tulisi kyetä tulorahoituksellaan ja maltillisesti muuta rahoitusta hyödyntäen vastaamaan 

tieverkon kunnossapidosta, korjauksista ja kehittämisinvestoinneista asiakastarpeita vastaavasti. 

Yhtiöllä olisi investointikykyä vastata uusiin kehittämistarpeisiin muuta rahoitusta hyödyntäen. 

Yhtiö myös osallistuisi alueellisten ja suurten kaupunkiseutujen yhteiskunnallisesti merkittäviin 

liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen. 

Tulo- ja menoarviovaikutukset. Budjettineutraalisuuden toteuttamiseksi liikenteen veroja 

alennettaisiin 1,6 miljardin euron edestä seuraavasti: a) autovero, määrältään n. 853 milj. euroa v. 

2017, poistettaisiin kokonaan b) polttoaineveroa alennettaisiin EU-sääntelyn mahdollistaman n. 200 
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milj. euron alennusvaran verran ja c) ajoneuvoveron perusveroa alennettaisiin n. 547 milj. euroa, 

jolloin veroa jäisi n. 235 milj. euroa. Vastaavat osuudet poistuisivat budjetin menopuolelta. 

Kannustimet ja lainsäädäntö. Yhtiölle asetettaisiin lain nojalla kannustimet (esim. investointi-, 

laatu-, tehostamis-, ympäristö- ja turvallisuuskannustin), jotka ohjaisivat yhtiön toimintaa 

yhteiskunnan kannalta haluttuun suuntaan. Yhtiön toimintaa säätelevässä laissa ja sen nojalla 

annettavissa viranomaismääräyksissä määriteltäisiin liikenneverkon palvelutaso, jonka 

toteutumista viranomainen valvoo. 

Ohjaus. Yhtiön pitkäjänteisen investointisuunnitelman tulisi pohjautua hallituksen eduskunnalle 

antamaan liikenneverkkojen palvelutasoa koskevaan selontekoon. Lisäksi yhtiö saattaisi 

investointisuunnitelmansa tilanteen säännöllisesti hallituksen talouspoliittiselle 

ministerivaliokunnalle käsiteltäväksi. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaisi yhtiön 

omistajaohjauksesta. 

Autokannan uusiutuminen. Erikseen päätettävällä tavalla voitaisiin suunnata julkista tukea uusien 

ajoneuvojen hankintaan tai vastaavin tuin voitaisiin edesauttaa autokannan uusiutumista energia- 

ja ilmastostrategian periaatteiden mukaisesti kehysvalmistelun yhteydessä. 

Liikenneverkon kehittämistä koskeva hanke sai käynnistyttyään osakseen kritiikkiä 

yhteiskunnallisessa keskustelussa. Suunniteltua yhtiöittämistä arvosteltiin kriittisissä 

puheenvuoroissa valtion merkittävän kansallisomaisuuden tarpeettomaksi yksityistämiseksi. Myös 

hankkeen taloudelliset vaikutukset nähtiin osin epäoikeudenmukaisina. Liikenne- ja 

viestintäministeriö ilmoitti tammikuussa 2017 keskeyttäneensä hankkeen valmistelun.  

Oikeudellinen näkökulma liikenneverkkouudistukseen 

Liikenneverkko-selvityksen valmistelun yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriö toteutti 

lausuntokierroksen, jossa se pyysi eri tahoilta kommentteja käynnissä olevasta hankkeesta. Asiasta 

pyydettiin myös oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja, joissa tarkasteltiin 

valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia suunnitellusta hankkeesta. 

Oikeudellisissa asiantuntijalausunnoissa tarkasteltiin ensinnäkin sitä, onko suunnitellun 

liikenneverkkoyhtiön toiminnassa kyse julkisesta hallintotehtävästä Suomen perustuslain 124 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla. Toisena pääkysymyksenä lausunnoissa pohdittiin, onko kyseisen yhtiön 

toiminnassa noudatettava perustuslain 81 §:n sääntelyä veroista ja maksuista. Näiden lisäksi 

asiantuntijat tarkastelivat muun muassa perustuslain 92 §:n säännöstä valtion kiinteän omaisuuden 

luovuttamisesta sekä perustuslain 6 §:n mukaista yhdenvertaisuuden periaatetta. 

Yhdenvertaisuuskysymykset nousivat oikeudellisissa asiantuntijalausunnoissa esiin erityisesti 

liikenneverkkoyhtiön palveluista perittävien asiakasmaksujen, kuten tienkäyttömaksun, osalta. 

Ministeriön suunnitelmien mukaan yksittäisen asiakkaan osalta tienkäyttömaksun suuruus voisi 

määräytyä ajoneuvon ympäristöpäästöjen mukaan eikä tieverkon ylläpitokustannusten mukaan. 

Näin ollen sekä kiinteän kuukausimaksun että kilometriperusteisen maksun hinnoittelussa 

otettaisiin huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat. Lisäksi tietyt ajoneuvoryhmät, 

esimerkiksi kuorma-autot, voitaisiin suunnitelman mukaan mahdollisesti jättää kokonaan 

maksuvelvollisuuden ulkopuolelle.  

Liikenneverkkoselvitystä koskevien asiantuntijalausuntojen mukaan liikenneverkkoyhtiön 

palveluista perittävien maksujen kohdentamisessa ja hinnoittelussa sekä näiden sääntelyssä tulee 

eri käyttäjäryhmiä kohdella tasapuolisin perustein yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti. 
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Yhdenvertaisuutta säännellään Suomessa muun muassa perustuslain ja yhdenvertaisuuslain 

säännöksin. Suomen perustuslain (731/1999) 6 §:n 1 momentissa säädetään yhdenvertaisuudesta 

seuraavaa: ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.” Saman pykälän 2 momentti puolestaan 

kuuluu: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 

alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun 

henkilöön liittyvän syyn perusteella. ” Yhdenvertaisuuden periaate sisältää tasapuolisen kohtelun 

vaatimuksen, jonka mukaan samanlaisia tapauksia on kohdeltava samalla tavoin ja erilaisia eri 

tavoin. 

Yhdenvertaisuuden periaatteeseen kytkeytyy myös syrjinnän käsite. Syrjinnässä on kyse 

mielivaltaisesta kohtelusta. Perustuslain 6 §:n lisäksi syrjinnän kiellosta säädetään 

yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:ssä, joka kieltää syrjinnän henkilöön liittyvien syiden 

perusteella. Saman lain 11 §:n mukaan erilainen kohtelu ei kuitenkaan ole syrjintää, jos kohtelu 

perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite. Kyseisen säännöksen mukaan tavoitteen 

saavuttamiseksi valittujen keinojen on oltava oikeasuhtaisia tavoitteisiin nähden. 

Julkinen talous, liikenneverkon rahoitus sekä muuttuvat asiakastarpeet 

Liikenneala on parhaillaan suuren murroksen kynnyksellä. Digitalisaatio, palveluistuminen, 

robotisaatio sekä tiedon merkityksen lisääntyminen muuttavat asiakastarpeita ja samalla liikenne- 

ja viestintäinfrastruktuurille kohdistuvia vaatimuksia koko ajan kiihtyvällä tahdilla. Tulevaisuuden 

liikennejärjestelmä onkin kokonaisuus, jonka muodostavat edistykselliset ja usein digitaaliset 

palvelut, tieto- sekä liikenne- ja viestintäinfrastruktuuri. Tavoitteena on päivitetty 

liikennejärjestelmä, jossa moderni väyläverkosto toimii alustana uudentyyppisille tietoon 

perustuville palveluille ja joka mahdollistaa ihmisten ja tavaroiden turvallisen, sujuvan ja ympäristöä 

kunnioittavan liikkumisen. 

Liikenneverkkojen kehittämisessä ja ylläpidossa olisi entistä paremmin pystyttävä huomiomaan 

asiakastarpeet. Tavoitteena on, että liikenneverkko tuottaisi asiakkailleen lisäarvoa ja samalla 

hyötyä myös yhteiskunnalle. Tämän toteuttamiseksi tulisi luoda toimintamalli, jossa kysyntä ohjaa 

tarjontaa ja kehitystä unohtamatta kuitenkaan liikenneverkon tärkeää tehtävää; mahdollistaa 

kansalaisten liikkuminen sekä elinkeinoelämän kuljetusten onnistuminen kustannustehokkaasti ja 

luotettavasti. 

Liikenneinfrastruktuurin rahoitus ei ole tällä hetkellä kestävällä pohjalla. Valtion 

budjettirahoituksella liikenneinfrastruktuuria ei viime aikoina ole pystytty kehittämään tarvittavissa 

määrin muuttuvia asiakastarpeita vastaavaksi. Kehittämishankkeiden investointikustannuksia on 

jaksotettu valtion talousarviossa koko ajan pidemmälle ajanjaksolle, mikä on johtanut käytössä 

olevien määrärahojenkin pienentyessä väistämättä siihen, että uusia kehittämishankkeita ei 

juurikaan tällä hetkellä pystytä käynnistämään. Olemassa olevat rahoitusmallit ovat vanhentuneet 

ja uudenlaisia rahoitusmalleja tarvittaisiin. 

Rahoitusongelma heijastuu myös olemassa olevalle väyläverkolle. Liikenneväylien korjausvelan 

runsas kasvu johtuu vuosia kestäneestä väylien ylläpitoon suunnatun rahoituksen liian alhaisesta 

tasosta. Perusväylänpidon rahoitusta ovat vähentäneet lisäksi määrärahasiirrot 

kehittämishankkeisiin sekä perusväylänpidon rahoituksen ostovoiman lasku. Omaisuuden kestävän 

hallinnan näkökulmasta riittävän rahoitustason saavuttaminen olisi todella tärkeää. 
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Suomessa valtion talousarviorahoitteista liikenneverkon perusväylänpitoa ja kehittämistä on 

viimeisimmän vuosikymmenen aikana vaikeuttanut merkittävällä tavalla myös julkisen talouden 

tasapainon merkittävä heikentyminen ja valtion velkaantuminen. Talousarviorahoituksen 

niukkuuden jakaminen yhteiskunnan eri toiminnoille ja julkisten palvelujen turvaaminen on 

käytännössä johtanut tilanteeseen, jossa Suomen liikenneverkon ylläpito on ajautunut merkittäviin 

vaikeuksiin. Valtion maa- ja vesirakennusinvestoinnit ovat pysytelleet reaalisesti 1,0–1,2 miljardin 

euron tasolla 1990-luvun alusta saakka. Viime vuosina perusväylänpitoon varattua 

budjettirahoitusta on leikattu muiden valtiontalouden säästötoimien mukana.  

Valtiontalouden tilanne ei ainakaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin tarkastelussa ole muuttumassa 

merkittävällä tavalla. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy 

lähivuosien ajan heikkona. Ennusteiden mukaan Suomen julkinen talous tulee pysymään 

alijäämäisenä hallituksen sopeutumistoimista huolimatta. Suomen julkinen talous on ollut syvästi 

alijäämäinen jo vuodesta 2009 lähtien. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on näin 

ollen kasvanut yhtäjaksoisesti jo pitkään. Julkisen talouden sektoreista on valtio voimakkaimmin 

alijäämäinen. Merkillepantavaa on myös se, että julkisyhteisöjen velka ylitti Suomessa vuonna 2015 

Euroopan unionin perussopimuksen mukaisen 60 prosentin kriittisen rajan ja velkasuhteen on 

ennustettu pysyvän tämän rajan yläpuolella vuosikymmenen loppuun asti. Samalla jo useita vuosia 

jatkunut matala investointiaste on hidastanut pääomakannan kasvua ja siten heikentänyt tulevaa 

talouden kasvupotentiaalia. 

Vaikka julkisen talouden tilanne kohenee vähitellen talouden matalasuhdanteen väistyessä ja 

hallituksen toteuttamien julkisen talouden vakauttamiseen tähtäävien toimien johdosta, uhkaa 

julkisen talouden rahoitusasema lukkiutua rakenteelliseen epätasapainoon. Nähtävissä oleva 

talouskasvu ei riitä rahoittamaan julkisen talouden nykyisiä rakenteita ja lainsäädännön kansalaisille 

takaamia etuuksia ja julkisia palveluja pitkällä aikavälillä. Valtion talousarviorahoitukseen sekä 

liikenneverkon korjausvelan kasvuun liittyvät haasteet huomioiden on selvää, ettei nykyinen 

toimintamalli tarjoa vallitsevassa tilanteessa riittäviä keinoja, joilla voitaisiin turvata kestävä kehitys 

liikenneverkon perusväylänpidolle tai verkon kehittämiseen tarvittavien investointien takaamiseksi. 

Vaikka hallitus ja eduskunta voisivatkin halutessaan nostaa väylänpidon rahoitusta budjettikehystä 

kasvattamalla tai menoja uudelleen suuntaamalla, ovat nämä vaihtoehdot käytännössä vaikeasti 

toteutettavissa huomioiden valtion tämänhetkinen velkaantumisaste, ennustettu suhdannekehitys 

ja olemassa oleva uhka julkisen talouden rahoitusaseman lukkiutumisesta rakenteelliseen 

epätasapainoon.  

Lisäksi liikenneverkon rahoitusta ei ole kirjattu lainsäädäntöön, joten se on valtion lakisääteisiin 

menoihin verrattuna helppo säästökohde. Sen sijaan tarvitaan uudenlaisia ajattelutapoja sekä 

toimintamalleja. On tunnistettu tarve kehittää ratkaisu, jonka avulla parannettaisiin valtion kykyä 

investoida liikenneverkkoon ja samalla vähennettäisiin valtiolle infrastruktuurin ylläpidosta koituvia 

kustannuksia. 
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Liikenneverkkoyhtiön kannustinjärjestelmä 

Alla oleva teksti on muokattu raportista Gaia Consulting Oy: Liikenneverkkoyhtiön 

kannustinjärjestelmä – Selvitys mahdollisista kannustimista, joilla Liikenneverkkoyhtiötä on 

mahdollista ohjata. Liikenneverkon taloudellista kehittämistä selvittävän hankkeen taustaselvitys. 

Muistio, LVM/810/01/2016, 18.01.2017 

1 Ympäristökannustimet 

1.1 Ympäristökannustimen tarkoitus  

Ympäristökannustimen tarkoituksena on kannustaa liikenneverkkoyhtiötä minimoimaan 

ympäristöhaittoja sekä omassa toiminnassaan että luoda edellytyksiä ympäristövastuulliselle 

liikkumiselle. Liikkumisesta, liikenneinfrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvia 

ympäristöhaittoja ovat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, pienhiukkaspäästöt, päästöt 

vesistöihin ja maaperän pilaantuminen, melu, tärinä sekä luonnonvarojen kulutus ja 

luonnonmonimuotoisuuden heikkeneminen biotyyppien pirstaloitumisen tai tuhoutumisen 

seurauksena.  

Kannustimen määrittelyssä olennaista on tunnistaa liikenneverkkoyhtiön vaikutusmahdollisuudet 

haitan suuruuteen, liikenteestä ja liikennejärjestelmien rakentamisesta sekä ylläpidosta peräisin 

olevien haittavaikutusten mitattavuus ja arvottaminen rahassa. Lisäksi kannustimen asettamisessa 

on oleellista varmistaa, että se ei johda osaoptimointiin yhtiön liikenneverkon ja kuntien vastuulla 

olevan liikenneverkon välillä. Kannustimien lisäksi yhtiölle voidaan asettaa myös velvoitteita 

ympäristöhaittojen minimoimiseksi.  

 

1.2 Lähtökohdat ympäristökannustimen kehittämiselle  

Kasvihuonekaasupäästöt  

Euroopan komission esityksen mukaan Suomen tulisi vuoteen 2030 mennessä vähentää päästö-

kauppaan kuulumattomien sektorien kasvihuonepäästöjä 39 prosentilla vuoden 2005 tasosta. 

Liikenteen osuus päästökauppaan kuulumattomista päästöistä on noin 40 prosenttia. Kotimaan 

tieliikenne on Suomessa suurin päästökauppaan kuulumattomien päästöjen lähde. 

Suomen liikenneverkon kasvihuonekaasupäästöjen selkeästi suurin lähde on ajoneuvojen, junien ja 

alusten kuluttama energia. Kulkuneuvojen energiankulutuksen osuus kokonaispäästöistä on yli 90 

prosenttia, kun otetaan huomioon liikenteen lisäksi näitä liikennemuotoja palvelevien 

infrastruktuurien päästöt. Tieverkon päästöt ovat ylivoimaisesti muita kulkumuotoja suuremmat. 

 

Ilmanlaatu  

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen ympäristöstrategiassa 2013–2020 määritelty 

hallinnonalan tavoite on, että liikenteen pakokaasupäästöistä typenoksidipäästöt vähenevät 25 % 

ja hiukkaspäästöt 20 % vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2011).  

 

Melu  

Suomi on velvollinen tekemään muiden EU-maiden tavoin kerran viidessä vuodessa toistuvan 

melukartoituksen ja toimintasuunnitelman. Melukartoitus tehdään kaikista teistä, joiden 

liikennemäärä vuodessa on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa ja kaikista rautateistä, joiden junamäärä on 

yli 30 000 vuodessa. Meriliikenteen osalta vedenalaisen melun vaikutuksista Itämeren alueella ei ole 

tällä hetkellä riittävästi luotettavaa tietoa, jonka pohjalta voitaisiin arvioida aiheutuvan melun 

vaikutuksia ja mahdollisesti tarvittavia haittojen lieventämistoimenpiteitä. 
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Muut ympäristöhaitat  

Lisäksi Liikennevirastolla on käytössä lukuisia muita ympäristöindikaattoreita. Muut 

Liikenneviraston käytössä olevat mittarit: 

 Toteutettujen, maanteiden ja rautateiden pintavesiriskejä vähentävien toimenpiteiden 

määrä 

 Toteutettujen, maanteiden ja ratojen pohjavesiriskejä vähentävien toimenpiteiden määrä 

 Riskialttiiden pohjavesialueiden määrä, joille ei ole tehty toimenpiteitä  

 Kauppamerenkulussa tapahtuneiden onnettomuuksien määrä  

 Suomen lentovalvonnan havaitsemat öljypäästöt Itämerellä  

 Kiireellistä puhdistamista vaativien maaperäkohteiden määrä, joille ei ole tehty 

toimenpiteitä 

 Arvokkailla maisema-alueilla olevan väyläverkon määrä  

 Arvokkailla rakennetun kulttuuriympäristön alueilla olevan väyläverkon määrä  

 Maa-aineksen käyttö Suomessa 

 Sivutuotteiden käyttömäärät väylien rakentamisessa (lähde: Liikennevirasto)  

1.3 Mahdollinen tapa toteuttaa ympäristökannustin  

Kannustimen kohdistuminen  

Ympäristökannustimen muodostamisessa ensimmäinen kysymys on, mihin ympäristöhaittoihin 

asetettavat tavoitteet kohdistetaan. Tässä selvityksessä on lähdetty sellaisista kansallisen tason 

ympäristötavoitteista, joiden saavuttamisessa liikennesektori on keskeisessä roolissa. Tällaisiksi 

tavoitteiksi on tunnistettu liikenteestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, päästöt ilmaan ja melu. 

Lisäksi edellä mainituista haittavaikutuksista on olemassa mittaustietoa ja indikaattorit seurantaa 

varten.  

Liikenneverkon rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuu myös muita haittavaikutuksia, kuten 

päästöjä vesistöihin, maaperän pilaantumista sekä luonnonvarojen kulutusta ja 

luonnonmonimuotoisuuden heikkenemistä. Vaikutuksista edellä mainittujen ympäristöhaittojen 

suuruuteen ei kuitenkaan toistaiseksi ole olemassa riittävän tarkkaa tietoa kannustimen 

tavoitetason asettamiseksi. Tämän vuoksi kyseisiä ympäristöhaittoja ei ehdoteta tässä vaiheessa 

sisällytettäväksi ympäristökannustimeen, mutta jatkoselvitystä niiden osalta suositellaan.  

Kasvihuonekaasupäästöt ja ilmanlaatu 

Euroopan komission ehdottamat kolme toimenpidekokonaisuutta ovat vähäpäästöiset 

käyttövoimat, vähäpäästöiset ja päästöttömät liikennevälineet sekä liikennejärjestelmän optimointi 

ja tehokkuus.  

Liikenneverkkoyhtiöllä on kuitenkin varsin rajalliset mahdollisuudet suoraan vaikuttaa liikenteen 

päästöihin. Mikäli yhtiölle asetetaan päästövähennystavoite, yhtiön keinovalikoimassa on sallittava 

päästöperustainen hinnoittelu. Päästöperusteisen hinnoittelun keinoin Liikenneverkkoyhtiö voi 

edistää vähäpäästöisten liikennevälineiden kilpailukykyä ja kannustaa kulkuneuvokohtaisen 

kilometrisuoritteen vähentämiseen. Liikenneverkkoyhtiö pystyy myös omilla investoinneillaan 

edesauttamaan vähähiilisen liikkumisen edellytyksiä (mm. investoinnit vähäpäästöiseen 

liikenteeseen, kuten raideliikenne). Lisäksi yhtiö pystyy suoraan vaikuttamaan liikenteen päästöihin 

vierintävastusta vähentävien tiepäällysteiden avulla, mutta näiden käytöllä on havaittu negatiivisia 

vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.  
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Liikenneverkkoyhtiö voi myös välillisesti vaikuttaa liikenteen päästöihin aktiivisella osallistumisella 

maankäytön- ja liikennejärjestelmäsuunnitteluun, jossa tavoitteena on ehkäistä 

yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja edistää vähäpäästöisten matkaketjujen mahdollisuuksia 

esimerkiksi pysäköintiratkaisuiden avulla (mm. liityntäpysäköinti ja yhteiskäyttöautoille varatut 

pysäköintipaikat). Lisäksi Liikenneverkkoyhtiö voi välillisesti pyrkiä edistämään vähä-päästöisten 

käyttövoimien yleistymistä varmistamalla, ettei se omalla toiminnallaan luo esteitä vähä-

päästöisten käyttövoimien tankkaus- ja latausasemien yleistymiselle valtion tieverkon yhteydessä.  

Kannustin ehdotetaan kohdistettavan koko Suomen liikenteen päästöjen vähentämiseen, koska se 

kannustaa Liikenneverkkoyhtiötä myös välillisesti vaikuttamaan liikenteen päästöihin ja vältetään 

liikennejärjestelmän sisäinen osaoptimointi, joka voisi johtaa päästöjen kasvuun toisaalla. Lisäksi 

olemassa olevat tavoitteet ja indikaattorit kohdistuvat koko Suomen liikenteen päästöihin.  

Lähes kaikki ilmastonmuutosta hillitsevät toimenpiteet vähentävät myös liikenteen 

epäpuhtauspäästöjä ja siten parantavat ilmanlaatua, joten erillistä kannustinta ei välttämättä 

tarvitse asettaa. Mikäli erilliset tavoitteet halutaan asettaa myös liikenteen paikallispäästöille, 

niiden asettamisessa noudatetaan samaa logiikkaa kuin CO2-päästöjen osalta.  

Melu  

Liikenneverkkoyhtiö pystyy suoraan vaikuttamaan liikenteestä aiheutuvaan melutasoon muun 

muassa huolehtimalla liikenteen sujuvuudesta. Muita yhtiön vaikutusvallan piirissä olevia 

meluntorjuntakeinoja ovat muun muassa meluseinät ja –vallit sekä nopeusrajoitusten laskeminen. 

Liikennemuodoista tieliikenne aiheuttaa eniten melua. Tieliikenteen melua voidaan myös torjua 

suosimalla kitkarenkaita nastarenkaiden sijaan sekä niin kutsutun hiljaisen päällysteen avulla, jolla 

kuitenkin on todettu olevan negatiivisia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Radan tai kaluston 

huono kunto lisää merkittävästi raideliikenteen aiheuttamaa melua ja tärinää. Kaavoitusratkaisut 

ovat myös keskeisessä roolissa meluntorjunnassa.  

1.4 Suositukset jatkotoimenpiteiksi 

Ympäristökannustimen määrittämiseksi tarkasti ehdotetaan seuraavia jatkotoimenpiteitä: 

 Selvitys, onko yhtiön mahdollista hinnoitella liikennesuoritteet päästöperusteisesti. Mikäli 

ei, kasvihuonekaasupäästökomponentti ehdotetaan jätettävän toistaiseksi 

ympäristökannustimen ulkopuolelle.  

 Kasvihuonekaasupäästövähennysten ja meluhaittojen tavoitetasojen määrittäminen. 

 Seurannan aikajänteen tarkentaminen. Meluselvitykset tehdään viiden vuoden välein. 

Noudatetaanko kasvihuonekaasupäästöjen osalta samaa aikajännettä? 

 Indikaattorien tarkentaminen. Mikäli päästöperusteinen suoritekohtainen hinnoittelu on 

mahdollista, pystytäänkö samalla keräämään tietoa päästöjen seurantalaskelmia varten? 

 Ympäristökannustimen lattia- ja kattotasojen määrittäminen yhdessä muiden kannustimin 

lattia- ja kattotasojen määrittämisen kanssa. Tällä tavoin tulee otettua myös kantaa eri 

kannustimien keskinäiseen painoarvoon. 

2 Innovaatiokannustin 

2.1 Innovaatiokannustimen tarkoitus 

Innovaatiokannustimen tavoitteena on tukea innovaatiotoimintaa eli tutkimus- ja kehitystyön 

kautta löydettäviä uusia ratkaisuja. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan 

konsernistrategian mukaisesti tavoitteena on, että (1) älykkäät verkot mahdollistavat 

edelläkävijyyden digitaalisissa palveluissa ja liikenteen automaatiossa; (2) verkkojen 

toimintavarmuus ja turvallisuus ovat erinomaisella tasolla; sekä (3) liikenneväylien kunto ei 
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heikkene. Uusien ratkaisujen käyttöönotto on välttämättömyys strategian tavoitteiden 

saavuttamisessa sekä älykkäiden liikenneverkkojen kehittämisessä.  

Ilmastonmuutoksen hillintä, yhteiskunnan toimintavarmuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn 

ylläpitäminen sekä tehokkaiden matka- ja kuljetusketjujen mahdollistaminen edellyttävät jatkuvaa 

liikenneverkkojen kehittämistä. Liikenneverkon älykkyyden kehittäminen osana älykästä 

liikennejärjestelmää tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia näiden yhteiskunnallisten haasteiden 

kustannustehokkaaseen ratkaisemiseen. Älyliikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden ja 

turvallisuuden parantamista tieto- ja viestintätekniikan avulla. Älykkäillä liikenneratkaisuilla voidaan 

esimerkiksi parantaa nykyisten järjestelmien toimivuutta ja sujuvuutta. Innovaatioiden 

käyttöönoton avulla voidaan alentaa toiminnan kustannuksia sekä mahdollistaa uusia palveluita ja 

toiminnollisuuksia.  

Keskeinen haaste liikenneverkkojen älykkyyden lisäämisessä liittyykin uusien innovaatioiden 

käyttöönottoon. Innovaatioiden kehityskaaressa on t&k-työn jälkeen usein tarpeen demonstroida 

ja pilotoida uusia teknologioita ja ratkaisuja. Lisäksi uuteen teknologiaan liittyy usein alkuvaiheessa 

perinteisiä teknologioita korkeammat investointikustannukset. Innovaationäkökulmasta 

kehittämistarpeita liittyy mm. liikennetiedon laajempaan hyödyntämiseen, liikkumisen uusiin 

palveluihin, sähköautoihin, automaation kehitykseen, järjestelmien käytön tehostamiseen, 

tietojärjestelmiin, tietoliikenteeseen sekä palveluprosesseihin. Onkin pohdittava, miten 

innovaatiokannustin voisi parhaalla mahdollisella tavalla edistää innovaatioiden käyttöönottoa. 

2.2 Lähtökohdat innovaatiokannustimen kehittämiselle 

Innovaatiokannustin on poikkileikkaava liikenneverkkoyhtiön liikenneverkkopalveluille asetettujen 

tavoitteiden (palvelutason parantaminen, turvallisuuden parantaminen, ympäristöhaittojen 

vähentäminen, kilpailukyvyn ja aluekehityksen tukeminen, digitalisaation edistäminen sekä 

liikennepalveluiden edistäminen) sekä yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden (tuottavuus, 

toimialan kehittäminen) osalta. Innovaatiokannustimen tulisi olla positiivinen – pelkän 

palkkiomahdollisuuden, ei sanktiota sisältävä – kannustin, joka edellyttää riittävän valinnan- ja 

toimintavapauden antamista liikenneverkkoyhtiölle. Yhtiön on itse voitava päättää, minkälaisia 

toimintansa tavoitteita vahvistavia innovaatioita yhtiö haluaa tukea. Sen vuoksi 

innovaatiokannustimen tulee olla ennemminkin mahdollistava kuin rajaava.  

Yksinkertaisin indikaattori innovaatiokannustimelle on t&k-kustannusten osuus kaikista menoista 

(%). Innovaatiokannustimen näkökulmasta olisi kuitenkin määriteltävä, minkälaisia kustannuksia 

t&k-kustannuksiksi hyväksytään. Mikäli kustannusten lisäksi halutaan käyttää laadullisia mittareita, 

niin voidaan käyttää muita nykyisin käytössä olevia innovaatiotoiminnan mittareita (ks. alla) tai 

esimerkiksi demo- tai pilottihankkeiden lukumäärän seuraaminen tai niihin käytettyjen 

kustannusten osuus menoista. Yksinkertaisimmillaan kuitenkin riittää, että mitataan t&k-

kustannusten osuutta kaikista menoista, kunhan on määritelty, mitä t&k-kustannuksiin lasketaan 

mukaan. 

2.3 Mahdollinen tapa toteuttaa innovaatiokannustin 

Liikenneverkkoyhtiön toiminnan ja tavoitteiden kannalta olennaisia innovaatiotoiminnan 

kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi seuraavat: 

 prosessi-innovaatiot, joiden avulla luodaan tehokkaampia ja parempia 

toimintamalleja ja -tapoja (esimerkiksi uudet innovatiiviset hankintamallit ja -

menettelyt) 
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 osallistuminen palveluinnovaatioiden kehittämiseen siltä osin, kun ne tukevat yhtiön 

palveluiden tuottamista tai kuuluvat muuten toimenkuvaan 

 sellaisten tuoteinnovaatioiden edistäminen, joilla pyritään esimerkiksi avaamaan 

uusia markkinoita 

 markkinointiin tai viestintään liittyvät innovaatiot, joiden avulla voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi eri liikennemuotojen käyttöön, liikenneturvallisuuteen tai vallitsevaan 

liikennekulttuuriin 

Viranomaisen roolina ei ole määritellä niitä keinoja, joilla yhtiö toteuttaa määriteltyjä 

innovaatioiden edistämistä. Se, mitä toimia yhtiö käytännössä haluaa toteuttaa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi, on yhtiön päätäntävallassa. Toimet voivat olla ohjelmia, hankkeita, 

pilottiprojekteja jne. Tukemalla laaja-alaisesti tutkimusta ja kehitystä, demoja sekä muita 

kehittämistoimia, yhtiöllä on mahdollisuus hyötyä uusista innovaatioista sekä vastata osaltaan 

teknologiseen kehitykseen osana eturintamaa. 
 

 

Kolumni  

Köröttelyä yhtiön teillä  20.1.2017 
Illan rauha laskeutui taloon. Pyykit ja tiskit olivat mallillaan, lasten huoneista kuului tasainen tuhina ja sosiaalinen 

mediakin tykätty. Mutta minä en saanut unta. Minä ajattelin Anne Berneriä. 

Tai oikeastaan ajattelin sekä ministeri Berneriä että kahta autoa, jotka viettivät öistä hengähdyshetkeään pihan 

toisella puolella tallissa. 

Kun lähimmät katuvalot alkavat viiden kilometrin päässä ja päivittäinen elämä ulottuu vähintäänkin naapurikuntaan, 

liikenneverkkoselvitys yhtiöineen ja rahoituspohjineen kuulostaa huikaisevan kiehtovalta. Sitä on pitänyt omaa 

resuamistaan tien päällä merkityksettömänä rutiinina. Selvitys kertoo kuitenkin, että matkantekoni on seikkailu 

palveluviidakossa, ja että palveluista on aika ryhtyä maksamaan. 

Ministerin torstaina esittelemä uudistus tasapainoilee kahden kimmokkeen varassa. Nujahtaneiden ja tupruttelevien 

autojen tilalle pitää saada modernimpia versioita, eli hintoja on hilattava alaspäin. Toisaalta tiestön korjausvelka 

kasvaa ja rahaa remontteihin tarvitaan lisää. Molemmat tarkoittavat valtiolle rahanmenoa. Vakuuttelut autoilijalle 

kustannusneutraalista uudistuksesta kuulostavat yhtälössä lähinnä haaveilulta, vaikka malli olisikin kuorrutettu 

verohuojennuksilla. 

 

Tienpitoon suunnitellulle yhtiölle olisin asiakkaana mallia kanta, volyymiltani hevijuuseri. Pakotettu palvelujen 

piiriin ja sortimenttina koko setti, kunnallisesta tieverkosta valtion väyliin. Kaupan päälle tietenkin yksityistiet, jos 

ne onnistuvat ujuttautumaan mukaan uuteen järjestelmään. 

Väsynein mielin yritin laskea, voiko uudistuksesta selvitä voittajana. Turhaa vaivaa. Peltilehmän talliinsa hankkinut 

on tehnyt sopimuksen pirun kanssa. Autokannan uudistamiselle jarrua lyökin se, että autoilijana taloudellisia 

valonpilkahduksia kokee lähinnä vanhalla koslalla körötellessä. Onhan jokainen eteenpäin liikuttu kilometri kuin 

pieni lottovoitto. Siihen tunteeseen voi jopa nukahtaa. 

 

Mari Pajari 
Kirjoittaja on Uutisvuoksen päätoimittaja 
 

http://www.uutisvuoksi.fi/Mielipide---Alakerta/2017/01/20/K%C3%B6r%C3%B6ttely%C3%A4%20%20yhti%C3%B6n%20teill%C3%A4/2017521801869/69 
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