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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE 

 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 15.12.2004 työryhmän pohtimaan ns. rahoituskumppanuutta 
liikennehankkeissa (kunnan tai yrityksen osallistuminen valtion väylähankkeen rahoitukseen). Työ-
ryhmän puheenjohtajana toimii rakennusneuvos Juhani Tervala sekä jäseninä johtaja Leena Kares-
suo Suomen Kuntaliitosta, rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Helsingin kaupungilta, talousjohtaja 
Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintäministeriöstä, hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 
liikenne- ja viestintäministeriöstä, rakennusneuvos Mauri Heikkonen ympäristöministeriöstä, johta-
ja Jani Saarinen Tiehallinnosta ja liikennejohtaja Anne Herneoja Ratahallintokeskuksesta. Työryh-
män asiantuntijana toimi budjettineuvos Esko Tainio valtiovarainministeriöstä sekä sihteereinä yli-
insinööri Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriöstä ja diplomi-insinööri Matti Ruuti Tie-
hallinnosta. 
 
Työryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan keskittyä  työssään arvonlisäverokäytäntöön liitty-
vän ongelman ratkaisuun. Asia on kiireellinen, koska ongelma koskee myös jo tänä vuonna aloitet-
tavaa Hakamäentie-hanketta. Helsingin kaupunki on ehdottomasti kieltäytynyt arvonlisäveron mak-
susta.  
 
Arvonlisäveron budjetointimenettely uudistettiin vuoden 2003 alussa. Ongelmaksi on tullut alv-
käytäntö, kun kunnat osallistuvat liikennehankkeiden rahoitukseen. Myös kunnan rahoitusosuuden 
osalta menoihin sisältyy nykyisen tulkinnan mukaan 22 % arvonlisävero. Koska kyseessä ei ole ns. 
vastikkeellinen hankinta, vaan kunta ainoastaan osallistuu rahoittajana liikenneväylän rakentamis-
kustannuksiin, arvonlisävero jää kunnan lopulliseksi menoksi. Tämän seurauksena uusien liikenne-
hankkeiden aloitus ja hyväksyttyjen hankeohjelmien läpivienti vaikeutuu erityisesti pääkaupunki-
seudulla, koska kunnat eivät halua maksaa arvonlisävero-osuutta. Syynä on se, että valtio on samal-
la arvonlisäveron saaja. Kunnan osallistuminen valtion tiehankkeesta aiheutuviin menoihin on täy-
sin vapaaehtoista ja sopimukseen perustuvaa. Mikäli kunta katsoo, että se ei halua osallistua arvon-
lisävero-osuuteen, tämä on sopimuskysymys. 
 
Kokoonnuttuaan kaksi kertaa ja laadittuaan analyysin alv-ongelman mahdollisista ratkaisuista, työ-
ryhmä esittää, että yhteisrahoitteisissa liikennehankkeissa noudatetaan seuraavaa alv-käytäntöä: 
 

1. Kun kunta osallistuu valtion liikennehankkeen menoihin, valtio teettää liikennehankkeen ja 
maksaa hankkeen menot kokonaan, myös arvonlisäverot.  Rakennettava liikenneväylä jää 
valmistuessaan valtion omaisuudeksi, joten alv:kin kuuluu valtion kokonaan maksettavaksi. 

2. Budjettiperusteluissa mainitaan ao. hankkeen kohdalla momentin selvitysosassa, mikä on 
kunnan osuus verottomasta hinnasta ja että kunnan osuus ei sisällä arvonlisäveroa.  

3. Kunnan rahoitusosuus budjetoidaan valtion talousarvion tulopuolelle momentille 12.31.99.  
4. Uutta menettelyä on vuoden 2005 ensimmäistä lisätalousarviota valmisteltaessa jo päätetty 

käyttää Hakamäentie-hankkeessa. Työryhmä esittää, että samaa menettelyä sovelletaan jat-
kossa muihinkin hankkeisiin, joiden rahoitukseen kunta tai jokin muu taho osallistuu ilman 
omistukseen perustuvaa velvoitetta ja että tästä tehdään periaatepäätös.  

 
Liitteenä on työryhmän laatima analyysi alv-ongelman ratkaisuvaihtoehdoista. 



 

 
 
Helsingissä  2.8päivänä kesäkuuta 2005.  
 
 
 
 

Juhani Tervala 
 
 
 
 
 
 Anne Herneoja   Leena Karessuo 
 
 
 
 
 
 Tapio Korhonen   Marja Heikkinen-Jarnola 
 
 
 
 
 
 Kaisa Leena Välipirtti   Mauri Heikkonen 
 
 
 
 
 

Jani Saarinen 
 
 
 
 
 
 
 
 Juha Parantainen   Matti Ruuti  
 
 
 
 
 
 



 

 
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 
2.6.2005 
 

Arvonlisäverokäytäntö kuntien osallistuessa  
valtion liikenneväylähankkeisiin 
Taustaa 
 
Valtio on yleisen tien tienpitäjä, joka vastaa tienpidosta ja sen kustannuksista. Vastaavasti kunnat 
ovat kadunpitäjiä. Yleisistä teistä annetun lain 95 §:n mukaan kunta voi erityisessä tapauksessa ot-
taa osaksi tai kokonaan vastatakseen tienpidon kustannuksista tietyn yleisen tien osalta. Osallistu-
minen ei ole kunnan lakisääteinen velvollisuus. Eduskunnan käsiteltävänä oleva maantielaki mah-
dollistaa kustannuksista sopimisen. Maantielain 10 §:n 2 momentin mukaan sopimuksin voidaan 
sopia siitä, että muu taho (kunta tai yksityinen) erityisestä syystä osallistuu tienpidon kustannuksiin 
tai ottaa huolehtiakseen jostakin tienpitoon liittyvästä toimenpiteestä. Laissa tarkoitettuina erityisinä 
syinä mainitaan mm., että tienpidosta huolehditaan laadultaan tai laajuudeltaan korkeampiluokkai-
sena kuin yleisen liikenteen taikka tien ympäristöön sovittamisen tarve edellyttää.  
 
Ratahankkeiden kustannuksiin kunnat ovat osallistuneet lähinnä pääkaupunkiseudulla. Kaupunkira-
tojen (Tikkurilan, Leppävaaran ja Keravan kaupunkiradat) rakentamisessa kustannusjaon periaat-
teena on yleensä ollut, että valtio on vastannut radan rakentamiskustannuksista ja kunnat asema-, 
katu- ja raittijärjestelyistä omilla alueillaan.   
 
Etenkin pääkaupunkiseudulla kuntien rahoitusosuudella on käytännössä ollut ratkaiseva asema. Lii-
kenneinfrastruktuurin ministerityöryhmän raportissa pidettiin tämän ns. rahoituskumppanuuskäy-
tännön jatkamista pääkaupunkiseudun liikennehankkeissa perusteltuna. Lähivuosien hankkeista 
kuntien odotetaan osallistuvan merkittävällä rahoitusosuudella Hakamäentien rakentamiseen ja Ke-
hä I:n parantamiseen välillä Turunväylä - Vallikallio (Espoon kaupungin osuus vastaa 39 % raken-
tamiskustannuksista).  
 
Kunnat ovat esittäneet kritiikkiä nykykäytäntöä kohtaan ja korostaneet valtion vastuuta liikennein-
frastruktuurin rahoituksessa. Erityisen ongelmallisena on pidetty kuntien osallistumista perustienpi-
don investointeihin (kevytliikenteen väylät ym.). Vaikka investoinnit periaatteessa kuuluisivatkin 
valtion maksettaviksi, kunnat ovat hankkeita kiirehtiäkseen suostuneet rahoittajiksi. Tienpidon ra-
hoituksen niukkuuden vuoksi tämä on ollut käytännössä tapa saada kunnalle elintärkeitä investoin-
teja toteutetuiksi.  

Liikenneväylähankkeiden arvonlisäverokäytäntö 
 
Liikennehankkeiden arvonlisäverojen budjetointimenettelyä muutettiin vuoden 2003 alusta. Aiem-
min liikennehankkeiden kustannukset esitettiin liikenne- ja viestintäministeriön momentilla verot-
tomina ja arvonlisäverot maksettiin valtion yhteiseltä momentilta. Nykyisen käytännön mukaan 
liikennehankkeet budjetoidaan edelleen ilman arvonlisäveroa, mutta arvonlisäveromenot budjetoi-
daan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan omalle momentille.  
 
Valtion yksin rahoittamissa hankkeissa alv-käytännön muuttuminen ei vaikeuta väylähankkeiden 
toteuttamista edellyttäen, että hallinnonalan menokehyksissä on rakennuskustannusten ohella otettu 
huomioon myös arvonlisäveromenot. Kun kunta osallistuu liikennehankkeiden rahoitukseen, uusi 
alv-käytäntö on ongelmallinen. Myös kunnan rahoitusosuuden osalta menoihin sisältyy nykyisen 
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tulkinnan mukaan 22 % arvonlisävero. Koska kyseessä ei ole ns. vastikkeellinen hankinta, vaan 
kunta ainoastaan osallistuu rahoittajana liikenneväylän rakentamiskustannuksiin, arvonlisävero jää 
kunnan lopulliseksi menoksi. Tämän seurauksena uusien liikennehankkeiden aloitus ja hyväksytty-
jen hankeohjelmien läpivienti vaikeutuu erityisesti pääkaupunkiseudulla, koska kunnat eivät halua 
maksaa arvonlisävero-osuutta. Syynä on se, että valtio on samalla arvonlisäveron saaja. 
 
Arvonlisävero on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi. Koska yleinen tie on 
valtion tie ja valtion taseessa, on valtio samalla myös lopullisen kuluttajan asemassa. Tällöin myös 
menoihin sisältyvä arvonlisävero-osuus kuuluu valtion maksettavaksi. Kunnan osallistuminen valti-
on tiehankkeesta aiheutuviin menoihin on täysin vapaaehtoista ja sopimukseen perustuvaa. Mikäli 
kunta katsoo, että se ei halua osallistua arvonlisävero-osuuteen, tämä on sopimuskysymys. 
 
Asia on kiireellinen, koska ongelma koskee myös jo tänä vuonna aloitettavaa Hakamäentie-
hanketta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 90 milj. euroa (ilman arvonlisäveroa). Helsingin 
kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 30,6 milj. eurolla, joka talousarvion 2005 mukaan sisäl-
tää myös arvonlisäveron. Helsingin kaupunki on ehdottomasti kieltäytynyt maksamasta arvonlisäve-
roa. Alustava kustannusjako on sovittu verottomana. 
 
Tilanne on johtanut erilaisiin tulkintoihin. Suomen Kuntaliitto ja YTV ovat keväällä 2004 esittä-
neet, että kunnan osallistuessa valtion kustannuksiin, kustannusjako koskisi vain valtion todellisia 
kustannuksia ilman arvonlisäveroa, tai että kunnan maksama arvonlisäveron osuus muutettaisiin 
palautuskelpoiseksi. Tilannetta on työryhmän näkemyksen mukaan selkeytettävä, koska pelkästään 
kunnan ja valtion välisen sopimuksen sanamuoto voi vaikuttaa kunnan rahoitusosuuden verokohte-
luun. Kunnan näkökulmasta kysymys on taloudellisesta sitoumuksesta osallistumisen kaikissa vaih-
toehdoissa. 
 

Katsaus liikennehankkeiden verokohtelun kehitykseen 
 
Aika ennen alv-uudistusta, jolloin kannettiin liikevaihtoveroa 

Yleisten teiden rakentamispalvelut olivat liikevaihtoverottomia. Käytännössä palveluiden hintoihin 
sisältyi ns. piilevä liikevaihtovero, sillä palveluiden myyjä ei saanut vähentää ostoihin sisältyviä 
liikevaihtoveroja. Tielaitos toteutti työt pääosin oman organisaation avulla, joten liikevaihtoveron 
osuus oli vähäinen.  
 
Ulkopuolisten rahoitusosuudet budjetoitiin liikevaihtoverottomana omalle momentille 31.24.78 ja 
vastaavat tulot tuloutettiin momentille 12.31.25. Nämä momentit olivat käytössä vuoden 1999 lop-
puun asti. Momentit poistettiin valtion talousarviosta 1.1.2000 ja tulot on nettobudjetoitu momentil-
le 31.24.21. 
 
Arvonlisäveron käyttöönotto (1.6.1994) 

Yleisten teiden rakentamispalvelut säädettiin arvonlisäveron alaiseksi toiminnaksi. Lisäksi aikai-
semmin muista palveluista maksettu liikevaihtovero muuttui arvonlisäveroksi (nimi ja kanta muut-
tuivat). Tieinvestoinnit budjetoitiin valtion talousarvioon liikenneministeriön hallinnonalalle täysin 
verottomana. 
 
Valtion budjettiin lisättiin valtiovarainministeriön pääluokkaan momentti valtion maksamille arvon-
lisäveromenoille. Syynä oli se, että veroneutraaliuden takia oma työ ja ostopalvelut haluttiin samaan 
asemaan. Tulot merkittiin edelleen omalle tulomomentille. 
 



 

Nykyinen tulkinta valtion budjetointimenettelyn muutoksen 1.1.2003 jälkeen 

Tiehankkeen arvonlisävero-osuus budjetoitiin valtiovarainministeriön momentin sijasta liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalan alv-momentille.  
 
Investointimomentit jäivät arvonlisäverottomaksi.  
 
Euroopan aluekehitysrahaston tavoiteohjelmien ja yhteisöaloitehankkeiden kansallinen rahoitus 
koottiin LVM:n koontimomentille 31.99.62 ja hankkeiden menot budjetoitiin arvonlisäverollisena. 
Vastaava EU:n rahoitusosuus SM:n momentilla budjetoitiin vastaavasti arvonlisäverollisena yh-
denmukaisesti kansallisen rahoituksen kanssa. 
 
 
Nykytulkinnan ongelmat: 
 

− Kunta maksaa rahoitusosuudestaan alv:n, joka jää kunnan pysyväksi menoksi 
− Verokohtelu on aiheuttanut sekaannusta kuntien keskuudessa ja valtion ja kunnan välisistä 

rahoitusosuuksista sovittaessa. 
− Edellyttää, että kustannusjako-osuudet (prosentteina kustannuksista) on tehtävä verollisesta 

hinnasta, mikä lisää kuntien menoja. Vaihtoehtoisesti kunnan prosenttiosuus on määriteltävä 
veron verran pienemmäksi. 

− Heikentää olennaisesti mahdollisuuksia käyttää rahoituskumppanuutta liikennehankkeiden 
rahoituksessa.  

− Erityisesti pääkaupunkiseudulla uusien liikennehankkeiden aloitus ja hyväksyttyjen hankeoh-
jelmien läpivienti vaikeutuu. 

 

Työryhmän suositus ongelman ratkaisuksi 

Työryhmä esittää arvonlisäverokäytännössä noudatettavaksi seuraavaa käytäntöä: 

 
− Kun kunta osallistuu valtion liikennehankkeen menoihin, valtio teettää liikennehankkeen ja 

maksaa hankkeen menot kokonaan, myös arvonlisäverot.  Rakennettava liikenneväylä jää 
valmistuessaan valtion omaisuudeksi, joten alv:kin kuuluu valtion kokonaan maksettavaksi 

− Budjettiperusteluissa mainitaan ao. hankkeen kohdalla momentin selvitysosassa, mikä on 
kunnan osuus verottomasta hinnasta ja että kunnan osuus ei sisällä arvonlisäveroa.  

− Kunnan rahoitusosuus budjetoidaan valtion talousarvion tulopuolelle momentille 12.31.99.  
− Menettelyä sovelletaan jo Hakamäentie-hankkeessa. Tämä edellyttää asian käsittelyä raha-

asiainvaliokunnassa sekä muutosta kevään lisätalousarvion yhteydessä.  
− EU-hankkeiden ja Vuosaaren osalta menettely säilyy entisellään. 

 
Työryhmä perustelee esitystään seuraavilla näkökohdilla: 
 

− Rakennettava liikenneväylä jää valmistuessaan valtion omaisuudeksi, joten alv:kin kuuluu 
valtion kokonaan maksettavaksi 

− Käytännössä asia hoidettavissa budjettiteknisesti eli kunnan rahoitusosuuden arvonlisäverot-
tomuus todetaan talousarvion ko. momentin perusteluosassa. 

− Ruotsissa käytäntö on suunnilleen tällainen.  

  



 

Muut tutkitut vaihtoehdot 
 
 
Kunnan rahoitusosuus tulki-
taan ”julkisoikeudelliseksi 
maksuksi” 

 
− Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maanomistajalla on 

velvollisuus osallistua kunnalle aiheutuviin yhdyskuntara-
kentamisen kustannuksiin. 

− Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun (15.9.2004) mu-
kaan kunnan maankäyttösopimuksen perusteella maanomis-
tajalta saamaa korvausta oli pidettävä julkisoikeudellisena 
maksuna, eikä kunnan ollut suoritettava siitä arvonlisäveroa. 

− Kunnan rahoitusosuuden tulkitseminen lakisääteiseksi mak-
suksi tekisi siitä kuitenkin virallisen velvollisuuden.  

− Ei voi verrata kaavoitussopimukseen, koska maanomistajil-
la velvollisuus lain mukaan osallistua yhdyskuntarakentami-
sen kustannuksiin. 

 
Kunnan rahoitusosuus tehdään 
lain perusteella arvonlisäverot-
tomaksi tai kokonaisuudessaan 
palautuskelpoiseksi 

 
− Arvonlisäverolainsäädäntöön lisätään poikkeus, jolla kunti-

en rahoitusosuudet liikennehankkeissa tehdään verottomiksi 
− On muitakin yhteisrahoitushankkeita kuin liikennehankkei-

ta, sovelletaanko näihinkin? 
− Lainmuutosprosessi vie aikaa.  
− Työryhmä ei voi valmistella esityksiä verolainsäädännön 

muutoksista eli ei relevantti vaihtoehto 
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LIITE 2

Rahoituskumppanuus liikenneväylähankkeissa 
 
 
Asettaminen 
 Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään pelisääntöjä 

rahoituskumppanuuden käyttöön liikennehankkeissa.  
 
 
Toimikausi 
 15.12.2004 – 10.6.2005   
 
 
Tausta 
 Rahoituskumppanuudella tarkoitetaan käytäntöä, jossa kunta tai muu taho osallistuu valtion 

toteuttaman  liikennehankkeen kustannuksiin. Tällöin rahoituskumppani osallistuu vapaa-
ehtoisesti väyläinvestoinnin kustannuksiin tai avustaa investointihanketta rahallisesti vasti-
neeksi hankkeesta saamastaan kaavoitus- ym. hyödystä.  
 
Liikenneinfrastruktuurin ministerityöryhmän raportissa pidettiin rahoituskumppanuuskäy-
tännön jatkamista pääkaupunkiseudun liikennehankkeissa perusteltuna.  Kuntaliitto pitää 
käytäntöä sinänsä ongelmallisena ja on esittänyt, että valtion  tulee kantaa sille kuuluva 
vastuu yleisten teiden rakentamisesta ja ylläpidosta 
 
 
Rahoituskumppanuushankkeissa on ongelmana mm. erilaiset tulkinnat arvonlisäveron kä-
sittelystä kunnan osallistuessa hankkeen rahoitukseen. Suomen Kuntaliitto ja YTV ovat 
keväällä 2004 esittäneet, että kunnan osallistuessa kustannuksiin kustannusjako koskisi 
vain todellisia kustannuksia ilman arvonlisäveroa, tai että kunnan maksama arvonlisäveron 
osuus muutettaisiin palautuskelpoiseksi. Tilannetta on liikenne- ja viestintäministeriön  
näkemyksen mukaan selkeytettävä, koska pelkästään kunnan ja valtion välisen sopimuksen 
sanamuoto voi vaikuttaa kunnan rahoitusosuuden verokohteluun. Kunnan näkökulmasta 
kysymys on taloudellisesta sitoumuksesta osallistumisen kaikissa vaihtoehdoissa. 
 

  
 
 
Tavoitteet 
 Rahoituskumppanuuden käytölle tarvitaan selkeät pelisäännöt  valtion ja kuntien välisten 

hankesopimusten laadintaan ja budjettitekniikkaan .  
 
 
 
 



 
Tehtävä 
 Työryhmän tehtävänä on  

− selvittää kansainväliset ja kotimaiset kokemukset rahoituskumppanuuden eri muo-
doista liikenneväylien rahoituksessa.  

− arvioida kumppanuussopimusten käyttöä, selvittää vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, 
laatia ehdotukset rahoituskumppanuushankkeiden yleisiksi pelisäännöiksi ( sopimus-  
ja budjettitekniikka) 

− arvioida vaihtoehtona kuntien rahoitusosuuden avustukseksi muuttamista. 
 
Työryhmän tehtävänä ei kuitenkaan ole valmistella ehdotuksia muutokseksi valtion ta-

lousarviota koskevaan lainsäädäntöön, verolainsäädäntöön eikä valtiontalouden ke-
hysmenettelyssä noudatettaviin finanssipoliittisiin sääntöihin. Työryhmän tulee toi-
mia hallituksen asettamien rahoituskehysten ja vuoden 2005 talousarvioesityksen 
mukaisesti. 

 
 
 
Organisointi 
  Puheenjohtaja Juhani Tervala, rakennusneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö  
   
  Jäsenet: 
  Leena Karessuo, johtaja, Kuntaliitto 
  Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki 
  Marja Heikkinen-Jarnola, talousjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö 
  Kaisa Leena Välipirtti, hallitusneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 
  Mauri Heikkonen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö 
   
  Jani Saarinen, apulaisjohtaja, Tiehallinto 
  Anne Herneoja, liikennejohtaja, Ratahallintokeskus 
   
  Asiantuntijat: 
  Esko Tainio, budjettineuvos, valtionvarainministeriö 
   

 
  Sihteerit: 
  Juha Parantainen, yli-insinööri, liikenne- ja viestintäministeriö 
  Matti Ruuti, dipl.-insinööri, Tiehallinto 
  
 
Kustannukset ja rahoitus 
 Työ tehdään virkatyönä. Työryhmä voi teettää tutkimuksia ja käyttää apunaan konsultteja 

erikseen sovittavalla tavalla. 
 
 
 
 
 
 Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen 
 
 
 
 
 
 Kansliapäällikkö Juhani Korpela 
 



 
 
  
 
JAKELU 
 Työryhmän jäsenet, asiantuntija ja sihteerit 
 
TIEDOKSI 
 Kuntaliitto 

Tiehallinto 
Ratahallintokeskus 
tiedotusyksikkö, komiteakortisto, liikenneväyläyksikkö 

 
 


