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Hallituksen esitys laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Rakennusteollisuus RT kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan, että 
hallituksen esitys asettaa polttoaineiden voimakkaasta hinnannoususta kärsineet yrittäjät ja 
yritykset keskenään eriarvoiseen asemaan eikä näin ollen täysin vastaa tuelle asetettuihin 
tavoitteisiin.

Toimialarajaus ja käytettävä polttoaine

Hallituksen esitys lähtee siitä olettamasta, että kuljetusala on ainoa toimiala ja kuljetusyrittäjät 
ainoita yrittäjiä, joka ovat kärsineet Ukrainan sodasta aiheutuneesta voimakkaasta polttoaineiden 
hinnannoususta.

Näin ei ole. Myös monet muut toimialat ja niillä toimivat yrittäjät ja yritykset ovat kärsineet erittäin 
voimakkaasti polttoaineiden hinnannoususta. Yksi tällainen toimiala on infrarakentaminen.

Toimialojen ja niillä toimivien yrittäjien sekä yritysten asettaminen hallituksen esityksessä 
eriarvoiseen asemaan on syrjivää. Yhdenvertaisuus edellyttäisi tuen laajentamista kaikille niille 
yrittäjille ja yrityksille, joita polttoainekriisi on koskettanut.

Hallituksen esityksen mukaan tuki olisi rajattu ainoastaan dieseliä käyttäville yrityksille. 
Infrarakentamisessa tarvittavien maarakennuskoneiden polttoaineena käytetään lähestulkoon 
pelkästään kevyttä polttoöljyä. 

Tilastokeskuksen mukaan kevyen polttoöljyn keskihinta on ollut:

• 1,11 €/l joulukuussa 2021 (diesel 1,67 €/l)

• 1,18 €/l tammikuussa 2022 (diesel 1,78 €/l)

• 1,29 €/l helmikuussa 2022 (diesel 1,87 €/l
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• 2,06 €/l maaliskuussa 2022 (diesel 2,33 €/l)

• 1,59 €/l huhtikuussa 2022 (diesel 2,22 €/l)

https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__khi/statfin_khi_pxt_11xx.px/table/tableVie
wLayout1/

Joulukuusta 2021 huhtikuuhun 2022 kevyen polttoöljyn hinta on noussut 43 %. Samassa ajassa 
dieselin hinta on noussut 33 %. Erityisesti maaliskuussa polttoaineiden keskihinnat nousivat erittäin 
rajusti. Huhtikuussa polttoaineiden hinnat puolestaan laskivat.

Hallituksen esityksessä kappaleen 2 Nykytila ja sen arviointi aluksi todetaan, että ”Valtiontuki on 
perusteltua erityisesti silloin, kun kyseessä on sellaisten yritysten likviditeettivajeen korjaaminen, 
joihin Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen, EU:n tai sen kansainvälisten 
kumppaneiden asettamien pakotteiden ja esimerkiksi Venäjän toteuttamien taloudellisten 
vastatoimenpiteiden aiheuttama talouden vakava häiriö vaikuttaa suoraan tai välillisesti”. 

Lisäksi todetaan, että ”Polttoaineiden nopea hinnannousu Ukrainan sodan alkaessa on tällainen 
välillinen seuraus, jonka kompensoiminen valtiontuella on ajankohtaisessa tilanteessa perusteltua 
vuoden alkukuukausiin liittyen.”

Valtiontuki on siis perusteltua Ukrainan sodasta johtuvan polttoaineiden voimakkaan hinnannousun 
vuoksi sellaisille yrityksille, joille likviditeettivajeen korjaaminen on tarpeellista. Tästä näkökulmasta 
tuen rajaaminen pelkästään kuljetusalan yrityksille on syrjivää.

Infrarakentaminen on nimenomaan toimiala, jolla toimivat yritykset ovat kärsineet 
likviditeettivajeesta polttoaineiden voimakkaan hinnannousun vuoksi.

Alan kustannusrakenne

Infra-alalla toimii useita tuhansia yrityksiä, joista määrällisesti suurin osa on pieniä yrittäjävetoisia 
1…5 maarakennuskoneella toimivia yrityksiä. Useilla kymmenillä maarakennuskoneilla operoivia 
yrityksiä on joitain satoja.

Infra-alalla toimivien yritysten kulurakenteessa polttoainekulujen osuus vaihtelee yrityskoosta ja 
yrityksen tarkemmasta työalasta riippuen muutamista prosenteista kymmeniin prosentteihin. Infra-
alan sisällä esimerkiksi päällystys, kivenmurskaus, hoitourakointi, tehdaspalvelut ja maansiirto ovat 
erittäin polttoaineintensiivisiä työlajeja, joilla polttoainekulujen osuus on kymmeniä prosentteja.

Maarakennuskoneen tuntihinta muodostuu karkeasti seuraavalla tavalla. Maarakennuskoneen 
kuljettajaan kohdistuvat kulut (palkka, sosiaalikulut, matkakulut, jne.) muodostavat noin 50 % 
koneen tuntihinnasta. Noin 25 % tuntihinnasta muodostuu poltto- ja voiteluaineista ja loput 25 % 
muista kuluista (kulutusosat, huollot, vakuutukset, rahoitus, poistot, jne.). Käytännössä tämä vastaan 
hyvin pitkälle ns. ”yhden koneen yrityksen” kustannusrakennetta.

Polttoaineen (kevyt polttoöljy) hinnannousulla on näin ollen hyvin suuri merkitys infra-alalla 
toimivien yritysten likviditeetin kannalta eikä tuen rajaaminen koskemaan pelkästään dieseliä 
käyttäviä kuljetusalan yrityksiä ole perusteltua.
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Polttoainekulujen siirtyminen asiakashintoihin

Infrarakentamisen markkina on noin 9,5 mrd.€:n suuruinen. Infrarakentamisen asiakkaista 55 % 
edustaa julkista tilaajaa (valtio sekä kunnat ja kuntakonsernit) ja 45 % yksityistä. (VTT:n selvitys, 
2021)

Infrarakentamiselle tyypillistä on urakkaluonteisuus, pitkät alihankintaketjut ja pitkäaikaiset 
sopimussuhteet. Urakoiden kesto on yleensä vähintään kuukausia, suuremmissa urakoissa jopa 
vuosia. Pitkäaikaisten palvelusopimusten kesto on yleensä vähintään vuoden, mutta usein 
useamman vuoden. Näin on tyypillisesti esimerkiksi hoito- ja kunnossapitourakoinnissa sekä 
kaupungeille ja kunnille tehtävissä puitesopimuksissa.

Alalle on myös tyypillistä, että urakkahintoja ei yleensä ole sidottu indeksiin, eikä sopimukset sisällä 
muitakaan hinnantarkastelumekanismeja. 

Alalla käytössä olevat urakointia koskevat Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
tunnistavat valtiovallan toimenpiteistä johtuvat kustannusnousut, mutta polttoaineen hinnannousu 
ei ole esimerkiksi julkisen tilaajan (Väylävirasto, ELY-keskukset, kaupungit ja kunnat) ottaman 
tulkinnan mukaan aiheutunut valtiovallan toimenpiteistä eikä näin ollen oikeuta tilaajan mukaan 
urakoitsijaa hinnantarkistukseen. 

Pienemmissä konepalvelutöissä ja ns. tuntitöissä käytetään yleensä Kone- ja kuljetuspalveluiden 
hankinnan yleisiä ehtoja KE 08. Näitä ehtoja käytetään myös esimerkiksi silloin, kun kaupungit ja 
kunnat tekevät pidempiaikaisia puitesopimuksia konepalveluyrittäjien kanssa. KE 08 -ehdot eivät 
tunnista minkäänlaisia hinnantarkastelumekanismeja. Ylivoimaisen esteen vuoksi sopimus voidaan 
purkaa, mutta oikeutta korvaukseen ei synny.

Hallituksen esityksessä, kappaleessa 4.1. Keskeiset ehdotukset todetaan:

”Kuljetusalan yritysten polttoainetuen tavoitteena on, että tuki kohdistuu Ukrainan kriisin johdosta 
aiheutuneesta polttonesteiden äkillisestä hinnannoususta kärsineille yrityksille kohdistuen sellaisiin 
kasvaneisiin polttonestekuluihin, joille on tyypillistä, että ne eivät välittömästi jousta eivätkä ole 
välittömästi siirrettävissä asiakashintoihin.

Tilanteen jatkuessa pidempään, kuljetusalan yritykset siirtävät nousseiden polttoaineiden 
kustannukset asiakkailta perittäviin hintoihin sekä sopeuttavat toimintakustannuksiaan. Tästä 
huolimatta äkillisen muutoksen tilanteessa tuki on perusteltu samantapaisista syistä kuin 
kustannustuen alkuvaihe.”

Infrarakentamisessa tilanne on pitkälti samanlainen. Sopimukset eivät välittömästi jousta eivätkä 
kohonneet kustannukset ole välittömästi siirrettävissä asiakashintoihin. Sopimusten pituudesta ja 
tilaajan suhtautumisesta riippuen kohonneet polttoainekustannukset eivät kuitenkaan välttämättä 
pidemmälläkään aikavälillä mahdollista hinnantarkistusta. Usein todellinen polttoaineen ”päivän 
hinta” saadaan veloitettua vasta uusissa / alkavissa sopimuksissa.

Infrarakentamiselle tyypillisistä pitkistä alihankintaketjuista johtuen erityisesti ketjun loppupäässä 
toimivat pienet konepalveluyrittäjät ovat hyvin hankalassa asemassa. Käytännössä niiden 
polttoainekustannusten nousun kompensoiminen sopimuksiin perustuen edellyttäisi, että kaikki 
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ketjussa ylempänä toimivat yritykset olisivat omalta osaltaan saaneet kompensaation polttoaineen 
hinnannoususta ja siirtäisivät sen ketjussa alihankkijoilleen. 

Pienten konepalveluyrittäjien tilannetta hankaloittaa myös se, että ne usein operoivat hyvin pienellä 
taseella eikä niillä ole puskureita nyt nähdyn kaltaisista äkillisistä ja ennalta arvaamattomista 
tilanteista selviämiseksi.

 

Huoltovarmuus ja kansallinen kriisivalmius

Esitysluonnoksessa kuljetusalaan rajautumista perustellaan huoltovarmuudella. Myös tämä 
perustelu on puutteellinen. Infra-alalla toimivat yritykset ovat erittäin huoltovarmuuskriittisiä 
yrityksiä.

Infra-alan yritykset huolehtivat muun muassa liikenneväylien ja tietoliikenneverkkojen kunnosta, 
vesi-, energia- ja jätehuollosta sekä kaivosten, teollisuus- ja energialaitosten materiaalilogistiikasta.

Poikkeusoloissa käytännössä kaikki maarakennuskoneet on allokoitu erilaisiin huoltovarmuuden 
ylläpitämistä ja maanpuolustusta edistäviin tehtäviin.

Mitä useampi infra-alan yritys ajautuu kustannus- ja likviditeettikriisin myötä vaikeuksiin ja joutuu 
lopettamaan toimintansa, sitä vaikeammaksi tulee maamme huoltovarmuudesta kiinni pitäminen. 

Ilman infra-alalla toimivia yrityksiä lumenpoisto ja liukkaudentorjunta liikenneväyliltä ja katualueilta 
jää tekemättä, asfaltit paikkaamatta sekä tulva- ja myrskyvahingot korjaamatta. Ilman infrarakentajia 
liikenneväylät eivät pysy kunnossa eikä tavara ja ihmiset kulje kumipyörillä, rautapyörillä eikä 
lentokoneillakaan. Teollisuuden prosessit ja kaivostoiminta pysähtyvät materiaalilogistiikan 
halvaantuessa. Mikäli tekniset verkostot kuten vesijohtoverkko, viemäriverkko, kaasuverkko, 
kaukolämpöverkko, sähköverkko tai tietoliikenneverkko vaurioituvat, jäävät ne korjaamatta ilman 
infrarakentajia ja heidän konekalustoaan, mikä halvaannuttaa koko yhteiskunnan.

Infra-ala on äärimmäisen huoltovarmuuskriittinen toimiala ja sen jatkuvuuden turvaamisen tulee 
olla yhteiskunnan kärkiprioriteettien joukossa.

Kuljetusyritysten muu tukeminen

Rakennusteollisuus RT muistuttaa myös, että kuljetusalan tukemiseksi on päätetty tämän esityksen 
lisäksi myös muista toimenpiteistä, kuten ammattidieselin käyttöönotosta sekä jakeluvelvoitteen 
väliaikaisesta pienentämisestä.

Sen sijaan polttoaineen hinnannoususta vähintään yhtä paljon kärsinyttä infra-alaa ei ole tuettu 
millään tavalla eikä mitään tukia ole tietojemme mukaan valmistelussa.

Rakennusteollisuus RT:n esitys
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Rakennusteollisuus RT pyytää työ- ja elinkeinoministeriötä valmistelemaan kustannustukiesityksen 
uudelleen niin, että kustannustuki laajennetaan koskemaan yhdenvertaisesti kaikkea 
yritystoimintaa, joka on erityisen voimakkaasti joutunut kärsimään Ukrainan sodan aiheuttamasta 
voimakkaasta polttoaineiden hintojen noususta. 

Kustannustukea ei saa rajata ainoastaan kuljetusaloille. Kustannustuki tulee laajentaa myös infra-
alalle. TOL 2008 mukaisista toimialaluokista mukaan pitää ottaa luokat F 42 Maa- ja 
vesirakentaminen sekä F 43 Erikoistunut rakennustoiminta alaluokkineen. 

Kustannustuen saamisen kriteerinä ei myöskään voi olla liikennelupa. Infra-alalla käytettävissä 
työkoneissa ei edellytetä liikennelupaa. Myöskään ns. urakkakuljetuksissa, joilla tarkoitetaan urakan 
sisällä tapahtuvaa maa-ainesten kuljettamista dieseliä käyttävillä maansiirtokuorma-autoilla silloin, 
kun maa-ainesten kuljettaminen ei ole päätehtävä, vaan osa urakkakokonaisuutta, ei edellytetä 
liikennelupaa. (Valtioneuvoston asetus 274/2018 ilman liikennelupaa sallittavasta kaupallisesta 
tavaraliikenteestä tiellä.)

Kustannustukea ei saa rajata ainoastaan dieseliä käyttäviin yrityksiin, vaan se tulee laajentaa myös 
kevyttä polttoöljyä käyttäviin yrityksiin. Käytännössä kaikki infra-alalla käytettävät työkoneet 
käyttävät kevyttä polttoöljyä, jonka hinta on yhtä lailla, jopa dieselin hintaa jyrkemmin, noussut 
voimakkaasti ja ennalta arvaamattomasti Ukrainan sodan seurauksena.

Kustannustukea hakevan yrityksen tulisi kuittien ja laskujen perusteella tai muulla luotettavalla 
tavalla osoittaa polttoaineenkulutus ja maksamansa polttoainekulut tukeen oikeuttavilta 
kuukausilta. Näitä kuluja vastaan syntyisi oikeus maksettavaan korvaukseen.

Kunnioittavasti

Rakennusteollisuus RT 

Syrjö Paavo
Rakennusteollisuus RT ry / INFRA ry


