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Johdanto 
Hyvät liikenneyhteydet ovat turvallisen, toimivan ja kilpailukykyisen yhteiskunnan perusta. Liiken-
neyhteydet ovat myös yksi tärkeimmistä, ellei tärkein, tekijöistä yritysten valitessa toimintojensa 
sijoituspaikkoja. Henkilöliikenteen suoritteista yli 90 prosenttia ja tavaraliikenteen suoritteista lähes 
70 prosenttia tapahtuu maanteillä. Näin ollen maantiet ovat avainasemassa liikenneyhteyksien ja 
yritysten toimintamahdollisuuksien kehittämisessä. Maanteiden tulee olla sellaisia, että ihmiset ja 
tavarat voivat liikkua niillä tehokkaasti, taloudellisti ja turvallisesti. Toimivat maantieyhteydet ovat 
alueen kilpailukyvyn kulmakivi. Viitostie ry valvoo Viitostien eli Viitosväylän etuja ja tekee työtä sen 
kehittämiseksi. Yhdistys edustaa Viitostien vaikutuspiirissä olevia kuntia, maakuntia ja elinkei-
noelämää.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Yhdistys jatkaa tehokasta ja aktiivista kehittämis- ja vaikuttamistyötä Vt5:n kehittämisen eteen. Kun 
seuraavalla vaalikaudella Suomeen mitä todennäköisimmin laaditaan valtakunnallinen liikennejär-
jestelmäsuunnitelma ja siihen liittyvä 12-vuotinen toimenpideohjelma, Viitostie ry:n tavoitteena tu-
lee olla valtion pitkäjänteinen sitoutuminen Viitostien tasonnostoon. Tavoitetilana tulee olla ympäri-
vuotinen ja yhtäjaksoinen 100 km/h palvelutaso Lusista Kuusamoon. Kiireisimmät pullonkaulat 
väylällä ovat väleillä Leppävirta-Kuopio ja Siilinjärvi-Iisalmi, joiden parannuspäätöksillä on merkittä-
vin tarve.  
Viitostie ry juhlistaa 50-vuotista historiaansa järjestämällä juhlaseminaarin jäsenilleen, päättäjille 
sekä muille vaikuttajille Helsingissä 6.6.2019. Lisäksi yhdistys selvittää mahdollisuuksia edistää 
Viitostien merkitystä matkailuväylänä.  
 
Yhdistys toteuttaa seuraavia toimenpiteitä yhdessä jäsentensä ja maakunnan liittojen ELY –
keskusten kanssa: 

 Viestintä- ja markkinointitoimet Viitosväylän kehittämisen edistämiseksi 
 Edunajaminen ja vaikuttaminen valtakunnan päätöksentekijöihin, kärkenä valtakunnallinen 

liikennejärjestelmäsuunnitelma ja siihen liittyvä 12-vuotinen toimenpideohjelma  
 Järjestetään juhlaseminaari Helsingissä 6.6.2019  
 Selvitetään mahdollisuuksia edistää Viitostien merkitystä matkailuväylänä  
 Edistetään eri toimijoiden yhteistoimintaa ja verkostoitumista  
 Lisätään Viitosväylän tunnettuutta kotimaassa  
 Osallistutaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston sidosryhmätilaisuuksiin 
 Jatketaan hyvää yhteistyötä maakunnan liittojen ja Ely -keskusten kanssa 

 
Talousarvio 2019 

Viitostie ry:n talousarvio vuodelle 2018 laadittiin 11 
000 € alijäämäiseksi, ja toteutunut tulos oli 1300 € 
alijäämäinen. Omaa pääomaa per 31.12.18 oli n. 
26.000 €. Jos oletetaan vuoden 2019 jäsenmaksu-
tuotoiksi 14.000 €, on toimintaan käytettävissä 40 000 
euroa. Talousarvio on laadittu entisillä jäsenmaksujen 
tasolla (samalla tasolla vuodesta 2008 lähtien).  
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VIITOSTIE	RY,	BUDJETTI	2019

Budjetti	2019 Tilinpäätös	2018 Tilinpäätös	2017
Varsinainen toiminta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kehittämisprojekti tuotot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Muut tuotot                           

Seminaarituotot 10 000 0 0
Muut tuotot                           10 000 0 0
Kehittämisprojekti kulut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
         Henkilöstökulut                      -130 -130 -130
Muut kulut                           -130 -14 908 -6 616

Kulut (mm. viestintä ja markkinointi) -7 500 -4 098 -4 975
Matkakulut -1 000 -809 -932

Toimisto- ja hallintokulut 0 0 -3
Pankkikulut -160 -154 -157

Kokous ja seminaarikulut -16 000 -2 650 -549
Muut kulut (selvitykset ym) -3 000 -7 197 0

Muut kulut -27 660 -14 908 -6 616
Kehittämisprojekti kulut               -27 790 -15 038.91 -6 746.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Kehittämisprojekti kulujäämä         -17 790 -15 038.91 -6 746.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Hallinto kulut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Muut kulut                           -488 -605

Toimisto- ja hallintokulut -50 -38 -41
Merkkipäivät, muistamiset -100 0 -114

Kirjanpito -500 -450 -450
Muut kulut -1 000 0 0

Muut kulut -1 650 -488 -605
Hallinto kulut                         -1 650 -488 -605
Hallinto kulujäämä                      -1 650 -488 -605
Varsinainen toiminta                      -19 440 -15 527 -7 352
Tuottojäämä                               -19 440 -15 527 -7 352
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Varainhankinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Tuotot                                 14 190 14 190.00 14 195

Jäsenmaksut 14 190 14 190 14 190
Muut tuotot 0 0 5

Varainhankinta                            14 190 14 190.00 14 195

Tuottojäämä                               -5 250 -1 336.67 6 843
Tilikauden ali/ylijäämä                       -5 250 -1 336.67 6 843  


