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JOHDANTO 

Vuoden 1996 tulosohjauksen kehittäminen liittyy läheisesti käynnissä ole-
vaan tielaitoksen kehittämisprojektiin (S8). Tulosohjausmenettelyn kehittä-
mistä on valmistellut myös tielaitoksen tulos- ja talousohjausprojekti (S9). 
Projekti muodostuu kolmesta erillisestä ryhmästä, jotka selvittävät parhail- 

• 

	

	 laan erikseen tiehallinnon ja tuotannon tulosohjausta sekä talousohjauksen 
tietojärjestelmien uusimista. 

Vuoden 1996 tulosohjaus perustuu pääosin vuosien 1994-95 menettelyyn. 
Kehittämisprojektin (S8) esityksen mukaisesti tulossopimukseen sisältyvä 
tuotantosopimus siirretään piirien sisäiseksi sopimusmenettelyksi ja tienpi-
don vaikuttavuustavoitteet kohdistetaan tiehallinnon ja taloustavoitteet tuo-
tannon tavoitteiksi. 

Tielaitoksen tulosohjausta toteutetaan vuonna 1996 kolmella eri tasolla: 
• liikenneministeriön ja tielaitoksen välillä 
• tielaitoksen keskushallinnon ja tiepiirien välillä 
• tiepiirien sisällä tiehallinnon ja tuotannon välillä 

Viraston ja tiehallinnon tuloksella tarkoitetaan taloudellisesti aikaansaatuja 
tienpidon vaikutuksia ts. yhteiskunnan ja asiakkaiden odotusten saavutta-
mista mandollisimman vähin panoksin. Tulosohjauksessa kannustavana te-
kijänä toimii tulospalkkaus. Eri tasoilla toteutettavaan tulosohjaukseen sisäl-
tyy aina suunnittelu, päätöksenteko, toteuttaminen, seuranta ja raportointi. 

Pääjohtajan ja tiejohtajan väliset vuoden 1996 tulossopimukset muodostu-
vat tiepiirin strategiasta, tulostavoitteista, tienpito-ohjelmasta sekä budje-
teistajataseista. 

Tässä ohjeessa kuvataan pääperiaatteet tielaitoksen sisäisestä tu-
losohjausmenettelystä keskushallinnon ja tiepiirien välillä. Periaatteet 
tarkentuvat samalla, kun tielaitoksen kehittämisprojekti ja tulos- ja talousoh-
jausprojektit saavat esityksensä valmiiksi. Ohje on tarkoitettu tulossopimuk-
sen valmistelijoille tiepiireissä ja keskushallinnossa. 
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1. TULOSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
1.1. Tielaitos vuonna 1996 

Tielaitoksen tulosohjauksen suunnittelu liittyy läheisesti käynnissä oleviin 
tielaitoksen kehittämistä suunnittelevien strategisten projektien toimintaan. 

$ Tielaitoksen kehittämisprojektin (S8) tavoitteena on luoda valmiudet tiehal-
linto- ja tuotantorakenteiden organisatoriseen eriyttämiseen vuoden 1997 
alussa välivaiheena oman tuotannon liikelaitostamiseen. Tulos- ja talousoh-
jauksen kehittämisprojektin (S9) tavoitteena on eriytettävien tiehallinto- ja 
tuotantotoimintojen tulos- ja talousohjausmallien suunnittelu sekä järjestel-
mien uusiminen ja laitteistohankinnoista huolehtiminen. 

Kehittämisprojektia ohjaa pääjohtajan kirjeellä 22.6.1994 perustettu ohjaus- 
ryhmä ja sen koordinoinnista vastaa projektiryhmänä toimiva suunnitteluryh-
mä. Pääjohtajan kirjeeltä 9.11.1994 on edelleen perustettu tiehallinto- ja 
tuotantoryhmät kehittämisen tarkempaa suunnittelua varten. Molemmat ryh-
mät jakaantuvat edelleen alaryhmiin ja lisäksi S8:n alaprojekteina toimivat 
henkilöstö 2000 ja tuki- ja oheispalvelut -ryhmät. 

Tielaitoksen toiminnan ja organisaation kehittäminen jatkuu vuonna 1996 
tiehallinto- ja tuotantotoimintojen eriytymisenä tiepiirien sisällä. Vuoden 
1996 aikana valmistaudutaan samalla myös koko tielaitoksen tiehallinnon ja 
tuotannon eriytymiseen. 

Strategisten projektien S8 ja S9 ehdotukset tielaitoksen ja tulos- ja talous- 
ohjauksen kehittämiseksi valmistuvat kesäkuussa. Ehdotukset odotetaan 
saatavan käyttöön myös kesäkuun tulosseminaariin mennessä. 

1.2. 	Tienpito 

Tienpidon suunnittelu lähtee tienpidon tarpeista ja on osa liikennejärjestel-
män suunnittelua, valtakunnan liikennepolitiikkaa ja yhteiskunnan perusra-
kenteen kehittämistä. Tienpito perustuu pidemmän aikavälin päämääriin, 
jotka on esitetty seuraavissa asiakirjoissa: 

• tienpidon visio 2005 
• tienpidon suunnitelma 1995-2004 
• tielaitoksen TTS 1996-99 
• tielaitoksen TAE 1996 
• liikenneinfrastruktuuri 2010 

Tienpidon visio 2005 linjaa tienpidon tavoitteet ja painotukset ja toimii sa-
malla lO-vuotissuunnitelman lähtökohtana. Tienpidon suunnitelma esittää 
vision toteutumisen vaatimat toimet ja niiden kustannukset. Suunnitelma 
tarkentuu neljän vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmissa (TTS), joita toteu-
tetaan vuosittaisten talousarvioesitysten (TAE) puitteissa. 
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Vuoden 1996 tienpito perustuu TTS:n mukaisesti vuoden 1995 talous-
arvion rahoitustasoon n. 4300 Mmk/v, vaikka tielaitoksen esittämä tarve 
olisi n. 6000 Mmk/v. TTS:ssa on asetettu päämäärät neljälle osa-alueel-
le, joille myös tielaitoksen vuoden 1996 tulostavoitteet kohdistetaan: 

• tie- ja liikenneolot 
• liikenneturvallisuus 
• ympäristö 
• tuottavuus ja taloudellisuus 

1.3. Tieliikenne 

Tieliikenteen väheneminen päättyi vuonna 1994, jolloin pääteiden lii-
kenne kääntyi 1-2% nousuun. Valtiovarainministeriö ennustaa kansan-
tuotteen kasvavan vuonna 1995 5% ja 1996-99 3-4% vuodessa. Tielii-
kenteen kasvuksi vuonna 1995 arvioidaan 2% ja 1996-99 keskimäärin 
3% vuodessa eli yhteensä 13%. 

Ruuhkautuvia pääteitä on edelleen noin 900 km ja lisäksi suurten kau-
punkien tieverkolla on paikallisia sujuvuusongelmia. Henkilövahinko-on-
nettomuuksien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 1990 ja oli en-
nakkotietojen mukaan 3400-3500 vuonna 1994. Päällystettyjen teiden 
kunto on parantunut huomattavasti jo 1980-luvulta lähtien ja on tällä 
hetkellä lähellä yhteiskuntataloudellista optimia. Sorateiden kelirikkora-
joituksia on edelleen jouduttu asettamaan viime vuosina noin 5000 tie-
kilometrilleja painorajoitettuja siltoja on edelleen noin 350 kpl. 

Suomen liikennemaantieteellinen asema on viime vuosina muuttunut 
nopeasti Venäjän ja Baltian maiden talouskehityksen sekä EU-jäsenyy-
den takia. Etenkin E18-tien Turku-Helsinki-Vaaliniaa yhteyden merkitys 
kasvaa muita yhteyksiä nopeammin. 

1.4. Tielaitoksen tulostavoitteet vuonna 1996 

Tielaitoksen esitys liikenneministeriölle vuoden 1996 laitostason tulosta-
voitteeksi on hyväksytty johtokunnassa 19.4.1995. Rahoituksesta ja ta-
voitteista on käyty liikenneministeriön kanssa tuloskeskustelu 2.5.1995. 

Vuoden 1996 tavoitteet ovat: 
• Liikenteen sujuvuus taataan säilyttämällä pääteiden kunto ja 

hoitotaso nykyisellään sekä panostamalla tienkäyttäjien in-
formaatioon. 

• Tielaitoksen toimin vähennetään ainakin 60 henkilövahinko-
onnettomuutta, minkä arvioidaan vastaavan noin 6 liikenne- 
kuolemaa. 

• Erityisen tärkeitä pohjavesialueita suojataan ja meluntorjun-
taa toteutetaan nykyisessä laajuudessa. Uusi ympäristöpoli-
tukka toimintaohjelmineen julkistetaan. 

1 
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• Tielaitoksen kiinteät kulut vähenevät x,x% 
• Tietuotannon sidotun pääoman tuotto on x,x% 

Tavoitteista ja niiden painotuksesta sovitaan lopullisesti liikenneministeriön 
kanssa, kun valtion talousarvioesitys vuodelle 1996 on julkistettu. 

Vuonna 1996 tielaitos toimittaa liikenneministeriölle väliraportin 30.6. tilan-
teesta elokuun loppuun mennessä. Raporttiin sisältyy ennuste tulostavoit-
teiden toteutumisesta ja tuotekohtainen yhteenvetoraportti todellisesta to-
teutumasta. Lopullinen tulosraportti ja toimintakertomus toimitetaan ministe-
riölle vuoden 1997 maaliskuussa. 

Tulostavoitteet raportoidaan yhdistämällä erikseen piirien tiehallinnon ja 
erikseen tuotannon toteutumat laitostasolle. 

1.5. Tulosohjauksen muutokset vuoteen 1995 verrattuna 

Keskushallinnon ja tiepiirien välinen tulossopimusmenettely toteutetaan sa-
mankaltaisena kuin vuonna 1995. Suurimmat muutokset tulossopimukses-
sa ovat seuraavat: 

• Tiepiirin tiehallinnon strategia laaditaan TTS:n muodossa vastaa- 
valle aikajaksolle ja tuotannon strategia liikelaitostamiseen asti. 

• Tulostavoitteet asetetaan erikseen ja erilaisina piirin tiehallinnolle 
ja tuotannolle. Tavoitteiden painot ja pisteet asetetaan samanlai-
sina kaikille tulosyksiköille. 

• Tulospalkkion maksamisen edellytyksenä on taloustavoitteiden 
toteutuminen. Ohjeita tarkennetaan mm. yhteisten yksiköiden 
osalta. 

• Päällystettyjen teiden kunto, talvihoidon taso ja liikenteen suju- 
vuus asetetaan yhtenä tavoitteena (tie- ja liikenneolot). 

• Perustienpidon rahoitus lasketaan keskushallinnossa piirikohtai- 
sena kehyksenä ts. tuotekohtainen hinnoittelu ei ole sitovaa. 

• Tuotekohtaisen alueellisen rahoituksen laskentaperusteita tar-
kennetaan tielaitoksen uusien toimintaohjeiden perusteella. 

• Viranomaispalvelut ovat alueellisen tiehallinnon tehtäviä ja kus-
tannukset tiehallinnon kiinteitä kuluja ts. tuotetta ei tilata erik-
seen. 

• Tulossopimuksessa sovittava rahoitus esitetään määrärahana ja 
se ei sisällä tulosta. 

• Tuotannon laadun alituksesta maksettava arvonmuutos tuloute-
taan keskushallinnolle. 

• Tiehallinto ja tuotanto laativat erikseen omat tuloslaskelmansa ja 
taseensa, joita ei yhdistetä piiritasolla. 
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2. TIEPIIRIN TULOSSOPIMUS 1996 

2.1. Tulossopimuksen sisältä 

Tielaitoksen sisäiset tulossopimukset tehdään vuonna 1996 edelleen 
	 1 

keskushallinnon ja tiepiirien välillä. Tulossopimukset muodostuvat koko-
naisuudesta, jossa sovitaan tulosyksikön toimintaperiaatteet, tavoitteet, 
menetelmät ja rahoitus. Tulosyksikön tehtävänä on saavuttaa tavoit-
teensa sovitulla rahoituksella. 

Tulossopimuksen osia ovat: 
• strategia 
• tulostavoitteet 
• tienpito-ohjelma 
• budjetti ja taseet 

Tielaitoksen kehittämisprojektin (S8) esityksen mukaan tuotantosopi-
musta ei tehdä keskushallinnon ja piirien tiehallintoyksiköiden välillä. 
Samalla luovutaan tarjousmenettelystä. Menettely korvataan tienpito-
ohjelmalla, jossa perustienpidon rahoitus esitetään piirikohtaisena ke-
hyksenä. Tuotekohtaista hinnoittelua ei enää pidetä sitovana eikä piirin 
sisäisten tienpito-ohjelmien tarvitse perustua samoihin tuotteisiin. 

2.2. 	Tiepiirin strategia 

Tielaitoksen strateginen ohjaus perustuu johdon määrittelemiin pysyviin 
tavoitteisiin ja periaatteisiin, eri sidosryhmien kanssa laadittuihin ohjel-
miin sekä tiestön tilaan ja muihin ulkoisiin tekijöihin. Strategiaa tukevat 
tielaitoksen toiminta-ajatus, tienpidon ja tielaitoksen visio 2005, tielaitok-
sen tienviitat sekä liikenneinfrastruktuuri 2010. 

Tielaitoksen nykyisen strategian perustana ovat: 
• tienpidon suunnitelma 1995-2004 
• tielaitoksen TTS 1996-99 
• TAE 1996 
• S8- ja S9-projektien päätösehdotukset 

Strategia voidaan ymmärtää toimintaperiaatteena, jolla esitetyt pää-
määrät saavutetaan. Tiepiireissä sillä esitetään erikseen alueellisen tie- 
hallinnon ja sen asiakkaiden ja sidosryhmien yhteiset näkemykset sekä 
tuotannon toimintaperiaatteet. Piirin strategia voidaan esittää toiminta- 
ja talousuunnitelmana. Tienpidon lisäksi esitetään myös strategia re-
surrseista ja rakenteista. Tiehallinnon strategian aikajänne on TTS-kau-
si, mutta tuotannon strategia esitetään toistaiseksi vain liikelaitostami-
seen asti. 
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2.3. Tiepiirin tulostavoitteet 

2.3.1. Yleistä 

Tulossopimuksen yhtenä tarkoituksena on ulottaa liikenneministeriön aset-
tamat tulostavoitteet aluetason toimintaan. Tavoitteet jaetaan vaikuttavuus- 
ja taloustavoitteisiin sekä mandollisiin tukitavoitteisiin. Tavoitteet asetetaan 
erikseen piirin tiehallinto- ja tuotanto-organisaatioille eikä niitä yhdistetä 
piiritasolla. 

Vaikuttavuustavoitteet kohdistuvat pelkästään tiehallintoon, mutta talous- ja 
tukitavoitteet asetetaan erilaisina organisaation molemmille osapuolille. Tu-
kitavoitteiden asettamisesta päättää tiejohtaja. 

Tulosohjauksen perusta muodostuu taloustavoitteista. Vuonna 1996 tulos- 
palkkion maksamisen edellytyksenä on taloustavoitteiden toteutumi-
nen. Tavoite koskee sekä tiehallintoa että tuotantoa. 

Tavoitteiden asettamisessa pyritään siihen, että mittarit ja mittaustavat ovat 
samat erikseen kaikissa tiehallinto- ja tuotantoyksiköissä. Myös tavoitteiden 
pisteytyksen tulee olla riittävän yhdenmukainen, jotta tulokset ovat summat-
tavissa laitostasolla. 

Tiepiireille asetettavat tavoitteet ja niiden piirikohtaiset jakoperusteet on esi-
tetty liitteissä. (Liite 1) 

2.3.2. Vaikuttavuustavoitteet 

Vaikuttavuustavoitteet kohdistuvat seuraaviin osa-alueisiin: 
• tie- ja liikenneolot 
• liikenneturvallisuus 
• ympäristö 

Tie- ja liikenneoloista huolehditaan säilyttämällä päätiestön kunto ja hoito- 
taso nykyisellä tasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään pääteiden talvihoitoon 
ja päällysteiden kuntoon. Lisäksi sujuvuutta parannetaan toteuttamalla pe-
rustienpidon rahoituksella paikallisia liikenneympäristöä parantavia hankkei-
ta. Hankkeet valitaan yhteistyössä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa. 

Liikenneturvalljsuustavojtteena on vähentää ainakin 60 henkilövahinko-
onnettomuutta, minkä arvioidaan vastaavan noin 6 liikennekuolemaa. Vä-
henemästä 55 arvioidaan saavutettavan perustienpidon toimenpiteillä ja lo-
put 5 kehittämishankkeilla. Liikenneturvallisuuden painopistealueena ovat 
talviajan ja taajamaliikenteen turvallisuus. 

Tavoite asetetaan piiritasolle painottamalla vuosina 1990-94 tapahtuneiden 
onnettomuuksien määrää (2/3) ja liikenneympäristön parantamisen rahoi-
tusta (1/3). Lopullinen tavoite selviää sitten, kun liikenneympäristön paran-
tamisen piirikohtainen rahoitus on päätetty. 
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Ympäristötavoitteena on liikenteen haittojen torjunta rakentamalla 
pohjavesisuojauksia ja meluesteitä 1O%:lle valtakunnallisesti kiireellisik-
si todetuista hankkeista. Yhdyskuntarakenteeseen vaikutetaan aktiivi-
sesti yhteistyössä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa. Ympäristöhait-
toja vähennetään noudattamalla tuotannon ympäristöohjelmaa. Tienpi-
dossa toteutetaan ympäristövuoden tavoitteita. Ympäristöön panoste-
taan erityisesti taajamissa toteuttamalla paikallisia liikenneympäristön 
parantamishankkeita. 

Pohjavesien- ja melusuojausten rakentamistavoite asetetaan piiritasolle 
sopimalla valtakunnallisesti määrällisistä (km) piirikohtaisista tavoitteis-
ta. Muiden ympäristötavoitteiden asettamisesta sovitaan myöhemmin. 

2.3.3. Taloustavoitteet 

Taloustavoitteet kohdistuvat seuraaviin osa-alueisiin: 
• tiehallinnon kiinteiden kulujen vähentäminen 
• tuotannon kiinteiden kulujen vähentäminen 
• tuotannon toiminnan tulosprosentti 
• tuotannon sidotun pääoman kiertonopeus 

Tiehallinnon kiinteiden kulujen vähentämistavoite tarkoittaa tiepiirin 
tiehallinnon oman toiminnan kulujen vähentämistä vuoden 1995 kului-
hin verrattuna. Vuoden 1995 kulut arvioidaan sopimusneuvotteluiden 
aikana ja tarkennetaan lopullisesti vuoden 1996 alussa. 

Tuotannon kiinteiden kulujen vähentämistavoite vastaa tiehallinnon 
tavoitetta. 

Kiinteiden kulujen vähentämistavoitteet asetetaan piirikohtaisesti (mk) 
erilaisina tiehallinnolle ja tuotannolle. Tiehallinnon tavoitteen asettami-
sessa tulee erityisesti huomioida organisaation eriytymisen vaikutukset. 

Tuotannon sidotun pääoman tuottoprosentti lasketaan toiminnan tu-
losprosentin ja sidotun pääoman kiertonopeuden tulona. Tavoitteiden 
asettamisessa tulee huomioida kehittämishankkeiden vaikutus sidot-
tuun pääomaan. 

Kaikki taloustavoitteet asetetaan vuonna 1996 samansisältöisinä erik-
seen kaikille tiehallinto- ja erikseen kaikille tuotantoyksiköille. Näin var-
mistetaan tavoitteiden yhdenmukaisuus ja vertailtavuus. 

2.3.4. Tukitavoitteet 

Tukitavoitteet asetetaan piirien omien esitysten perusteella. Piiri esit-
tää tavoitteille mittarit ja pisteytykset hyväksyttäväksi tulossopimukses-
sa. 

1 

Tavallisesti tukitavoitteet koskevat toiminnan, laadun tai henkilöstön ke-
hittämistä tai mandollista T&K-toimintaa. 
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2.3.5. Tavoitteiden painotus ja pisteytys 

Tiehallinnon ja tuotannon tavoitteita painotetaan eri tavalla. Painotukset on 
esitetty seuraavissa taulukoissa: 

Taulukko 1: 	Tiepiirin tiehallinnon tulostavoitteiden painotus 

Tiehallinnon tulostavoitteiden painotus 

Tie-ja liikenneolot 

Liikenneturvallisuus 

Ympäristö 

30% 

15 % 

15% 
Kiinteiden kulujen vähentäminen 20 % 

Tukitavoitteet 20 % 

Yhteensä 100 % 

Taulukko 2: 	Tiepiirin tuotannon tulostavoitteiden painotus 

Tuotannon tulostavoitteiden painotus 

Kiinteiden kulujen vähentäminen 

Toiminnan tulos 

Sidotun pääoman kiertonopeus 

20 % 

20 % 

20 % 

Tukitavoitteet 40 % 

Yhteensä 100 % 

2.4. Tienpito-ohjelma 

2.4.1. Tuotteet 

Tielaitoksen keskushallinto ja piirin tiehallinto sopivat alueellisesta tienpi-
dosta tienpito-ohjelmassa. Piirin tiehallinto toteuttaa ohjelman sopimalla pii-
rin tuotannon ja mandollisten ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa. 

Uudessa sopimusmallissa käytetään edelleen tuotekohtaista jaottelua, jos-
sa laatuvaatimukset ja laadunvalvonta- ja arvonmuutosperusteet esitetään 
tuotekorteissa. Tuotteista on jätetty pois viranomaispalvelut, koska se on 
yksi tiehallinnon perustehtävistä ja sen kustannukset ovat kiinteitä kustan-
nuksia. Tuotekortit on esitetty liitteessä. (Liite 2). 

Tieverkon kehittämisen tuotteita ovat: 
• rakentaminen 
• suunnittelu 
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Keskushallinto ja tiepiirit sopivat talousarvion mukaisesti toteutettavista 
hankkeista, niiden ajoituksesta, rahoituksesta ja maksutaulukoista. Tie- 
hallinto kilpailuttaa hankkeet ja vastaa niiden rakennuttamisesta. 

Perustienpidon tuotteita ovat: 
• talvihoito 
• kesähoito 
• päällystettyjen teiden ylläpito 
• sorateiden ylläpito 
• siltojen ja laitureiden ylläpito 
• lossi- ja lauttaliikenteen hoito 
• liikenneympäristön parantaminen 

2.4.2. Rahoitus 

Tienpidon rahoituksesta vastaa tielaitoksessa keskushallinto, jonka las-
kemat alustavat piirikohtaiset kehykset on esitetty liitteessä. Rahoitus 
lasketaan ja esitetään käytettävissä olevana määrärahana ja se ei 
sisällä tiehallinnon tulosodotusta. Tuotannon tulosodotus sisältyy pii-
rin sisäisiin tulossopimuksiin. Tuotannon laadun alituksesta määräy-
tyvät arvonmuutokset vähentävät alueellisen tiehallinnon määrära-
haa. (Liite 3) 

Kehittämisen rahoitus sovitaan keskushallinnon ja alueellisen tiehallin-
non kesken hankekohtaisesti. Käynnissä olevat hankkeet pyritään ra-
hoittamaan optimiaikataulujen mukaisesti. 

Perustienpidon rahoitus lasketaan keskushallinnossa käyttäen Las-
kentaperusteena tielaitoksen uusimpia hyväksyttyjä tuotekohtaisia toi-
mintalinjoja ja toimintaperiaatteita. Rahoitus lasketaan tuotekohtaisesti 
seuraavasti: 

• talvihoito sääindeksillä painotettuna kunnossapitoluokkakoh-
taisena yksikköhintana (mklkm) 

• kesähoito taajamia ja pääteitä painottamalla kunnossapito-
luokkakohtaisena yksikköhintana (mk/km) ja käsittelemällä 
tievalaistus omana kokonaisuutenaan 

• päällystettyjen teiden ylläpito teiden ylläpidon ohjausjärjestel-
mällä (HIPS) laskettuna optimirahoituksena (tienkäyttäjien ja 
tienpitäjän yhteenlasketut kustannukset minimissä) 

• sorateiden ylläpito liikennemäärillä painotettuina yksikköhin-
toina (mk/km) huomioimalla erikseen peruskorjaustarve 

• siltojen ja laitureiden ylläpito 1.5 % nykyarvosta 
• lossien ja lauttojen ylläpito vuoden 1995 laskemien perus-

teella säilyttämällä nykyinen palvelutaso 
• liikenneympäristön parantaminen tiepituuden ja liikennesuo-

ritteen suhteella 55/45 huomioimalla samalla mandollinen 
erityisrahoitustarve, mm. ympäristötoimenpiteiden suhteen. 

4 

1 
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Tielaitoksen strategian mukaisesti tiestön kunto ja hoitotaso pyritään säilyt-
tämään nykytasolla. Perustienpidon investointien osuus sen sijaan muuttuu 
talousarvion muuttuessa. Liikenneympäristön parantamisen rahoituksella 
on katettava vuonna 1996 mandollisia siirtyviä (22,5 Mmk) ja keskeneräisiä 
(83,4 Mmk) elvytyshankkeita sekä EU-hankkeita (n.30 Mmk). 

Uudet tarkennetut talvihoidon toimintalinjat eivät vaikuttane piirikehyksiin. 
Päällystettyjen teiden ylläpidossa joidenkin piirien rahoitustaso muuttuu, 
kun kustannustarve lasketaan uudestaan uusilla kuntokriteereillä. Soratel-
den kuntokriteerejä tarkennetaan parhaillaan käynnissä olevissa tutkimuk-
sissa, mutta tuloksilla ei liene vaikutusta piirikohtaisiin kehyksiin. Myös silto-
jen ja laitureiden ylläpidon rahoituksen laskenta perusteita tarkastellaan 
parhaillaan. Liikenneympäristön parantamisen rahoituksen jakoperus-
teet selvitetään vielä erikseen kesän aikana. Uudet laskentaperusteet 
esitellään tulosseminaarissa. 

Vuonna 1996 perustienpidossa painotetaan liikenteen sujuvuutta, turvalli-
suutta ja ympäristöä. Rahoitusta kohdistetaan pääteille ja taajamiin. Laske-
tuista kokonaiskustannuksista neuvotellaan piirien tiehallintoyksiköiden 
kanssa ja sovitut hinnat määritellään tienpidon kustannuskehyksiksi. Sovit-
tava kokonaishinta on sitova, mutta vastuu tuotekohtaisesta hinnoittelusta 
siirtyy piirien tiehallinnolle. 

Pienet käyttöomaisuusinvestoinnit ovat tiejohtajan päätettävissä, mutta kes-
kitetyt ja erityisen suuret investoinnit (esim. säätutkat ja lauttahankinnat) 
päättää tielaitoksen johto. Kaikki käyttöomaisuusinvestoinnit sovitaan tulos- 
sopimuksessa. 

2.4.3. Yleiset toimintaperiaatteet ja laatuvaatimukset 

Tienpitosopimuksen on perustuttava tielaitoksen yleisiin toimintaperiaattei-
sun: 

• yleiset toimintalinjat 
• laatuvaatimukset 
• arvonmuutosperusteet 
• normit ja menetelmäohjeet 

0 

Yleiset toimintalinjat perustuvat tiehallinnon strategiaan ja laitoksen toimin-
tapolitiikkaan (esim. Teiden talvihoito II, menetelmäohje, TIEL 2230006). 
Tuotannon laatuvaatimusten ja arvonmuutosperusteiden on oltava saman-
laisia eri yksikkötasoilla ja alueilla (esim. Päällystystöiden yleiset arvonmuu-
tosperusteet, TIEL 2243560-95). Normit ja menetelmäohjeet varmistavat, 
että teetettävä tuotanto tehdään tielaitoksen hyväksymällä tavalla (esim. 
Tiemerkinnät, TIEL 2131906). 

Tienpitoa ohjaavat tekijät esitetään tuotekorteissa tai niihin liittyvissä asia- 
papereissa myös vuoden 1996 tienpito-ohjelmassa. Vuosina 1996-97 kaikki 
em. tekijät liitetään yhteen käytössä olevissa laatujärjestelmissä. 
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2.4.4. Laadun valvonta ja arvonmuutosperusteet 

Tienpidon alueellinen vastuu on piirin tiehallinnolla, jolta edellytetään 
myös kaikkien tuotteiden laadun varmistusta. Tuotekohtaisissa laadun- 
varmistus- ja arvonmuutosperusteissa noudatetaan laadunvarmistusoh-
jeen "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvon-
muutosperusteet 1995" mukaista menettelyä. Laadunvalvontaa voidaan 
tehdä alueellisen tiehallinnon toimesta tai se voi sisältyä tienpito-ohjel- 	 4 

mun. 

Piirien tiehaUinnolla on oltava tuotekohtaiset laatusuunnitelmat. Pii-
rien tuotanto jatkaa laatujärjestelmien kehittämistä voimassa olevien ai-
kataulujen mukaisesti. 

2.5. 	Tiepiirin budjetit ja taseet 

2.5.1. Yleistä 

Tiehallinto ja tuotanto laativat erikseen omat budjettinsa ja taseensa. 
Budjettilomakkeen ja taseiden mallit on esitetty liitteessä. Rakennetta 
tarkennetaari vielä tulosseminaarissa ja seuraavassa tulossuunnitte-
luohjeessa. (Liite 4) 

Tiehallinto- ja tuotantoyksiköiden budjettiasiapapereita ei yhdistetä 
piiritasolla. Eri tuotantoyksiköiden budjetit ja taseet on koottava yhteen 
jo piirin sisällä. 

2.5.2. Tiehallinnon budjetti ja tase 

Tiehallinnon on tehtävä: 
• kulubudjetti 
• tase 
• tunnusluvut 
• käyttäomaisuuden hallintalaskelma 
• maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
• budjettianalyysi 

Kulubudjetti, tase ja tunnusluvut tehdään sekä koko vuodelle että tam- 
mi-kesäkuu ajanjaksolle. Kulubudjetti tuotteiden ja suoritteiden ostojen 	 4 

osalta sisältää sekä varsinaisen menoarvion mukaisia määrärahoja vas- 
taavat ostot ja vuodelta 1995 siirtyneiden määrärahojen mukaiset ostot. 

Kulubudjetissa on kaksi osaa, joissa eritellään oman toiminnan kulut 
eli kiinteät kulut sekä tuotteiden ja suoritteiden ostot. Ostobudjetissa 
eritellään myös keskeneräinen tuotanto ja mandolliset arvonmuutospe-
rusteet. Tiepiirin tuotannolta ostettu tuotanto on tiehallinnon tuotteiden 
ostokulu ja tuotannon tulosbudjetissa tuotto. 
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Kiinteissä kuluissa on mukana myös mandolliset tiepiirin tuotannon veloituk-
set sekä laskuttavien palveluyksiköiden veloitukset. Kun kiinteiden kulujen 
vertailuluku vuodelta 1995 lasketaan, tulee tämän sisältää vastaavat erät. 
Muutoinkin vuoden 1995 kiinteiden kulujen vertailuluvun tulee perustua sa-
moihin rakenteisiin kuin vuoden 1996 budjetti eli tavoiteluku. 

Tase jaetaan tiehallinnon taseeseen ja tuotannon taseeseen. Jakoperus-
teet ovat liitteessä 6. Tarkemmat ohjeet taseen jakamisesta tiehallinnon ja 
tuotannon kesken annetaan kesäkuun tulosseminaarissa. 

Yleis-ja tiesuunnite/mat kertyvät tiehallinnon taseeseen silloin, kun suunnit-
teluyksikkö luovuttaa ja laskuttaa suunnitelman ja poistuvat operatiivisesta 
taseesta kansallisomaisuuteen kun tietä aletaan rakentaa eli tiepäätös on 
tehty. 

Kehittämis-ja liikenneympäristön parantamishankkeet kertyvät tiehallinnon 
taseeseen, kun tuotanto luovuttaa ja laskuttaa hankkeen ja siirtyy kesken-
eräisestä tuotannosta kansallisomaisuuteen, kun tie avataan liikenteelle. 

Tunnusluvut tiehallinnon budjetissa ovat 
• kiinteät kulut % nettokokonaiskuluista 
• sidotun pääoman kiertonopeus 
• keskeneräisten tiehankkeiden (kehittämishankkeet- ja perustien-

pidon investointiluontoiset hankkeet) kiertonopeus 
• suunnitelmavaraston kiertonopeus 

Sidotun pääoman kien'onopeus on vuoden nettokulut jaettuna sidotun pää-
oman arvolla raportointijakson lopussa. Puolivuosiraportissa vuoden netto- 
kulut ovat alkuvuoden nettokulut kerrottuna kandella. 

Keskeneräisten tiehankkeiden kiertonopeus on vuoden hankeostot jaettuna 
keskeneräisten arvofla kauden lopussa. Puolivuosiraportissa vuoden han-
keostot ovat alkuvuoden hankeostot kerrottuna kandella. 

Suunnitelma varaston kiertonopeus on vuoden suunnitelmaostot jaettuna 
kauden lopun suunnitelmavaraston arvolla. Puolivuotisraportissa vuoden 
suunnitelmaostot ovat alkuvuoden suunnitelmaostot kertaa kaksi. 

2.5.3. Tuotannon budjetti ja tase 

Tuotannon on laadittava: 
• tuloslaskelma 
• tase 
• tunnusluvut 
• käyttäomaisuuden hallintalaskelma 
• kassavirtalaskelma 
• maksuflisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
• tulosbudjettianalyysi 
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Mallit on esitetty liitteessä. Budjettiasiakirjojen rakennetta tarkennetaan 
vielä tulosseminaarissa ja seuraavassa tulossuunnitteluohjeessa. 

Tuloslaskelma, tase, tunnusluvut ja kassavirtalaskelma tehdään koko 
vuodelta ja vuosineljänneksien jälkeen: 1.1.-31.3.96; 1.1.-30,6.96; 
1.1.-30.9.96. Kesäkuun lopun väliraportti raportoidaan myös liikenne- 
ministeriöön. 1 

Tuloslaskelma on lähes samanlainen kuin tiepiirin tuloslaskelma vuon-
na 1995. Tärkein muutos on rahoitustuotto-ja rahoituskulurivien korvaa-
minen rivillä laskennallirien korko sidotulle pääomalle. Sillä pyritään ku-
vaamaan tulevaa rahoitusta (liikelaitos) ja sen rahoituskuluja. 

Taseen jakamisesta tiehallinnon ja tuotannon kesken annetaan tar-
kemmat ohjeet kesäkuun tulosseminaarissa. 

Kassavirtalaskelma on nimensä mukaisesti laskelma "kassaan tule-
vasta rahasta. Kassavirtalaskelma on toinen rahoitusta kuvaava asia 
laskennallisen koron lisäksi. Kassavirtalaskelma ja sidotun pääoman 
laskennallinen korko ovat myös yritysten tulosyksiköiden rahoituksen-
hallintatyökalut. Varsinainen rahoituksenhoito on yrityksissä keskushal-
linnon rahoitustoiminnon tehtäviä. 

Tunnusluvut tuotannon tulosbudjetissa ovat samat kuin tiepiirin tulos- 
budjetissa vuonna 1995. 

Tuotannon tulosbudjetoinnista on ohjeita myös talousohjauskansiossa, 
jonka päivitys valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. 

1 
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3. YLEISIÄ OHJEITA 
3.1. Tieverkon kehittämishankkeiden hankeperustelut 

Hankeperustelut tulee tehdä ja tarvittaessa päivittää kaikista tieverkon ke-
hittämishankkeista, joita piiri ehdottaa seuraavaan TTS-ohjelmaan. Ne teh-
dään aiemman mallin (Tulossuunnittelu 1994, Ohje 2/93) mukaisin periaat-
tein. Vaikutusten tarkasteluvuodeksi on ohjeella 1/94 muutettu vuosi 2000. 

Hankeperusteluiden pääohjeet ovat: 
• perusesitystapa on kuvattu kirjeellä Sts-76/23.4.1991 
• vaikutusselvitysten laskemisessa noudatetaan liikenneministeri-

ön julkaisun 26/94 mukaista menettelyä (YHTALI) 
• ongelman on tultava selvästi esiin. 
• tarkasteluvuosi on v. 2000. 
• kustannusarvio tehdään verottomana ja sidotaan käypään hinta-

tasoon. 
• rakennussuunnittelu sisällytetään kustannusarvioon. 
• perusteluissa mainitaan suunnittelutilanne ja esitetään arvio 

suunnittelun kannalta aikaisimmasta mandollisesta aloitusvuo-
desta (optimaalisella panostuksella). 

• toimenpiteet kuvataan teknisin termein niin kattavasti, että pää-
osa kustannusten synnystä selittyy. 

• lomakkeet toimitetaan paperiversiona ja varustetaan laadintapäi-
vämäärällä ja laatijan tunnisteella 

3.2. Arvonlisävero 

Tuotantosopimus, tuloslaskelma ja tase eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvon-
lisäverosta on annettu 8.2.1994 erillinen ohje (1956/93/20/TIEL) kirjeellä 
94/20/Yh-76. 

3.3. Tilaukset palvelukeskuksilta 

Palvelukeskusten tuotteiden tilausmenettelystä on lähetetty erillinen julkaisu 
kirjeellä: Tilausmenettely palvelukeskuksilta 1995, 30.8 1994 94/20/Yh-302. 
Julkaisun nimi on "Tilausmenettely palvelukeskuksilta ja konsernituotteet", 
Yhtymähaflinto, Hki 1994. 

3.4. Sisäinen laskutus 

Sisäisestä laskutuksesta on annettu 8.11.1994 erillinen ohje (12/94/20/ 
TIEL) kirjeellä 94/20/Yh-361. Ohjeen perusteella sisäisestä laskutuksesta 
ei tehdä määrärahasiirtoja hallinnolliseen kirjanpitoon. 
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3.5. Määrärahojen käyttösuunnitelma 

Määrärahojen käyttäsuunnitelma tehdään tienpito-ohjelman yhteenveto-
lomakkeelle. Lomake on esitetty liitteessä 2. 

3.6. Henkilöstö 

Henkilöstämenot eivät vuonna 1996 saa ylittää vuoden 1995 tasoa. 
Henkilöstömenojen vähentämisellä voidaan kattaa osa kiinteiden kus-
tannusten vähentämistavoitetta. Mandollisiin henkilöstömenojen säästä- 
tavoitteisiin on syytä varautua, kun valtion vuuoden 1996 
talousarvioesitystä tarkennetaan. 

Henkilästömenoja voidaan vähentää mm. seuraavin periaattein: 
• pidättyvä rekrytointipolitiikka jatkuu 
• määräaikaista henkilästää palkataan minimimäärä (harjoitte-

luun suhtaudutaan positiivisesti) 
• pidättyvä palkkapolitiikka jatkuu 
• lisien ja korvausten maksamisessa säästetään 
• palkattomiin vapaisiin ja osa-aikaeläkkeelle siirtymisiin suh-

taudutaan suopeasti 
• vapaa-ehtoisen lomarahan vaihtamisen sallitaan 

3.7. Tulospalkkio 

Tulospalkkiojärjestelmää jatketaan laitoksessa vuonna 1996. Tulosjoh-
tamisen tavoitteena on palkitseminen poikkeuksellisen hyvin tehdystä 
työstä - ei normaalista työpanoksesta. Lisäksi tulospalkkion maksami-
sen edellytyksenä on taloustavoitteiden saavuttaminen. Tähän liittyvää 
ohjeistusta täsmennetään myöhemmin. 
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4. TULOSSUUNNITTELUPROSESSI 
4.1. Aikataulu 

Vuoden 1996 tulossuunnitteluprosessia tarkennetaan valmistelijoille järjes-
tettävässä tulossemjnaarjssa 13.6. Alustava aikataulu on seuraava: 

• tulosseminaari valmistelijoUle 13.6. 
• tuotannon talousohjauksen ohjekansio päivitetään kesäkuussa 
• keskushallinnon ja tiepiirien valmistelijoiden sopimusneuvottelut 

elo-syyskuussa (piirin kutsusta) 
• tulossuunnittelun ohje 2/1 995 valmistuu syyskuussa. 
• tulosseminaari valmistelijoille 28.9. (alustavasti) 
• piirit palauttavat tulossopimusasiakirjat tielaitoksen esikuntaan 

13.10.1995 mennessä 
• pääjohtaja ja tiejohtaja käyvät tuloskeskustelut ja hyväksyvät tu-

lossopimukset marraskuussa 

Keskushallinnon ja piirien valmistelijat neuvottelevat tulossopimuksista tar-
vittaessa. Tiehallinnon ja tuotannon neuvottelut käydään mielellään eri ko-
kouksissa. Neuvotteluissa sovitaan tavoitteista, jotka koskevat erikseen pii- 
rin tiehallintoa ja tuotantoa. Tästä syystä odotukset on neuvoteltava valmiik-
si jo piirin sisällä tiehallinnon ja tuotannon kesken. 

Tuotannon valmistelijoiden neuvotteluun tulee tehdä keskustelun pohjaksi 
alustava tulosbudjetti, hahmotelma tunnusluvuista ja niiden taustalla olevis-
ta oletuksista esim. tuottojen osalta: 

• varsinaiseen määräraha-ar-vjoon perustuvat tuotot 
• vuoden 1995 saidoihin perustuvat tuotot 
• työllisyysmäärärahaan perustuvat tuotot 

4.2. Asiakirjat 

Tielaitoksen esikuntaan 13.10.1995 mennessä toimitettavat asiakirjat ovat: 
• piirin strategia (TTS-luonnos) 
• piirin tulostavoitteet 
• tienpito-ohjelma 

• ohjelmayhteenveto ja määrärahojen käyttösuunnitelma 
• tuotekoi-tit tuotteittain 

• budjetitja taseet 
• tiehallinnon kulubudjetti ja tase 
• tiehaliinnon budjettianatyysit 
• tuotannon tulosbudjetti ja tase 
• tuotannon tulosbudjettianalyysj 
• tuotannon kassavirtalaskelma 
• tunnusluvut 
• käyttöomaisuuden hallintalaskelmat 
• maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus-

laskelmat 
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Asiakirjojen sisältää tarkennetaan tulosseminaarissa ja tulossuunnitte-
lun ohjeessa 2/1995. Keskushallinnon tavoitteena on laatia mandolli-
simman yksinkertaiset ja helpot asiakirjamallit, jotka voidaan toimittaa 
valmiina tiedostoina. Tulosbudjettilomaketiedostot (lotustaulukot) toimi-
tetaan 13.6. tulosseminaarissa. 

4.3. Yhteyshenkilöt 

Tulossuunnittelun yhdyshenkilöt tielaitoksen keskushallinnossa ovat 
• Tapani Määttä p. 2086 tulossopimukset 

tienpito-ohjelmat 
• Jani Saarinen p. 2436 tulossopimukset 

tienpito-ohjelmat 
• Marita Solla p. 2091 tulossopimukset 

raportointi 
• Ilkka Komsi p. 2789 tulostavoitteet 

kehittämis hankkeet 
• Reijo Kasari p. 2073 budjetit ja taseet 

taloustavoitteet 
• Kari Karessuo p. 2041 tie- ja liikenneolot 
• 011i Penttinen p. 2597 talvihoito 

kesähoito 
• Juhani Pulkkanen p. 2088 päällystettyjen teiden ylläpito 

sorateiden ylläpito 
siltojen ja laitureiden ylläpito 

• Saara Toivonen p. 2039 liikenneturvallisuus 
• Ulla Priha p. 2040 ympäristä 
• Matti Hämäläinen p. 2014 kehittämishankkeiden suunn. 

• Telefax / Es 	p. 2020 
• Telefax/Ts 	p.2236 
• Telefax / Yh 	p. 2970 

4 
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5. LIITTEET 

Tulostavoitteet Liite 1 

Tienpito-ohjelma ja tuotekortit Liite 2 

Alustava tienpidon rahoituskehys Liite 3 

Tiehalhnnon kulubudjetti Liite 4/1 

Tiehaifinnon tase Liite 4/2 

Tiehallinnon käyttöomaisuuden ja Liite 4/3 
muiden pitkäaikaisten sijoitusten 
hallintalaskelma 

Tiehallinnon kustannusvastaavuus- Liite 4/4 
laskelma 

Tuotannon tulosbudjetti Liite 5/1 

Tuotannon tase Liite 5/2 

Tuotannon tunnusluvut Liite 5/3 

Tuotannon kassavirtalaskelma Liite 5/4 

Tuotannon käyttöomaisuuden ja Liite 5/5 
muiden pitkäaikaisten sijoitusten 
hallintalaskelma 

Tuotannon kustannusvastaavuus- Liite 5/6 
laskelma 

Omaisuuden hallinta Liite 6 

Liitteet ovat toistaiseksi luonnoksia 
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Liite 1/1 

Tielaitos 
	TIE- JA LIIKENNEOLOT/SUJUVUUS 

Piirin tavoite 1996 Talvihoidon tavoitetaso saavutetaan 88 %:sesti hoitoluokkien Is-Ib teillä. 

Kuntokriteent alittavien teiden määrä on enintään X km. 

Tienkäyttäjien informaatiota lisätään ja toteutetaan erillisiä sujuvuutta edistäviä 
toimenpiteitä. 

Paino 	 Tiehallinto: 30/1 00 

Mittarit ja 	 Kullakin osatavoitteella on oma mittarinsa. Kokonaistulos määräytyy kumula- 
pisteskaala 	tiivisena seuraavasti. 

Talvihoitotason toteutuma (väliarvot interpoloiden): 

Kevättalvi 96: 
0 pistettä 	 <tavoitearvo - 5 %-yksikköä 
1 	 = tavoitearvo 
Syystalvi 96: 
0 pistettä 	 <tavoitearvo - 5 %-yksikköä 
1 	 = tavoitearvo 

Toteutumaprosentti lasketaan em. hoitoluokkien painotettuna keskiarvona. 
Painoina luokkien välillä käytetään luokkakohtaisia osuuksia tiepituudesta ja 
liikennesuontteesta (1/3 tiepituus, 213 hikennesuorite). Laadunseuranta toteu-
tetaan voimassa olevan ohjelman (Ts-92/1 994) mukaisesti. 

• Päällysteiden kunto (väliarvot interpoloiden): 

Pintakunnoltaan tai kantavuudeltaan huonokuntoisten teiden kilometrimäärä: 

Opistettä 	 >1,30*X 
1 	 =x 

Tie on huonokuntoinen, jos se ei täytä laatuvaatimuksien "XXX' edellyttämää 
tasoa unen, tasaisuuden, vaunosumman tai kantavuuden osalta päällystys- 
kauden jälkeen (vuoden vaihteen tilanteessa). 

• Tienkäyttäjien informaatio ja erilliset toimenpiteet: 

Tiepiirejä pyydetään tekemään ehdotus siitä, millä tavoin tavoite konkretisoi-
daan. Ehdotuksien pohjalta valitaan yhdenmukainen, kaikkia osapuolia kos-
keva menettely. 

Tulospisteet 0. ..2 määräytyvät toteutuneisiin toimenpiteisiin perustuvan arvi-
oinnin perusteella. 

Tienpidon suunnittelu Kan Karessuo/16.5.1995 
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Piirikohtainen odotus _____________ _______________ 
Tepiin Talvihoidon taso Huonokuntoiset tiet 

____________ _____________ % (km) 
U 88 540 
T 86 780 
KaS 88 650 
H 88 500 
SK 89 630 
KeS 88 280 
V 86 950 
0 90 1250 
L .92 820 
Koko maa keskimäärin 88 6400 

Tienpidon suunnittelu 
Kari Karessuo/1 6.5.1995 
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aitos 
	 LIIKENNETURVALLISUUS 

Piirin tavoite 1996 	Tiepiirin toimin vähennetään ainakin X henkilövahinko-onnettomuutta, 
minkä arvioidaan vastaavan noin Y liiikennekuolemaa. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti panostetaan alueelliseen 
liikenneturvallisuustyöhön, ts. lääni- ja kuntakohtaiseen 
liikenneturvallisuussuunnitteluun 

Paino 	 Tiehallinto: 15/1 00 

Mittarit ja 	Laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemän pisterajat: 
pisteskaala 

Opistettä <(X-20%) 
1 >(X-20%) 
2 >(X-20%) 
3 >X 
4 >(X+10%) 
5 (X+20%) 

Tielaitoksen toimien perusteella saatavat vähenemät perustuvat tutkimus-
tuloksiin. Tarkemmat laskentaohjeet on esitettu julkaisussa 'Turvallisuus- 
vaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla, TARVA" (sis. julk. 6/1995). Uutta 
tieverkkoa tuottavat kohteet arvioidaan KEHAR tai IVAR-ohjelmistolla. Tie- 
laitoksen toimiin lasketaan tiejärjestelyt, kunnossapito, nopeuksien säätely 
ja liikennemerkkijärjestelyt. Vain edellisestä vuodesta tapahtuneet muu-
tokset otetaan huomioon. 

Ra porto i nti 	Laskennalliset henkilövahinko-onnettomuusmäärät raportoidaan. Raportti 
sisältää myös toimenpiteittäisen /hankekohtaisen erittelyn erikseen perus- 
tienpidon ja tieverkon kehittämisen osalta. 

Yleisten teiden hv-onnettomuuksien kokonaismäärää seurataan ja rapor-
toidaan, mutta sitä ei aseteta pisteytettäväksi tulostavoitteeksi. 

Yhteistyötä arvioidaan sidosryhmien palautteen perusteella ja ajantasa-
saisten liikenneturvallisuussuunnitelmien kattavuudella. Yhteistyö raportoi-
daan, mutta ei ole pistetytettävä osatavoite. 

Tienpidon suunnittelu Saara Toivonen/1 6.5.1995 
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Oheinen jakauma on laskettu painottamalla vuosien 1990-94 hv-onnetto- 
muuksia luvulla 2 ja liikenneympäristön parantamiseen vuodelle 1996 
suunniteltua rahoitusta luvulla 1: 

Piirikohtainen odotus 
Tiepiiri 	 Uikennelaskennalliset odotusarvot 

HV-onn 	kuolemat 

U 8,3 0,83 

T 8,2 0,82 
KaS 6,4 0,64 
H 7,8 0,78 

SK 5,4 0,54 

KeS 3,6 0,36 
V 5,5 0,55 

0 6,2 0,62 
L 3,6 0,36 
Perustienpito yhteensä 55,0 5,50 

Kehittäminen 5,0 0,50 
___________________ Yhteensä 60,0 6,00 

Tienpidon suunnittelu 
Saara Toivonen/16.5.1995 
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YMPÄRISTÖ 
Tielaitos 

Piirin tavoite 	1996 	Piiri osallistuu aktiivisesti laitoksen ympäristöasiakirjojen laa- 
dintaan ja laatu oman toimenpideohjelmansa. Ympäristövuo-
den vietto näkyy ulospäin. 

Kuntien ja maakunnallisten liittojen kanssa yhteistyössä paran-
netaan liikennejärjestelmän ympäristövaikutuksia. Taajamiin 
tulee panostaa ympäristö- ja liikenneturvaUisuussyistä nykyistä 
enemmän. Toteutettavien suunnitelmien tulee olla ajanmukai-
sia ja sidosryhmien kanssa tarkistettuja. 

Laitostasolla meluntorjuntaan varataan X Mmk ja pohjavesieri-
suojeluun X Mmk. Toteutuskohteet valitaan piirien tarjousten 
perusteella. 

Paino 	 Tiehallinto 15/100 

Mittarit ja 	 Pohjavesien suojelun ja meluntorjunnan osalta (väliarvot 
pisteskaalat 	 interpoloiden): 

0 pistettä 	<0,7 x tavoitearvo 
1 piste 	= tavoitearvo 

Muiden osatavoitteiden suhteen sanallinen arviointi 0.. .3 pis-
tettä eri osatavoitteiden osalta. 

Tienpidon suunnittelu Ulla Priha/1 6.5.1995 
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Piirikohtainen odotus ______________ ________________ 
Tiepiiri Pohjaveden Meluesteet (km) 

_____________________ _____________________ suojaus_(km) ____________________ 

u 

T 

KaS 

H Määritellään myöhemmin. 
SK 

KeS 

v 

0 

L 

Yhteensä 

Tiepidon suunnittelu 
Ulla Priha/16.5.1995/luonnos 
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LUONNOS 	Liite 1/4 

aitos 
	 KIINTEÄT KULUT 

Piirin tavoite 1996 	Piirin kiinteät kulut vähenevät 2 % vuoteen 1995 verrattuna siten, että 
tiehallinnon kiinteät kulut ovat enintään X Mmk ja tietuotannon kiinteät 
kulut ovat enintään X Mmk. 

Paino Tiehallinto: 20/100 
Tuotanto: 20/100 

Mittarit ja Kiinteiden kulujen väheneminen: 
pisteskaalat 

0 % 	0 pistettä 
1% 	1,5pistettä 
2 % 	3 pistettä 
3% 	3,3 pistettä 
4% 	3,8 pistettä 
5 % 	4 pistettä 
6% 	4,5 pistettä 
7% 	5 pistettä 

Yhtymähallinto Reijo Kasari/16.5.1995 
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Piirikohtainen odotus _____________ _______________ 

Tiepiin 

u 

T 

KaS 

H 

SK 

KeS 
v 

0 
L 

Yhtymähalli nto 
Reijo Kasari./16.5.1995/iuonnos 
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SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO 
aitos 

Piirin tavoite 	1996 	Piirin tietuotannon toiminnan tulos on x,x % ja tuotantoon sidotun 
pääoman kiertonopeus y,yy. 

Paino 	 Tuotanto: 40/1 00 

Mittarit ja 	 Määritellään myöhemmin. 
pisteskaalat 

Yhtymähallinto Reijo Kasari/16.5.1995 
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Piirikohtainen odotus _____________ _______________ 
Tiepiiri 

U 

T 

KaS 

H 

SK 

KeS 

v 
0 

L 

Yhtymähallinto 
Reijo Kasari/16.51995/hjonnos 
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X TIEPIIRI 

TIENPITO-OHJELMA 1996 

Tuote 	 Sopimus 
Mmk 

Kehittämisen hankkeet 

Kehittämisen suunnittelu 

Talvihoito 

Kesähoito 

Päällystettyjen teiden ylläpito 

Sorateiden ylläpito 

Siltojen ja laitureiden ylläpito 

Lautta- ja lossiliikenteen hoito 

Liikenneympäristön parantaminen 

Kustannukset yhteensä 

+ Investoinnit 

- Poistot 

- Korot 

- Nettobudjetoitavat tulot 

- Sisäisten palvelujen osto ja myynti 

Muutoserät yhteensä 

Rahoitustarve 

RAHOITUKSEN KÄYTrÖSUUNNITELMA 
Momentti 	 Mmk 

31.24.21 

31.24.77 

31 .24.78 

Yhteensä 

96tiesop.wk4 
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Tielaitos 	 Luonnos 1996 

XX TIEPIIRI 	 TIEVERKON 
TUOTEKORTTI 1996 	 KEHITTÄMISHANKE 

TUOTTEEN MÄÄRITTELY 
Kehittämishankkeiden rakennussuunnittelu ja rakentaminen hankeluettelon mukaisesti 
sovitussa aikataulussa. 

LAADUN MÄÄRITTELY 
Tien ja sillanrakennushankkeiden yleiset laatuvaatimukset sekä suunnitelmissa ja työ-
kohtaisissa työselityksissä esitetyt laatuvaatimukset. 

TUOTTEEN SISÄLTÖ 

HANKKEET 
Hanke kust.arv 

Mmk 
aik.kust. 

Mmk 
1995 
Mmk 

1996 
Mmk 

1997 
Mmk 

1998 
Mmk 

1999 
Mmk 

2000 
Mmk 

Hanke 1 

Hanke 2 

ne. 

Erilliset kiinteät kustannukset 

Tuote yhteensä 

Tarjous sisältää työ-, yleis-ja yhteiskustannukset 

LAADUN VARMISTUS JA ARVONMUUTOSPERUSTEET 
Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995 -oh-
jeen (Es-143/7.11.94) mukaisesti. 

Piiri laatu hankekohtaiset laatusuunnitelmat. Laatutaso todetaan hankekohtaisilla laatura-
porteilla hankkeiden valmistuttua. 

Arvonmuutosperusteita ei määritellä tienpito-ohjelmassa vuonna 1996. 

Piirin vastuuhenkilöt: 	Hanke 1 	N. N. 
Hanke 2 	0. P. 

jne. 

LIITTEET: Hankeperustelut 
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Tielaitos 	 LUONNOS 1996 

XX TIEPIIRI 	 TIEVERKON KEHITTÄMIS- 
TUOTEKORTTI 1996 	 HANKKEIDEN SUUNNITTELU 

TUOTTEEN MÄÄRITTELY 
Esi-, yleis- ja tiesuunnittelu hankeluettelon mukaisesti sovitussa aikataulussa sekä alu-
eellinen liikennejärjestelmä- ja tieverkkosuunnittelu. 

LAADUN MÄÄRITTELY 
Suunnitteluohjeiden yleiset laatuvaatimukset. 

TUOTTEEN SISÄLTÖ 

Suunnitelmat kust.arv 
Mmk 

aik.kust. 
Mmk 

1995 
Mmk 

1996 
Mmk 

1997 
Mmk 

1998 
Mmk 

myöh. 
Mmk 

Esisuunnitelmat 

Yleissuunnitelmat 

Tiesuunnitelmat 

Rakennussuunnitelmat 

Erilliset kiinteät kustannukset 

Tuote 

Tarjous sisältää työ-, yleis- ja yhteiskustannukset 

LAADUN VARMISTUS JA ARVONMUUTOSPERUSTEET 
Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995 
-ohjeen (Es-143/7. 11.94) mukaisesti. 

Piiri laatu hankekohtaisia laatusuunnitelmia. Laatutaso todetaan hankekohtaisilla laatu-
raporteilla hankkeiden valmistuttua. 

Arvonmuutosperusteita ei määritellä tienpito-ohjelmassa vuonna 1996. 

Piirin vastuuhenkilö: 	N.N 

LIITTEET: Hanke-erittely 
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Tielaitos LUONNOS 1996 

XX TIEPIIRI TALVIHOITO 
TUOTEKORTTI 1996 

TUOTTEEN MÄÄRITTELY 
Yleisten teiden talvihoito tielaitoksen voimassaolevien toimintalinjojen (päätetään jk:ssa 
8.6.) mukaisesti. Keli-informaatio hoidetaan tienkäyttäjäinformaation toimintaperiaattei- 
den ja annettujen ohjeiden mukaisesti. 

LAADUN MÄÄRITTELY 
Laatutaso on määritelty ohjeissa: 
- Talvihoidon toimintalinjat (Toukokuu) 

Valtateiden talvihoidon taso päätetään keskitetysti. 

Suolattavan tietieverkon 	(Is-Ib) talvihoidon laatuvaatimuksena on piirikohtaisen tavoite- 
tason toteutuma 86-92%. Tielaitoksen tavoite on 88%. 

Yksittäisen kuukauden suurin sallittu alitusprosentti on kaksi kertaa vuoden tavoitearvo. 
Toteutumaprosentti lasketaan kunnossapitoluokkakohtaisten toteutumaprosenttien pi- 
tuudella (1/3) ja liikennesuoritteella (2/3)! painotettuna keskiarvona. 

Kuntoarviointi perustuu kuntoluokitukseen 1-5, joka arvioidaan visuaalisesti 	käyttäen 
apuna kalibroituja kitkamittareita. 

TUOTTEEN SISÄLTÖ 

KP-Iuokka tiepituus (km) mkltiekm Mmk 
IS/2-ajorat. __________________________ ____________________________ __________________ 

IS 

Ib 
II 
III 

Kev. Iiik._väylät __________________________ ____________________________ 
Tuote_yhteensä ________________________ _________________________ ________________ 

LAADUN VARMISTUS JA ARVONMUUTOSPERUSTEET 

Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä Iaadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995 
-ohjeen (Es-143/7.11.94) ja talvihoidon seurantaohjeen (Ts-92/29.11.94) mukaisesti 

Pitrin vastuuhenkilö 	N. N. 

LIITTEET: 
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Tielaitos LUONNOS 1996 

XX TIEPIIRI KESÄHOITO 
TUOTEKORTTI 1996 

TUOTTEEN MÄÄRITTELY 
Tuote sisältää liikennemerkkien kunnossapidon, ajoratamerkinnät, vihertyöt, puhtaana- 
pidon ja tievalaistuksen käyttökustannukset. 

LAADUN MÄÄRITTELY 
Tuotteen laatu on määritelty toimenpidekohtaisissa ohjeissa: 
- Yleisohjeeet liikennemerkkien käytöstä (TVH 741 909) 
- Liikenteen ohjaus, viitoitus (TIEL 2130006) 
- Palvelukohteiden viitoitus (TIEL 723876) 
- Yleisohje tiemerkintöjen käytöstä (Th-326/5.4. 93) 
- Tiemerkinnät (TIEL 2131906) 
- Tieympäristön viheralueiden luokitus- ja hoito-ohjeisto (TVH 733989) 
- Tiemerkintämateriaalien laatuvaatimukset? 
- Kesähoidon hoidon laatuvaatimukset (luonnos 3.5.95) 

Vaadittu laatutaso perustuu käytönaikaiseeen kuntotilaan. Vaatimuksena ovat sekä 
keskimääräinen tuotelajikohtainen kuntotaso että alin hyväksyttävä taso (arvot vahviste- 
taan syksyllä 1995) + taulukkoarvot. 

Kuntoarviointi perustuu kuntoluokitukseen 	1-5, joka arvioidaan valokuvastandardien 
(TIEL 2230007) perusteella. 

TUOTTEEN SISÄLTÖ 

Toimenpide tiepituus (km) mk/tiekm Mmk 
Liikenteen ohjaus ja palvelu ________________________ 

- 	päätiet 

- 	taajamatiet 

• 	muut tiet 

Vihertyöt ja puhtaanapito ________________________ 

- 	päätiet 

- 	taajamatiet 

- 	muuttiet 

Tievalaistus 

Tuote yhteensä ________________________ 

Tieluokkakohtaiset yksikköhinnat sisältävät myös ramppien hoitokustannukset. Tiepituus 
lasketaan tilanteessa 1.1.1996 ilman ramppeja. 

LAADUNVARMISTUS JA ARVONMUUTOSPERUSTEET 
Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995 
-ohjeen (Es-143/7.11.94) mukaisesti. 

Piirin vastuuhenkilö: 	N.N. 

LIITTEET: 
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Tielaitos LUONNOS 1996 

XXXXXXXXXX PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN 
TUOTEKORTTI 1996 YLLÄPITO 

TUOTTEEN MÄÄRITTELY 
Tuote sisältää toimenpiteet, joilla päällystetyt teiden kunto voidaan pitää liikenteen vaati- 
mukset täyttävässä kunnossa. Toimenpiteitä ovat mm. päällystäminen, 	paikkaus ja 
peruskorjaus. 

LAADUN MÄÄRITTELY 
Tuotteen laatuvaatimuksena on päällystettyjen teiden kuntokriteerien perusteella määri- 
tetty piirikohtainen tavoitetason toteutuma 82-90%. Tielaitoksen tavoite on 85%. 

Tavoitteellisen kuntojakauman keskiarvotja hyvän kunnon alarajat ovat koko maassa seuraavat: 

LIIKENNEMÄÄRÄ (KVL) ________ 

Kuntotekijä 	 >6000 	6000-1500 	1500-350 	<350 

URA (mm max) 	 20 	 20 	 20 

E pätasai su us 

-Keskiarvo 	 1,6 	1,8 	2,4 	3,0 

-Alaraja 	 2,5 	3,5 	4,1 	5,5 

Vauriosumma 

-Keskiarvo 	 .5 	 15 	 30 	 50 

- Alaraja 	 30 	 60 	80 	140 

Kantavuusaste 	 70J 	70 	70 	 70 

Luokassa 6000 - 1500 käsitellään myös valtatiet, joiden KVL < 1500 

TUOTTEEN SISÄLTÖ 

Päällystys ja palkkaus 	tiepituus 	yks.hinta 	 1 996 
________________________ 	(km) 	(mkltiekm) 	 _________ 

Tuote 

Peruskorjaus suorite yks.hinta kust.arv. aik.kust. 1995 1996 1997 myöh 
_______________________ (km) (mk/km) (mk/km) (Mmk) (Mmk) (Mmk) (Mmk) (Mmk) 

Keskeneräiset v. 96 

Alkavat v. 96 

Tuote 

Tuote yhteensä 

Tiepituus lasketaan tilanteessa 1.1.1997 ilman ramppeja. 

LAADUN VARMISTUS JA ARVONMUUTOSPERUSTEET 
Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995 
-ohjeen (Es-14317. 11.94) mukaisesti. 

Piirin vastuuhenkilöt: 	N, N. 

LIITTEET: Hanke-erittely peruskorjaustoimenpiteistä 
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Tielaitos 	 LUONNOS 1996 

XX TIEPIIRI 	 SORATEIDEN YLLÄPITO 
TUOTEKORTTI 1996 

TUOTTEEN MÄÄRITTELY 
Tuote sisältää toimenpiteet, joilla sora- ja SDP-teiden kunto voidaan normaaleissa olo-
suhteissa pitää liikenteen vaatimukset täyttävässä kunnossa. Toimenpiteitä ovat mm. so-
rateiden kunnossapito ja peruskorjaus sekä sorateiden pintaus, uudelleen pintaus ja 
SOP-teiden peruskorjaus. 

LAADUN MÄÄRITTELY 
Laatutaso on määritelty ohjeissa: 
- Sorateiden kunnossapito (TVH 743939/1 985) 
- Tien kuivatusjärjestelmän kunnon arviointi (TVH 743925/1 985) 
- Sorateiden kulutuskerroksen kuntoluokitus (TVH 743921/1 986) 

Laadun määrittely tarkistetaan sorateiden hallinnan kehittämisprojektin päätyttyä syksyllä 
1995. 

Sora- ja SDP-teiden alin hyväksyttävä kuntoluokka on 3,0. Tuotteen laatuvaatimuksena 
on tavoitetason toteutuma 88%. Kelirikkoisten teiden määrä ei lisäänny. 

Toteutumaprosentti lasketaan sora- ja SDP-teiden toteutumaprosenttien pituudella pai-
notettuna keskiarvona. 

Kuntoarviointi perustuu kuntoluokitukseen 1-5, joka arvioidaan visuaalisesti käyttäen 
mandollisesti apuna kalibroituja tasaisuusmittauslaitteita. 

TUOTTEEN SISÄLTÖ 

Kunnossapito 
__________________________ 

tiepituus 
(km) 

Yks.hinta 
(mk/km) 

Soratiet 

SOP-tiet 

Tuote 

1996 
(Mmk) 

Peruskorjaus 
_________________________ 

suorite 
(1km) 

Yks.hinta 
(mklkm) 

kust.arv. 
(mk/km) 

aik.kust. 
(Mmk) 

1995 
(Mmk) 

1996 
(Mmk) 

1997 
(Mmk) 

myöh. 
(Mmk) 

Keskeneräiset v. 96 

Alkavat v. 96 

Tuote 

Tuote yhteensä 

Tiepituus lasketaan tilanteessa 1.1.1996. 

LAADUN VARMISTUS JA ARVONMUUTOSPERUSTEET 
Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995 
-ohjeen (Es-143/7. 11.94) mukaisesti. 

Piirin vastuuhenkilö: 	N. N. 

LIITTEET 	Hanke-erittely peruskorjaustoimenpiteistä 
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Tielaitos LUONNOS 1996 

XX TIEPIIRI SILTOJEN JA LAITUREIDEN 
TUOTEKORTTI 1996 YLLÄPITO 

TUOTTEEN MÄÄRITTELY 
Tuote sisältää toimenpiteet, joilla sillatja laiturit voidaan pitää liikenteen vaatimukset täyt- 
tävässä 	kunnossa. 	Toimenpiteitä 	ovat 	mm. 	siltojen ja 	laitureiden 	kunnossapito ja 
peruskorjaukset. 

LAADUN MÄÄRITTELY 

Laatuvaatimuksena on säilyttää siltojen ja laitureiden kunto pitkällä aikavälillä vähintään 
nykytasolla. Painorajoitettujen siltojen määrä ei kasva tai vähenee. 

TUOTTEEN SISÄLTÖ 

Kunnossapito 	 Sillat 	yks.hinta 	 1996 
___________________________ 	(kpl) 	(mk/kpl) 	 (Mmk) 

Tuote 

Peruskorjaus Sillat yks.hinta kust.arv. aik.kust 1995 1996 1997 myöh. 
_________________________ (kpl) (mk/kpl) (mkltiekm) (Mmk) (Mmk) (Mmk) (Mmk) (Mmk) 
Keskeneräiset v. 96 

Alkavat v. 96 

Tuote 

Tuote yhteensä 

Tuotteessa eritellaän avattavat sillat. 

Siltojen ja laitureiden lukumaärä lasketaan tilanteessa 1.1 1996. 

LAADUN VARMISTUS JA ARVONMUUTOSPERUSTEET 
Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995 
-ohjeen (Es-143/7.1 1.94) mukaisesti. 

Piirin vastuuhenkilö: 	N. N. 

LI ITTEET: 	Hanke-erittely peruskorjattavista silloista ja laitureista. 
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Tielaitos LUONNOS 1996 

XX TIEPIIRI LOSSI- JA LAUTTALIIKENTEEN 
TUOTEKORTTI 1996 HOITO 

TUOTTEEN MÄÄRITTELY 
Tuote sisältää lossi- ja lauttaliikenteen hoidon sovituissa kohteissa. 

LAADUN MÄÄRITTELY 
Tuotteen laatu määritellään taloudellisin perustein vastaamaan kuljetustarpeiden kysyn- 
tää ja vaadittavaa palvelutasoa. 

Lossi- ja lauttaliikenne hoidetaan keskeytyksettä sovittujen aikataulujen mukaisesti. 

TUOTTEEN SISÄLTÖ 

Lossipaikka kvl. mk/ajon. Mmk 

kohde 1 

kohde 2 

jne. _______________________ ________________________ _______________ 

Tuote_yhteensä ________________________ _________________________ ________________ 
Lossien ja lauttojen lukumäärä lasketaan todellisina. 

LAADUN VARMISTUS JA ARVONMUUTOSPERUSTEET 
Tuotantosopimusmenettelyyn 	liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995 
-ohjeen (Es-143/7.11.94) mukaisesti. 

Piirin vastuuhenkilö: 	N. N. 

LIITTEET: 	Mandollinen erittely ossi- ja lauttapaikoista aikatauluineen 
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Tielaitos 	 LUONNOS 1996 

XX TIEPIIRI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN 
TUOTEKORTTI 1996 	 PARANTAMINEN 

TUOTTEEN MÄÄRITTELY 
Tuote sisältää perustienpidon investointihankkeita, joilla parannetaan liikenteen sujuvuut-
ta, liikenneturvallisuutta, liikenneympäristöä tai vähennetään tienpidon ympäristövaiku-
tuksia. Tuotteeseen sisältyvät myös tieverkkoselvitykset ja alueelliset liikenneturvalli-
suussuunnitelmat. Lisäksi tuotteeseen sisältyvät elvytyshankkeiden jatkorahoitus vuonna 
1996 sekä perustienpidon EU-hankkeet. Hankkeista sovitaan yhteistyössä alueellisten 
sidosryhmien kanssa. 

LAADUN MÄÄRITTELY 
Tien ja sillanrakennushankkeiden yleiset laatuvaatimukset sekä suunnitelmissa ja työ-
kohtaisissa työselityksissä esitetyt laatuvaatimukset. 
Tuotteella aikaansaatavat vaikutukset eriteltyinä: 
- henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä 	x-xx heva-onn. 
- meluesteiden rakentaminen 	 x,x km 
- pohjavesien suojaaminen 	 x,x km 
- taajamahankkeet 	 x kpl 

Toimenpiteiden valinnassa on varmistettava ensisijaisesti sovittujen vaikutusten 
toteutuminen. 

Toimenpiteet 
__________________________ 

suorite 
(km/kpl) 

yks.kust. 
(mk) 

kust.arv. 
(Mmk) 

aik.kust. 
(Mmk) 

1995 
(Mmk) 

1996 
(Mmk) 

1997 
(Mmk) 

myöh. 
(Mmk) 

Keskeneräiset v. 96 

Alkavat v. 96 

Hankkeiden suunnittelu 

Yhteensä 

Tarjous sisältää työ-, yleis- ja yhteiskustannukset 

LAADUN VARMISTUS JA ARVONMUUTOSPERUSTEET 
Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutosperusteet 1995 
-ohjeen (Es-14317.1 1.94) mukaisesti. 

Piinn vastuuhenkilö: 	N. N. 

LI ITTEET: Hanke-erittely toimenpideryhmittain SVAR-luokittelun mukaisesti 
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Perustienpidon alustavat nettomäärärahat 1996 

Peruslaskelma 

milj mk 

Uudenmaan tiepiiri 340 

Turun tiepiiri 400 

Kaakkois-Suomen tiepiiri 365 

Hämeen tiepiin 320 

Savo-Karjalan tiepiiri 345 

Keski-Suomen tiepiiri 180 

Vaasan tiepiiri 325 

Oulun tiepiiri 410 

Lapin tiepiiri 280 

Hailuodon lautta (0-piiri) 30 

Yhteiset toiminnot 205 

Nettomenot yhteensä 3 200 
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TIELAITOS 	 BUDJETTI 1.1. - 31.12.1996 
Tiehallinto, tiepiiri: 	 _____ 	____ 	Liite 5.1 

Arvio 	Budjetti 1996 
_______________________________ 	1995 	öi1.1.-31.12. 

Toiminnan tuotot 
Tuototjulkisoik.suoritt. 
Tuotot_muista_maksull.suoritt. 	__________ _____________ 

TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ _______ _____________ 
Tienpidon tuotteiden ostot 

Kehittämisen valmistuvat hankkeet 
Kehittämisen käyttöönotetut suunnitelma 
Liikenneympäristön parant.valm.hankk. 
+1- Keskeneräisten hankkeiden muutos 
Hankkeet yhteensä 
Talvihoito 
Kesähoito 
Päällystettyjen teiden ylläpito 
Sorateiden ylläpito 
Siltojen ja laitureiden ylläpito 
Lossi-ja lauttaliikenteen hoito 
Tiealueet 
+1- arvonmuutokset __________________ 

Tienpidon tuotteiden ostot yhteensä 	r 	 - 

Kiinteät kulut 
Palkat, sos. ja muut henkilöstökulut 
Matka- ja majoituskulut 
Vuokrat 
Pienkalusto 
Konsulttipalvelut, ulkopuoliset 
Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä 
Muut kiinteät kulut __________ _________ 

_________ Kiinteät kulut yhteensä ______ 
Poistot 
Satunnaiset tuotot 
Satu nnaiset kulut __________ _________ 

NETTOKULUT (kulut-tuotot) _________ _________________ 

TUNNUSLUVUT 

Toiminnan kiinteät kulut % nettokuluista 
Sidotun pääoman kiertonopeus 
Keskeneräisten hankkeiden kiertonopeus 
Suunnitelmavaraston kiertonopeus 

Sidottu pääoma 
Henkilömäärä 	 ______ 

1 
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rTIELAITOS 	 _____ TASEBUDJETTI 	Mmk 

Tiehallinto, tiepiiri: 	 _________ Budjetti 1996 
Arvio 

______________________ 	 1995 	1.1. 	30.6. 1 	31.12 
VASTAAVAA 
KÄYTTÖOMAISUUS JA 
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 	______ _______ ______ 

Aineettomat hyödykkeet 
Aineelliset hyödykkeet 

Maa-, metsä- ja vesialueet 
Rakennukset ja rakennelmat 
Koneet ja kalusto 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Keskeneräiset hankinnat 
Ennakkomaksut 

Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset 
L_sijoitukset 

Osakkeet ja osuudet 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 
Vaihto -omaisuus 	 _________ _________ 	________ 

Aineet ja tarvikkeet 
- ainevarastot 
- maa-ainesvarastot 
- tarvikevarastot 

Keskeneräinen tuotanto 
- keskener.kehittämishankkeet 
- keskener.liik.ymp.par. hankkeet 
- suunnitelmavarasto 

Muu vaihto-omaisuus 
Ennakkomaksut 

Lyhytaikaiset saamiset 	 ________ ________ _______ 	_______ 
Myyntisaamiset 
Tulorästit 
Siirtosaamiset (sis.kokoomatilit) 
Saamiset valtion virastoilta ja laitoksiIa 
Muut tilisaamiset 

Muut rahoitusvarat 	 ________ _________ _________ 
Rahat ja pankkisaamiset 
Laskennallinen kassa 
Muut saatavat 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 	 ______ ______ ____ 

VASTATTAVAA 
OMA PÄÄOMA 	 _______ ______ ______ ___ 

Peruspääoma 
Peruspääoman muutokset 
Edellisen tilikauden tulos 
Tilikauden tulos 
Ennakkotuloksenjako (-) 

VIERAS PÄÄOMA 
- 	Pitkäaikainen vieras pääoma 	________ ________ 

Saadut ennakot 
Muut pitkäaikaiset velat 

- varastotilivelka 
- keskeneräinen tuotanto 
- keskeneräiset hankinnat 

Lvhvtaikainen vieras pääoma 
Saadut ennakot 
Saadut tienpidon ennakot 
Ostovelat 
Menorästit 
Muut siirtovelat 
Velat valtion virastoille ja laitoksille 

_____ Muutlyhytaikaisetvelat 
LVASTAUAVAA YHTEENSA 
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TIELAITOS 	 KÄYTTÖOMAISUUDEN JA MUIDEN PITKÄ- 
Tiehallinto, tiepiiri: 	 AIKAISTEN SIJOITUSTEN HALLINTALASKELMA 

Mmk 
1.1-31.12.1996 	____ 

____________________ _____ 1.1.1996 31.12.199( Poistot Myynnit Invest. 
Käyttäomaisuus ja muut pitkä- 
aikaiset sijoitukset _________ _________ _________ _________ ________ 

Aineettomat hyödykkeet __________ _________ _____ _______ ________ 

Aineelliset hyödykkeet _________ _________ _________ _______ _______ 

Maa-, metsä- ja vesialueet 
Rakennukset ja rakennelmat 
Koneet ja kalusto 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Keskeneräiset hankinnat 
Ennakkomaksut 

Arvopaperit ja muut pitkä-
aikaiset sijoitukset _________ _________ ____ ____ ______ 

1 
Osakkeet ja osuudet 

- - 	 - 
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TIELAITOS 	 KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 	____ 
Tiehallinto, tiepiiri: 	 JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET 	1000 mk 

Toteutunut Arvio 	Budjetti 
1994 1995 	1996 

TULOT 
-Lupamaksut 	____ 	 _________ 	________ __________ _____- 

KUSTANNUKSET 
Erilliskustannukset 
- Palkkaukset 
- Muut kulutusmenot 
- Kone-ja kalustokustannukset 
Erilliskustannukset_yhteensä 	 _______ 
Kayttojaama ____ 
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista 
Kustannukset yhteensä 	 __________ 

Ylijäämä (+), alijäämä  (-) T ___________________ 

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET 

Toteutunut 	Arvio 	Budjetti 
1994 	1995 	1996 

TULOT 
- Kehitysyhteistyö 
- Vientipalvelut 
- Muut maksulliset suorittet 	 _________ ______ ___________ 

KUSTANNUKSET 
Erilliskustannukset 
- Palkkaukset 
- Muut kulutusmenot 
- Kone-ja kalustokustannukset 
Erilliskustannukset yhteensä 	_____ 	 ________ 

Käyttöjäämä 	 ______ 	 ________ 

____ _________ 

_______ ______ 

-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista 
Kustannukset yhteensä _______ ____ _____ 

Ylijaama (+), alijaama (-) ___________________ 
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TIELAITOS, Tuotanto 	 Tuloslaskelma 1996 
Tie p iiri: 	 ___________ 

Arvio _________ Budjetti 1996 __________ 
_____________________________ 1995 1.1.-31.3. 1.1-30.6. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12. 
Toiminnan tuotot 

Valmist.kehitt.hankk. 
Valmist.liikenneymp.parant..hankk. 
Valmistuneet suunnitelmat 
Keskener.tuot.lis.(+),väh.(-) 

Hankkeet yhteensä 
Vuotuinen tienpito ja viraom.teht. 
Tie- liitännäis- ja maa-alueet 
Tuotot tielaitoksen yksiköiltä 
Tuotot maksull.suoritteista 
Valmist.omaan käyttöön 
Tuottojen oikaisuerät 
- arvonmuutosperusteet 
- muut tuottojen oikaisuerät _________ _________ _________ _________ _________ 

TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSA _______ _______ _______ _______ _______ 
Muuttuvat kulut 

Aineet ja tarvikkeet 
Pienkalusto 
Ulkopuoliset palvelut 

- urakat 
- konsulttipalvelut 
- kone-,kulj.ja muut palv. 

Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä 
Aine- ja maa-ain.var.lis(-),väh.(+) 
Palkat, sosiaali- ja muut henkilöstökulut 
Matka- ja majoituskulut 
Vuokrat 
Tiealueet 
Muut muuttuvat kulut 

Muuttuvat kulut yhteensä _________ _________ _________ _________ _________ 
MYYNTIKATE _______ _______ _______ _______________ 
Kiinteät kulut 

Palkat, sos. ja muut henkilöstökulut 
Matka- ja majoituskulut 
Vuokrat 
Pienkal usto 
Konsulttipalvelut, ulkopuoliset 
Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä 
Muut kiinteät kulut _________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ Kiinteät kulut yhteensä 
KÄYTTÖKATE _______ _______ _______ _______ _______ 

Poistot __________ __________ __________ __________ __________ 
TOIMINNAN TULOS _______ _______ _______ _______ _______ 

Laskennallinen korko 
Satunnaiset tuotot 
Satunnaiset kulut _________ _________ ________ _________ __________ 

TILIKAUDEN TULOS _______ _______ ________________ ________ 
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TIELAITOS, Tuotanto 	 TASEBUDJETTI 	 Mmk 	1 
i uepuuru 

Arvio 	 Budjetti 1996 	_________ 	Keski- ________ 
1995 	31.3. 	30.6. 	30.9. 	31.12. 	arvo 

VASTAAVAA 
KÄYTTÖOMAISUUS JA 
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET _______ _______ _______ _______ _______ 

Aineettomat hyödykkeet 	 _________ ________ ________ _________ _________ ________ 
Aineelliset hyödykkeet _________ ________ ________ _________ _________ ________ 

Maa-, metsä- ja vesialueet 
Rakennukset ja rakennelmat 
Koneet ja kalusto 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Keskeneräiset hankinnat 
Ennakkomaksut 

Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset 
sijoitukset _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Osakkeet ja osuudet 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 
Vaihto-omaisuus __________ __________ __________ _________ __________ __________ 

Aineet ja tarvikkeet 
- ainevarastot 
- maa-ainesvarastot 
- tarvikevarastot 

Keskeneräinen tuotanto 
- keskener.kehittämishankkeet 
- keskener.liik.ymp.par. hankkeet 
- suunnitelmavarasto 

Muu vaihto-omaisuus 
Ennakkomaksut 

Lyhytaikaiset saamiset _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Myyntisaamiset 
Tulorästit 
Siirtosaamiset (sis.kokoomatilit) 
Saamiset valtion virastoilta ja laitoksi ta 
Muut tilisaamiset 

Muut rahoitusvarat _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Rahat ja pankkisaamiset 
Laskennallinen kassa 
Muut saatavat 

VASTAAVAA YHTEENSÄ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
1 ___ ___ ___ ___ _____________ 

VASTATTAVAA 
___ 

OMA PÄÄOMA ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
Peruspääoma 
Peruspääoman muutokset 
Edellisen tilikauden tulos 
Tilikauden tulos 
Ennakkotuloksenjako (-) 

VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen vieras pääoma _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saadut ennakot 
Muut pitkäaikaiset velat 

- varastotilivelka 
- keskeneräinen tuotanto 
- keskeneräiset hankinnat 

Lyhytaikainen vieras pääoma _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Saadut ennakot 
Saadut tienpidon ennakot 
Ostovelat 
Menorästit 
Muut siirtovelat 
Velat valtion virastoille ja laitoksille 
Muut lyhytaikaiset velat __________ _____________________ __________ _________ __________ 

VASTATTAVAA YHTEENSA _______________________ _______ _______ 
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TIELAITOS,Tuotanto 	 TUNNUSLUVUT 
Tiepiiri: 	 ____________________________________________________________________ 

1 	1 

Arvio 
1995 

PÄÄTUNNUSLUVUT 

Toiminnan tulos % tuotoista 
Sidotun pääoman kiertonopeus 
Sidotun pääoman tuotto % (SPOT %) 

TOIMINNAN TULOSTA TUKEVAT TUNNU ;LUVUT 

Jalostusarvo/henkilö (1000 mk) 
JaI.arvo/hlö - (palkat+sos.ja muut hlökul.)/hI 

Vieraat työt % vuosikustannuksista 
Kiinteät kulut % tuotoista 

Myyntikate % tuotoista 
Käyttökate % tuotoista 

PAAOMAN TUOTTAVUUTTA TUKEVAT TJNNUSL 

Vaihto-omaisuuden kiertonopeus 
Keskeneräisten hankkeiden kiertonopeus 
Suunnitelmavaraston kiertonopeus 

Sidottu pääoma 
Vuosikustannukset 
Henkilömäärä 

9. 

1.1-31.3. 	1.1-30.6. 	1.1-30.9. 	1.1-31.12. 

T 



TIELAITOS, Tuotanto 	 Kassavirtalaskelma 
Tiepiiri: 

__________________- Budjetti 1996 __________________ __________________ 

_______________ 1.1.96 	31.3.96 	1.1-31.3. 30.6. 	1.1-30.6. 30.9. 	1.1-30.9. 31.12. 	1.1-31.12. 
Käyttökate 
+ Satu nnaiset tuotot 
- Satunnaiset kulut 
+1- Aine- ja tarvikevar. muutos 1 
+1- Keskener. tuotan. muutos 1) 
+1- Muun vaihto-om. muutos 1) 
+1- Lyhytaik. saat, muutos 1) 
+/-Lyh.aik.vier.pääom.muutos 2 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ______ 
= Kassavirta toiminnasta _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

- Investoinnit 
- Laskennallinen korko _________ __________ ______ __________ _________ _______ _________ ______ _________ 

= Kassavirta 

CD 
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TIELAITOS 	 KÄYTTÖOMAISUUDEN JA MUIDEN PITKÄ- 
Tuotanto, tiepiiri: 	 AIKAISTEN SIJOITUSTEN HALLINTALASKELMA 

______________ ___ 	____ ___________ ___ 	Mmk 

	

1.1-31.12.1996 	- 
1.1.1996 ___________________________ Poistot Myynnit Invest. 31.12.19 

Käyttäomaisuus ja muut pitkä- 
aikaiset sijoitukset 	 _________ _________ _________ ________ ______ 

Aineettomat hyödykkeet ____ __________ __________ __________ _________ ________ 

Aineelliset hyödykkeet - _________ _________ _________ _________ ________ 

Maa-, metsä- ja vesialueet 
Rakennukset ja rakennelmat 
Koneet ja kalusto 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Keskeneräiset hankinnat 
Ennakkomaksut 

Arvopaperit ja muut pitkä- 
aikaiset sijoitukset ___________ _________ _________ _________ 

Osakkeet ja osuudet 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 	 - ______ 	____ 

)6 
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TIELAITOS 
	

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 
Tuotanto, tiepiiri: 	 JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET 

	
1000mk 

Toteutunut 	Arvio 	Budjetti 
1994 	1995 	1996 

TULOT 
-_Lupamaksut 	_____ ____ 

KUSTANNUKSET 
Erilliskustannukset 
- Palkkaukset 
- Muut kulutusmenot 
- Kone-ja kalustokustannukset 
Erilliskustannukset yhteensä 
Käyttäjäämä 
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista 
Kustannukset yhteensä -________ 

Ylijäämä (+), alijäämä (-) 

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET 

Toteutunut 	Arvio 	Budjetti 
1994 	1995 	1996 

TULOT 
- Kehitysyhteistyö 
-Vientipalvelut 
- Muut maksulliset suorittet ________________________ __________ __________ 	- 

KUSTANNUKSET 
Erilliskustannukset 
- Palkkaukset 
- Muut kulutusmenot 
- Kone-ja kalustokustannukset 
Erilliskustannukset yhteensä _____ _________ ___________ 
Käyttöjäämä 
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista 

_______________ 

Kustannukset yhteensä _______________________ 
Ylijäämä (+), alijäämä (-) 
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Omaisuuden hallinta, muistio 25.4.1995 
	 1 

Omaisuuden hallinta 

Seka tiehallinto- että tuotantoryhmät ja S 9-projekti ovat valmistelleet 
uuden rakenteen omaisuuden hafiintaa. Sen jälkeen siitä on käyty kes-
kusteluja Yhtymähallinnossa ja S 8 sihteeristössä. Tuotannofle esitetyn 
omaisuuden siirron arvostukset ja ehdot on käsiteltävä erikseen aloitta- 

r 	 van taseen muodostamisen yhteydessä. 

Tase-erät 

Kansallisomaisuus 
• tiepohjat 
• tierakenteet 
• fiitännäisalueet 
• tiemuseo 

Käyttöomaisuus 
rekisterit (tierekisteri, 
onnettom uusrekisteri 
jne) 

Resurssirekisterit 

tiesääjärjestelmä 

liikenneinfojärjestelmä 

• maa-aines- ja 
kai 1 ioa 1 ueet 

• muut maa-alueet 
(varastoalueet, vanhat 
maa-ainesalueiden 
pohjat, muut lunastetut 
alueet) 

Tiehallinto 	 Tuotanto 

tiehallinnon taseessa erä-
nä, jolla ei ole tuottovaati-
musta. Omaisuuden kuulu-
misesta kansaltisomaisuu-
teen päättää LM. 

tiehallinto rekistereiden 
omistaja 

jaetaan käyttäjien mukaan jaetaan käyttäjien mukaan 

tiehallinto omistaa 

poikkeustapauksissa ko- ne alueet, jotka tuotanto 
van päällystekiviaineksen haluaa, sen omassa ta- 
ottoalueet, siellä missä seessa 
vastaava kiviainesta ei saa Muut alueet, joilla ei ole 
markkinoilta, voivat olla käyttöä, myydään pois 
tiehaliinnolla. Tällaiset alu- 
eet voidaan myös jakaa 
tiehallinnon ja tuotannon 
kesken. 

alueet, joilla ei ole enää alueet, jotka tuotanto halu 
käyttöä, luovutetaan 	pois aa, sen omassa taseessa 
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• tukikohtakiinteistöt 	kiinteistöt, joita tuotanto ei ne, jotka tuotanto haluaa, 
halua ostaa, luovutetaan 	sen omassa taseessa 
valtion kiinteistölaitokselle 
tai myydään pois 

• lautat 	 tiehallinnon taseessa ilman 
tuottovaatim usta 

• virkistyskiinteistöt 	jaetaan esim. henkilöstö- 	jaetaan esim. henkilöstä- 
määrien suhteessa 	määrien suhteessa 

• tuotannon työkoneet 	 . tuotannon taseessa 

virka-autot 	 haltijan mukaan (pääsään- haltijan mukaan 
töisesti luovutaan) 	(pääsääntöisesti 

luovutaan) 

atk-laitteet 	 keskuskoneet tiehallinnon tuotannon käyttämät sen 
taseessa, tiehallinnon 	omassa taseessa 
käyttämät sen omassa 
taseessa 

toimistokoneet ja laitteet haltijan mukaan 
	haltijan mukaan 

kalusteet 
	

haltijan mukaan 	haltijan mukaan 

käyttöomaisuusarvopa- haltijan mukaan 	haltijan mukaan 
perit (puh. osakkeet) 

Vaihto- ja 
rahoitusom ais u us 

maa-ainesvarastot 	Erityistapauksissa voi olla tuotannon taseissa sen 
myös tiehallinnolla 	mukaan kuin 

maa-ainesalueetkin 

tarvikevarastot 	 tuotannon taseissa v. 1996 
ajan (Tarvikevarastotilioi-
keus lakkaa v 1997, tämän 
jälkeen rahoitetaan määrä-
rahoilla) 

keskeneräiset 	tiehaUinnon taseessa, kun- tuotannon taseessa siihen 
tiehankkeet 	 nes luovutetaan liikenteelle saakka, kunnes luovute- 

ja siirretään 	 taan tiehallinnolle 
kansa 11 isom a is uuteen 
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• suunnitelmavarasto 	tiehallinnon taseessa 
hankkeen aloittamiseen 
saakka, jonka jälkeen 
kansaHisomaisuudessa 

• muut tase-erät 	haltijan mukaan 	haltijan mukaan 

• saamisetja velat 	haltijan mukaan (Ennen 	haltijan mukaan 
tuotannon liikelaitostamista 
tiehallinto vastaa koko lai- 
toksen pankkitileistä ja 
rahoista) 

I 
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