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Lukijalle 

Tiehallitus perusti 19.2.1991 työryhmän kehittämään tuki-
ja ohjauspalvelujen tulostavoitteiden mittaainista ja ar-
vioimista. Työryhmään nimettiin suunnittelija Markku Heli-
sevä (sihteeri), tieinsinööri Juho Junnikkala, dipiomi-in-
sinööri 011i Penttinen, erikoistutkija Marita Solla ja yli- 
insinööri Matti Tuiremo (puheenjohtaja). 

Työryhmä asetettiin tulospalkkiotyöryhinän aloitteesta hel-
pottamaan vaikeaksi koettua tuki- ja ohjauspalveluiden tu-
lossuunnittelua ja -arviointia. Työryhmän tuli toimeksian-
non mukaan tehdä suositus näiden "pehmeiden" palvelujen tu-
lostavoitteiden suunnittelusta ja tuloksen inittaamisesta. 

Raporttiin sisältyy tuki- ja ohjauspalveluja koskevan ai-
neiston lisäksi myös yleisempää tulosjohtarniseen liittyvää 
asiaa. Sen mukaanottaminen katsottiin paremman kokonaisku-
van kannalta tarpeelliseksi. Raporttiin on tulossuunnitte-
lua ja seurantaa käsittelevän tekstin havainnollistamiseksi 
liitetty esimerkkejä, jotka on muokattu tiepiirien toiinit-
tainasta aineistosta. 

Raportin näkökulma on hallinto- ja tuki- ja ohjausryhmäkes-
keinen, tienpito on tekstissä ja piirroksissa taka-alalla. 
Tuki- ja ohjauspalvelut ovat välttämättömiä. Niiden määräl-
lisesti ja laadullisesti oikea mitoitus keventää hallintoa 
ja ohjaa voimavarat tienpitoon. 

Raportti on tarkoitettu lähinnä tuki- ja ohjauspalveluryh-
mien käyttöön. Samat periaatteet soveltuvat kuitenkin minkä 
tahansa ryhmän taineettomien  palvelujen" tulossuunnitteluun 
ja seurantaan. 

Kiitämme johtaja Jukka Hirvelää, joka on ohjannut työtäinme. 
Samoin kiitänrxne johtaja Matti-Pekka Rasilaista, apulaisjoh-
taja Jussi Ala-Fossia, apulaisjohtaja TiIna Aaltosta, apu-
laisjohtaja Anja Silveniusta, hallintopäällikkö Martti Ha-
velaa, hallintopäällikkö Seppo Kososta, dipiomi-insinööri 
011i Mäkelää, koulutuspäällikkö Matti Hermusta, järjestö-
sihteeri Ilkka Halosta, insinööri Timo Tampoa, rakennus-
mestari Unto Kettusta ja yksikönjohtaja Pirkko Rajalaa sekä 
tiepiirejä heidän panoksestaan työmme onnistumiseksi. Eri-
tyisesti haluamme mainita toimitusjohtaja Seppo Nansukos-
ken, joka työn alkuvaiheessa avusti raportin sisällön suun-
nittelussa ja ohjasi työryhmän oikeaan suuntaan. 
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1. JOHDANTO 

Tielaitoksen johtaniistapa on tulosjohtaminen. Tienpidosta 
vastaavat tulosyksjköt ja tulosryhniät. Tielaitosta ja sen-
tulosyksiköjtä ja -ryhmiä ohjataan tulostavoittejn. Tulo-
syksiköjstä ja tulosryhinistä käytetään tässä raportissa ni-
mitystä tulosryhmä. 

Tielaitos on tienkäyttajien ja yhteiskunnan palvelija, jon-
ka tehtävä on tie- ja liikenneolojen ylläpito ja kehittämi-
nen. Tämä tienpitotehtävä on hoidettava mandollisimman tu-
loksellisestj. Tienpidosta vastaavat tulosryhmät tarvitse-
vat onnistuakseen tukipalveluita. On tärkeää, että nämä 
palvelut tuotetaan taloudellisesti - määrältään ja laadul-
taan tienpidon kannalta oikein niitoitettuna. Mandollisimman 
suuri osa voimavaroista voidaan silloin kohdentaa toimin-
taan tiellä. 

Tuki- ja ohjauspalveluryhinät tuottavat muille tulosryhmul-
le niiden tarvitsemia palveluja joko palveluyksiköiden ti-
lauksesta tai ns johdon tilauksen perusteella. Johdon ti-
lauksella tarkoitetaan sellaisia yleisiä tehtäviä, joiden 
tilausvastuuta ei ole tarkoituksenmukaista jättää tulosryh-
mille (esim järjestelmien ylläpito). Tuki- ja ohjauspalve-
luiden kustannukset katetaan perittävjllä palvelumaksujlla 
ja/tai niihin osoitetaan erillisrahoitus (johdon tilauk-
set).(Kuva 1.). Tilauspalvelujen ja johdon tilausten suhde 
soveltuu palveluryhinien toimninnanohjaukseen. 
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Kuva 1. Tuki- ja ohjauspalveluryhmän palvelutuotanto ja rahavirrat 

Osa palveluryhmnistä tuottaa konreettisia helposti muitatta- 
via palveluja (esiin. konekorjaamo ja varasto). Osa ryhmistä 
tuottaa aineettomia palveluja (esiin. henkilöstäpalvelut, 
atk, ohjauspalvelut). 
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Tavoitteiden nykyinen taso vaihtelee. Osa tavoitteista on 
inallikelpoisia. Osassa on puutteita (epämääräisiä, liian 
yleisiä, liian heippoja tai kireitä, eivät painopistea-
lueilta, arviointi selvittämättä jne). 

Toiminnan ja siinä onnistumisen arviointi tai mittaaminen 
on vaikeaa. Tavoitteiden suunnittelu ja mittareiden löytä-
minen on asia, jota pohditaan vähintään kerran vuodessa 
200-300 ryhmässä. 

Tämän raportin tavoitteena on selkeyttää tuki- ja ohjaus- 
palvelujen tulossuunnittelua ja tavoitteiden asettamista ja 
mittaamista suosituksin ja esimerkein. Raportissa on eri-
tyisesti tarkasteltu tuki- ja ohjauspalveluryhmiä, mutta 
periaatteet ovat sovellettavissa minkä tahansa tulosryhmän 
"aineettoralen palvelujen" tavoitesuunnitteluun - 

2. TUKI- JA OHJAUSPALVELtJRYHMÄT JA NIIDEN TEHTÄVÄT 

Tulosryhmät 

Tulosryhmä on toiniinnallinen kokonaisuus, jolle asetetaan 
yksikäsitteiset, mitattavissa tai arvioitavissa olevat tu-
lostavoitteet. 

Tulosryhmiä voivat olla tielaitos, tiehallitus, tiepiiri, 
osastot, vastuualueet, toimialat, tuotantoryhinät, hankkeet 
ja muut niihin verrattavat. Tulosryhinäksi voidaan ottaa 
myös erillinen työkohde tai kehittämishanke. 

Tuki- ja ohjauspalveluryhmät 

Tuki- ja ohjauspalveluryhinät 
ovat tulosryhmiä tai niiden 
osia, jotka tuottavat tulosryh-
mille tuki- ja ohjauspalveluja. 

Tukipalvelut luovat tulosryh-
mille toimintaedellytyksiä. Tu-
kipalveluja ovat esimerkiksi 
henkilöstöpalvelut, palkanlas-
kenta, maksuliikenne, atk, tie-
dotus jne, joista osa on keski-
tetty niihin erikoistuneiden 
tulosryhmien tehtäväksi. 

Ohjauspalvelut ovat johtamista 
eri tasoilla tukevia tehtäviä. 
Esikunnat ja toiminnansuunnit-
teluryhmät ovat tyypillisiä oh-
jausryhmiä. 

Tuki- ja ohjauspalveluryhmien 
toiminnan ja kustannusten tulee 
olla oikeassa suhteessa tuetta-
ylin tehtäviin. 

TIELAITOKSEN 	 TIELAITOKSI 
PANOKSET 	 TUOTOKSET 

Kuva 2. TUKI- JA OHJAUSPALVELIJT 
OSANA TIEN PITOA 
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Tuki- ja ohjauspalvelut 

Tuki- ja ohjausryhmien palveluja voidaan kuvata palvelu-
ideamallina. Toimintaa kannattaa tarkastella palvelu- ja 
asiakasryhiuittäin jaoteltuna. Luonteeltaan erilaisten pal-
velujen (Kuva 3.) tuottamisessa painottuvat erilaiset vaa-
timukset. Tulostavoitteissa tulee ottaa huomioon nämä pai-
notukset. 

- 	 1 ____________________ : 	____________________ 
TUKI- JA 	 : 	ASIAKKAAT 	 - PALVtI tiM 	 TOIMINTATAVAN 
OHJAUS- 	 PAINOTUS 	 PAINOTUS 

- PALVELUT 	 1 	 ___________ 

PERUS- 	 - VAKIO- 	-- 	 AJOITUS 	- 	TALOUDELLISUUS 

PALVELUT 	 ASIAKKAAT 	 LUOTETTAVUUS 	TOISTEflAVUUS 
VARMUUS 

SUUNNITTELUN 	 TULOS- 	 VAIKUTUKSET1 	JA 

LUONTEISET 	 JOHTAJAT 	 AJOITUS 	 WUMINEN 

PALVELUT 	 LAATU 	 OSAAMINEN 

ERflYIS- 	 TILAA.JAT 	 LAATU 	7 	KERTASUORITUS 

PALVELUT 	 TOIMTUSAIKA 	 NOPEUS 
OSAAMINEN 

KEHrrTÄMIS- 	 T1LMJAT 	 VAIKUTUKSET 	 TAVOITTEET 
PALVELUT 	 AIKATAULU 	 OSAWSTUMINEN 

OSAAMINEN 

Kuva 3. TUKI- JA OHJAUSPALVELUT 

Peruspalvelut 

Peruspalvelut ovat tuki- ja ohjauspalveluryhmän päivittäis-
tä toimintaa. Ne hoidetaan totutun, hyväksi koetun, yleensä 
määräinuotoisen tavan mukaisesti. Peruspalvelut ovat joka-
päiväisen toiminnan kannalta välttämättömiä. Ne toistuvat 
ainakin osittain sanianmuotoisina. Toiminta on usein aikaan- 
sidottua (vuosittainen kierto, prosessi, tehtäväksianto, 
säädöspohjaisuus, tilastot). 

Peruspalvelut ovat tulosryhmän toiminnan runko. Niiden te-
hokkaaseen ja taloudelliseen tuottamiseen on siksi kiinni-
tettävä erityistä huomiota. Toinen keskeinen kriteeri on 
toiminnan varmuus (laadun ja aikataulun pysyvyys). Perus-
palveluilta edellytetään hyvää suoritustasoa. Kun taso on 
sopiva eikä sen huononeniisesta ole vaaraa, laatutavoitteita 
ei tarvita. 

Peruspalveluja ovat min. maksuliikenne, henkilöstö- (HEllA) 
ja taloushallintojärjestelinä (TAHA), hallintopalvelut (pal-
kanlaskenta, maksuliikenne ), lupa-asiat ja laadunvalvonta. 



Suunnittelun luonteiset palvelut 

Toimintasuunniteirnat tehdään useimmiten määrävälein toistu- 
vaan, totuttuun määrämuotoon. 

Suunnittelulta edellytetään sovittua laatua ja aikataulun 
pitävyyttä. Se muistuttaa tässä suhteessa peruspalveluja. 
Erityisen tärkeää on yhteistoiminta ja sitä kautta yhtei-
sön sitoutuminen suunnitelmien toteuttamiseen. Tavoitteet 
voi sitoa suunnitelmien laatuun ja vaikutuksiin tai toimin-
nan kehittämiseen. 

Suunnittelupalveluja ovat esimerkiksi henkilöstösuunnitel-
inat, budjetit, toiminnansuunnitteluun liittyvien osasuunni-
teirnien koordinointi ja yksikäiden sisäiset suunnitelmat ja 
tavoitteet. 

Erityispalvelut 

Erityispalvelut tuotetaan joko tilauksesta tai orna-aloit-
teisesti. Ne eroavat peruspalveluista siten, että niiden 
määrä, luonne, ajankohta tai toteutustapa ei ole samassa 
määrin etukäteen määritettävissä. 

Vaativuus riippuu tilauksesta. Onnistuniisella (laatu ja 
toimitusaika) on suuri merkitys tilaajalle. 

Erityispalveluja ovat min tiettyä tarkoitusta varten tuote-
tut henkilöraportit (esiin. henkilövalinnat), erityistarkas-
tukset (esim. urakkasopimukset), HR-tutkirnukset, johdon 
tietotuen kehittäminen, nykytilaselvitykset ym. 

Kehittäinispalvelut 

Lähes kaikkiin palveluihin liittyy kehittärnistehtäviä ja 
kehittämistavoitteita. Puhtaasti kehittäinistehtäviä on kui-
tenkin vähän. Kehittäminen muistuttaa erityispalveluja - se 
on "ainutkertainen tilaustehtävä", jolle on erityisen tär-
keää tavoitteena olevien vaikutusten aikaansaaminen ja laa-
tu, tulokseen sitoutuniinen sekä aikataulussa pysyminen. 

Tavoitteissa tulee painottaa tilaajan määrittelerniä vaiku-
tuksia ja laatua. Yli vuoden mittaisissa tehtävissä vuosi- 
palan arviointi on joskus hankalaa. 

Kehittämispalveluja ovat mm tutkimus- ja kehittämisprojek-
tit, visioiden, urakointijärjestelinien, liiketaloudellisen 
ohjauksen, tulosjohtamisen, laskentajärjestelinien ja uusien 
toiniintantuotojen kehittäminen, soveltaminen ja käyttöönoton 
vammistamineri. 
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3. TULOSTAVOITTEIDEN SUUNNITTELU ON OSA TOIMINNANSUUNNITTELUA 

Muun toiininnansuunnittelun yhteydessä 

Tulostavoitteiden suunnittelu on osa toiminnansuunnittelua. 
Ne suunnitellaan tulosvuotta edeltävän vuoden aikana. Tie- 
laitoksen, tiehallituksen ja tiepiirin tulostavoitteet voi-
daan viimeistellä vasta, kun tulo- ja inenoarvioesitys on 
annettu eduskunnalle. 

Tulosryhxttien tavoitesuunnittelu kannattaa aloittaa ylempien 
tasojen tavoiteluonnosten perusteella. Tavoitteita voidaan 
suunnitella rinnakkain, noin kuukauden verran limitettynä. 
Limittäminen helpottaa ylemmän tason tavoitteiden soljutta-
mista aina hanke - ja yksilötasolle saakka. 

Yhdessä suunnitteleminen 

Tulostavoitteiden suunnittelu on esimiehen henkilökohtainen 
avaintehtävä. Hän ei voi delegoida vastuuta muille. 

Ryhmän tuloksellisen toiminnan perusedellytys on, että 
kaikki kokevat tavoitteet omikseen, sitoutuvat niiden to-
teuttamiseen. Jokaisen on tiedettävä, miten tavoite liittyy 
ryhmän tehtävään ja omiin tehtäviin, sekä miten kukin voi 
omalla panoksellaan vaikuttaa tulokseen. Tämä toteutuu, kun 
ryhmä osallistuu tulostavoitteiden ja erityisesti niiden 
toteuttamiseen tarvittavien toimenpiteiden suunnitteluun. 

Tuloskeskustelut ovat osoittautuneet tehokkaaksi osallista-
iniskeinoksi. Ne lisäävät työmotivaatiota ja tavoitteisiin 
sitoutuinista ja vaikuttavat muutenkin myönteisesti koko 
työyhteisöön. 

Tuloskeskustelut on käytävä vähintään tulosryhmässä. Parem-
pi tulos saadaan, kun keskustelu käydään henkilökohtaisena. 
Kolmessa tiepiirissä tehdyn tutkimuksen mukaan paras vaiku-
tus saadaan, jos keskustelut käydään sekä tulosryhmässä et-
tä henkilökohtaisesti. 

Päivittäisviestintä ja jatkuva avoin vuorovaikutus ovat tu-
loksellisesti toimivan ryhmän tunnusmerkkejä. 

Ryhmän tulostavoitteet on edelleen soljutettava henkilökoh-
taisiin tulostoimenkuviin. 

Toimenpiteiden suunnittelu tuo konkreettisuutta 

Tavoitteen toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden 
(keinojen) ja resurssien suunnittelu on olennainen osa toi-
minnan suunnittelua. Keinojen alustava suunnittelu rinnan 
tavoitteensuunnittelun kanssa varmistaa tavoitteen konk-
reettisuuden ja realistisuuden. Ylemmät tasot saavat samal-
la taustatietoa ja perehtyvät ryhmän toimintaan ja voivat 
paremmin arvioida tavoitteiden kireyttä. 

Toimenpidevalikoima ei ole sitova. Tulosryhmä sitoutuu vain 
tulotavoitteen toteuttamiseen. 



Talostavoitteista sopiininen 

Tulostavoitteista tehdään kirjallinen sopimus. Tavoitteiden 
tulee olla sellaisia, että tulosyksikön päällikkö ja hänen 
esimiehensä ne hyväksyvät. Samalla tulee sopia tulosarvion-
riista ja tulosmittareista. 

Henkilökohtajsjsta tulostavoitteista sovitaan tulostoiinen-
kuvassa. 

Tavoitteista sovittaessa sovitaan myös niiden toteuttaini-
seksi tarvittavista voiinavarojsta. 

4. TULOSTAVOITTEIDEN SUUNNITTELU 

Tulostavoittejta mietittäessä selvitetään keskeiset toimin-
taan ja tulokseen liittyvät näkökohdat. Tämän jälkeen suun-
nitellaan tulostavoitteet. 

Suunnitt.lun EMy,. K.hfttiml.- 

pstv.ltst Iuonti..t p.lv.ut psIv.4ut 

.Iut 

KuU h'ätyy 

(...kU.n 

— ____ 

Mltsn tsvot. 

tännon (Tnaiysoi omalta osaltasil3 
Mitä 

tuloU. 

aIka.n 

Mitä — — — — 

velkutuki8. — — — 

_____*__ __ --_ v 	y 	7 	7 
Muotoile tavoite 

LTavoekeskustelu 

Tavoitteista sopiminen 

Seuranta 

Kuva 4. Tavoitteen suunnittelu 
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Tukipaivelutavoitteiden suunnittelussa ja seurannassa tulee 
lähteä palveluja käyttävieri tarpeista. Tuotettavien tuki- 
palvelujen on oltava oikeassa suhteessa tienpitoon - tiellä 
tehtäviin toimenpiteisiin. 

Esiiuiehen odotukset 

Tulostavoitteiden suunnittelun lähtökohtana ovat tavalli-
sesti esimiehen odotukset. Ne tulisi saada kirjallisesti; 
niihin joudutaan suunnittelussa tavantakaa palaamaan. Esi-
miehen tulosodotuksiin sisältyvät ne tärkeät asiat, jotka 
yksikön tulisi vuoden aikana saada toteutetuksi. Odotukset 
ovat esimiehen toivomuksia, jotka suunnittelun aikana tar-
kentuvat ja joista sitten tuloskeskustelussa sovitaan. 
Kaikki odotukset eivät välttämättä sisälly tavoitteisiin. 
(Esimerkkejä esimiehen odotuksista on liitteenä 1.) 

Tienviitat, visiot, strategiat 

Tavoitteiden suunnittelua ohjaavat tienviitat eli tielai-
toksen korkeiinmat päämäärät ja visiot. Ne ovat tavoite- ja 
tahtotiloja,joihin ryhmän tulee tavoitteillaan määrätie-
toisesti pyrkiä. Visioista löytyy aineksia tavoitteensuun-
nitteluun; ainakin ne näyttävät etenemissuunnan. Strategiat 
ovat keinoja, toiinintaperiaatteita, -politiikkoja ja -oh-
jelmia sekä etenemispolkuja tahtotilaari pääsemiseksi. Stra-
tegiat pilkotaan vuosipaloiksi, joista muodostetaan ryhmän 
tulostavoitteet. 

STRATEGIA 	 PÄÄMÄÄRÄ 	VISIO 

- - - 	-. TULOSTAVOITE 

IIIII 	l. 
89 90 91 92 93 94 95 96 97 

I(ir 	- 	i cri 	ittmi rix-i 



Ylemmän tason tavoitteet 

Tielaitoksen, 	tiehalli- 
tuksen, tiepiirin jne tu-
lostavoitteet ohjaavat 
tulosryhmiensä tavoite- 
suunnittelua - 

Ylemmän tason tavoitteet 
soljutetaan ryhmien ta-
voitteisiin. Alemman ta-
son tavoitteet ovat usein 
keinoja ylemmän tason ta-
voitteiden toteuttamisek-
si. Tavoite saattaa myös 
siirtyä sellaisenaan 
alemman tason tavoitteek-
si tai jäädä huomioonot-
tamatta. 

TIELAITOKSEN 
TAVOITTEET 

TIEN 	 TIEPIIRIN 	 TIEPIIRYN 
OITTEET 	 TAVOITTEET 	 TAVOITTEET 

RYHMÄN 	 RYHMÄN 	 RYHMÄN 
VOITTEET 	 TAVOITrEET 	 TAVOITTEET 

Kuva 6. Tavoitteiden hierarkia. 

Ylemmän tason tavoitteet näkyvät tuki- ja ohjauspalveluryh-
mien tavoitteissa yleensä vain osaksi, joskus vaikeasti 
tunnistettavaan muotoon muuntuneena. 

Yksikön tila-analyysi 

Toiminnan- ja tavoitteensuurinittelun perusta on yksikön ja 
sen toimintayinpäristön nykytilan ja etenkin sen ongelmien 
tunteminen. Analyysi kannattaa tehdä koko yksikän tai sen 
avainhenkilöiden ryhmätyönä. Nelikenttäanalyysi (SWOT-ana-
lyysi) on hyvä työkalu. (Esimerkki nelikenttäarialyysistä 
liitteenä 2.) 

VAHVUUDET 
(vahvista) 

Missä olemme hyviä? 
Missä onnistuneet? 
Mitä osaainrne? 

MAHDOLLI SUUDET 
(käytä hyväksi) 

Mitkä muutokset ja 
asiat luovat uusia 
onnistumisen mandol-
lisuuksia, ituja? 

HEIKKOUDET 
(paista) 

Kriittiset tekijät 
joissa menee huo-
nosti? 
Mitä emme osaa? 
Mitä emme hallitse? 

UHKAT 
(torju) 

Mitkä muutokset tai 
asiat uhkaavat toi-
inintaamme ja menes-
tymi stäxnnie? 

} 11 r 	7 - 	1 i } ri 1 i _ 	1 r r j 



Palveluidea 

Jokaisen palveluja tuottavan yksikön toimintaa ohjaa palve-
luidea, jonka perustana on tielaitoksen, tiehallituksen tai 
tiepiirin toiminta-ajatus. Palveluidea kertoo asiakasryh-
mittäin, mitä palveluja yksikkö tarjoaa, miten palvelut 
tuotetaan ja mitä resursseja käytetään. Palveluidea suunni-
tellaan erikseen kutakin palvelua ja asiakasryhmää varten. 
(Esimerkki teknisistä palveluista liitteenä 2.) 

TOIMINTA-AJATUS 

PÄÄMÄÄRÄT STRATE- - 
G 101 TA 

Perus-
palvelut 

Asiakas 
Tuote/palv. 
Tapa toimia 

Erityis- 
palvelut 

Asiakas 
Tuote/palv. 
Tapa toimia 

Suunnittelun 
luonteiset 
palvelut 

Asiakas 
Tuote/palv. 
Tapa toimia 

Kehittämis-
palvelut 

Asiakas 
Tuote/palv. 
Tapa toimia 

kLw 8. 	1i±c1E 

Tukipalveluja tuottavan yksikön asiakas on useimmiten 
työyhteisön sisällä. Asiakas on se, jolle palveluja tuote-
taan, harvoin tienkäyttäjä. 

Tavoitteensuunnittelussa ei aina ole tarpeen suunnitella 
palveluideaa uudelleen. Tarkastelu ja ajantasalle saattami-
nen kerran vuodessa esimerkiksi kuvan 8. taulukon muodossa 
auttaa tavoitteiden suunnittelussa. Tärkeys järjestyksen 
selvittäminen auttaa löytämään olennaisen. 

5. MINKÄLAISIA TAVOITTEITA 

Avaintulosalueet ovat ne toiminta-alueet, joilla ryhmän tu-
lee menestyä onnistuakseen tehtävässään. Tulostavoitteet 
valitaan avaintulosalueilta. 

Jos tavoitteet kattavat yksikön koko toiminnan, kuvaa ta-
voitekohtaisten tulospisteiden painotettu keskiarvo ryhmän 
kokonaistulosta. Ryhmälle voidaan lisäksi suunnitella toi-
mintaa kokonaisuutena mittaavia tulostavoitteita. Kokonais-
tavoite varmistaa, että jokainen voi suoraan vaikuttaa tu-
lokseen. Mikään osa toiminnassa ei resurssien suuntaamisen 
vuoksi saa kohtuuttomasti (suunnitteleinattoinasti) kärsiä. 

Ryhmillä pitää olla tuottavuustavoitteiden lisäksi laatu-
ja vaikuttavuus- sekä kehittämistavoitteita. 
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vajku- kus- tuo- suorit- 
tan- tan- r 	\ teet tukset 
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set teki- . 	/ 

jät T 	/ 
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TtRPEET/ TAVOITTEET 

asiakkai- yhteis- 
den kunnan 
yksilöl- koliek- 
liset tiiviset 
tarpeet tarpeet 

L TUOTTAVUUS 	 L ASIAKAS- J 
VAIKUTTAVUUS 

	

TALOUDELIJSUUS---J 	 YHTEISKUNNALLINEN.1  
VAIKUTTAVUUS 

-TULOKS1LIJSUUS4 

1< ti '.7 	 - 	 i i 	i t:. 

Tuottavuus ja taloudellisuus 

Kaikilla tulosryhmillä tulee olla tuottavuus- ja taloudel-
lisuustavoitteita. Tulospalkkioon tarvittava raha on an-
saittava. Tukipalveluryhmän tuottavuustavoite voi olla esi-
merkiksi ryhmän budjetin alittaminen tai perustehtävien 
(toiminnan pääosan) taloudellinen tuottaminen. 

Toiminnan tuloksellisuus 

Tuottavuustavoite voi kohdistua myös asiakkaan tuottavuuden 
parantamiseen eli asiakasvaikuttavuuteen esimerkiksi laatu- 
tai kehittämistavoitteena (tavoitteena asiakkaan toiminnan 
helpottaminen). 

Asiakkaan eli muiden tulosryhinien toiminnan tukeminen muu-
toinkin kuin huolehtimalla keskitetyistä hallinto- ym teh-
tävistä kuuluu tukipalveluihin. Esimerkiksi henkilöstön tu-
loskunnon (osaaminen, motivaatio, henkinen ja fyysinen hy-
vinvointi) ylläpito ja kehittäminen on tärkeä osa-alue hen-
kilöstöryhmälle. 

Palvelujen laatu 

Tuettavien tulosryhmien tarpeisiin sopiva palvelujen laatu 
ja asiakastyytyväisyys ovat tuki- ja ohjauspalveluryhmien 
keskeinen kehittämiskohde. 

Ryhmän toiminnan ja henkilöstön kehittäminen 

Pelkästään taloudellisuuden korostaminen ei pitkällä täh-
täyksellä riitä. Ryhmän kehittäminen, sen vision toteutta-
minen on pidettävä mielessä tavoitteita valittaessa. Henki-
löstön hyvinvointitavoitteet ovat ajoittain välttämättömiä. 
Toiminnan on sujuttava myös tulevaisuudessa. 
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Sijaistavoitteet 

Konkreettisen tuloksen ja tulostavoitteen määrittely on tu-
ki- ja ohjaustoiminnoissa usein vaikeaa. Joskus joudutaan 
käyttämään sijaistavoitteina varsinaisen tuloksen aikaan-
saamiseksi tarvittavia keinoja tai muita välillisiä tavoit-
teita, joilla kuitenkin on tulokseen selvä yhteys (urasy-
vyys/liikenneturvallisuus ja ajoinukavuus, yleiskustannuk-
set/byrokratia, kuntotarkastukset/henkilöstön tuioskunto). 

Sijaistavoitteita on käytettävä harkiten. Yhteys varsinai-
seen tulokseen on oltava selvästi osoitettavissa. Mitatta-
vuus ei saa liikaa vaikuttaa tavoitteeseen. 

6. TULOSTAVOITTEIDEN SEURANTA 

Tulosjohtamiseen kuuluu olennaisena osana jatkuva seuranta. 
Yksikön päällikön ja henkilöstön on tiedettävä, miten tu-
lostavoitteet ovat toteutuinassa, mitä kunkin olisi itse 
tehtävä tulostavoitteiden toteuttamiseksi. Toteutumasta ra-
portoidaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisin välein 
(nykyisin kaksi väliraporttia). Väliraporttiin liitetään 
ennuste loppukaudesta ja tarvittavista lisätoirnenpiteistä 
sekä tulospalkkiosta. 

Vuosiraportti laaditaan tulostavoitteittain. Kunkin tavoit-
teen osalta kirjataan tulos perusteluineen. Henkilöstön tu-
lee soveltuvalia tavalla osallistua raportin laatiiniseen. 
Raportista tuleva palaute on perusteluineen tiedotettava 
henkilöstö lie. 

Onnistumisen perusedellytys on hyvä yhteistyö myös seuran-
nassa. Osallistumistapa on vapaasti valittavissa. Ryhmän 
osallistuminen seurantaan parantaa sitoutumista tulosta-
voitteisiin. 

Tehokkain osallistumismuoto on tuloskeskustelu. Niillä on 
sekä henkilökohtaisesti että ryhmässä käytyinä merkittävä 
vaikutus tulokseen, työmotivaatioon ja koko työyhteisäön. 

Esimies vastaa seurannasta ja tiedottamisesta. 

7. TULOSARVIOINTI JA TULOSMITTARIT 

Arviointi tapahtuu tuloskeskustelussa joko tulosryhmänä tai 
kandenkesken. Tuki- ja ohjauspalvelujen tulosarviointi on 
tekijän ja teettäjän välistä keskustelua. Tulosta kokonai-
suutena kuvaavia luotettavia mittareita ei useinkaan ole. 

Tulosmittarit ovat tuloskeskustelun apuväline. Ne mittaavat 
tulosta kokonaisuutena tai kuvaavat tuloksen joitakin omi-
naisuuksia. Joskus arviointi joudutaan tekemään suoritet-
tuihin toimenpiteisiin ja niiden todennäköisiin vaikutuk-
sun perustuen. 
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Tulosarviointi ja tulosmittarit on suunniteltava ja niistä 
sovittava samanaikaisesti tavoitteiden kanssa. Silloin mi-
tataan oikeita tuloksia ja vältetään jälkipuheet. 

Mittarien tulee olla yksikäsitteisiä ja konkreettisia. Nii-
den yhteys tulokseen tulee olla löydettävissä. Olennaista 
on, että tavoitteet ovat oikeat. Mitattavuus ei saa liikaa 
ohjata tavoitteensuunnittelua. 

Mittarit eivät saa olla sellaisia, että ne rajoittavat ar-
viointia. Tavoitetaso pitää kuitenkin olla selvästi kuvat-
tuna. Tavoitteesta poikkeaiuisen, erityisesti tavoitetason 
ylitysten arvioinnissa pitää olla mandollisuus harkintaan; 
"lisäarvon" palkitsemista ei saa liiaksi sitoa mittareilla. 

Liitteessä 5 on lueteltu käytössä olevia mittareita. 

Esirniehen (tai johtoryhmän ym) arvio 

Hyvin perusteltu arvio on luotettava. Se voidaan ilmaista 
min kouluarvosanana, pistelukuna tai tekemisen tasoa, laatua 
tai vaikutusta ilmaisevana laatusanana. Arviointitapa ja 
asiat, joita painotetaan tulee pääosin sopia tavoitteen yh-
teydessä. Apuna voidaan käyttää toimintaa kuvaavia tunnus- 
lukuja, vaikka ne eivät suoraan inittaisikaan tulosta. 

Asiakaspalaute 

Asiakaspalaute sopii koko ryhmän ja eri tehtävien arvioin-
tiin. Keskustelujen ja yhteydenottojen lisäksi palautetta 
tulee joukkoviestimistä. Passiivisesti saatu palaute on 
usein vinoutunutta, epäkohtiin painottuvaa. Luotettavaa pa-
lautetta saadaan asiakaskyselyllä tai haastatteluilla. Sa-
malla selviävät asiakkaan odotukset ja tulevat tarpeet. 
Liian usein toistuviin kyselyihin kyllästytään. 

Laatu- ja määräinittarit 

Laatu- ja niäärämittarit ovat selkeitä, usein nurneroarvoina 
ilinoitettavia tuloksia. Arvioinnissa tulee painottaa mitta- 
lukujen merkitystä asiakkaan tai tuottavuuden näkökulmasta. 

Aikatauluun sidotut mittarit 

Pelkkä aikatavoitteen saavuttaminen, suunnitelman tai työn 
valmistuminen tai eteneminen aikataulussaan on tyydyttävä 
suoritus. Aikataulupoikkeaman (alitus tai ylitys) arvo 
riippuu hyödyistä tai haitoista, joita se saa aikaan. Aika- 
tavoitteen toteutumisen ohella tulisi ainakin todella hy-
väksi katsottavaan suoritukseen liittyä laatu- ja vaikutus- 
tarkastelu (joko asiakkaan tai omasta näkökulmasta). 
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Tila- ja toimintatapakuvaukset 

Eräs tapa arvioida tuki- ja ohjaustoiminnan tulosta on ku-
vata toiminnan tavoitetila tai se tapa, jolla asiakkaan tai 
oman henkilöstön halutaan tulevaisuudessa toimivan. Erityi-
sesti tavoitetaso on kuvattava huolella. Poikkeamat ylös- 
ja alaspäin jäänevät useimmiten tuloskeskustelussa arvioi-
taviksi. 

Kustannukset 

Kokonais-, yleis- ja yhteiskustannukset ovat hyvä tulosmit-
tari. Kustannuksia tulee tarkastella suhteessa johonkin, 
joko ryhmän budjettiin, tuettavaan toimintaan, aikaisempiin 
kustannuksiin (erot), tai muiden vastaavien ryhmien tai 
tehtävien kustannuksiin. Yksikköhinnat ja yleis- ja yhteis-
kustannusprosentit ovat hyviä mittareita. 

Kokonaistulos 

Kunkin ryhmän tulosta tulee tarkastella myös kokonaisuute-
na. Tulostavoitteiden merkitys kokonaistuloksen kannalta on 
erilainen. Kokonaistulos saadaan eri tulosten painotettuna 
keskiarvona. 



LIITE 1 
ESIMIEHEN TtJLOSODOTUKSET 

Esimerkissä kerrotaan ne tulosalueet, joilla esi-
mies odottaa toimialan tulosryhmien edistyvän, ja 
annetaan ituja edelleen kehiteltäviksi. Odotukset 
sisältävät myös konkreettisia ehdotuksia tulosta-
voitteiksi. Olennaista on, että kyse on odotuksis-
ta, joita edelleen kehitellään. Tulostavoitteet so-
vitaan vasta tuloskeskustelussa. 

Odotuksiin sisällytetään tarvittaessa taustatietoa 
esimerkiksi tiepiirin tai toimialan omasta koko-
naistilanteesta, ylemmän tason odotuksista. 

1.1. TULOSODOTtJKSET HALLINTOTOIMIALALTA 

Piiri-insinööriltä hallintopäällikölle 

On aika käynnistää vuoden X tulostavoitteiden vai-
inistelu. Siinä mielessä olen seuraavaan kirjannut 
lähtö- ja näkökohtia toimialasi tulostavoitteiden 
valmistelussa käytettäväksi... 

Lähtökohdat 

Tulostavoitteet vuodelle X valmistellaan piirin tu-
lospalkkioj ärj estelmäohj een mukaisesti. Lähtökohtia 
ovat: 

* tielaitoksen TMA-ohdotukseen sisältyvä esitys 
laitoksen tavoitteiksi v. X 

* piirin KTS- tavoitteet 

* piirin tienpidon suunnitelma ja siinä erityisesti 
tienpidon toimintalinj at 

* uuden KTS:n valmisteluohje 

* TMAE v. X 

* piirin kuluvan vuoden tavoitteet ja niiden 1. vä-
liraportti 

* toimialasi tavoitteet kuluvalle vuodelle ja nii-
den toteumaennuste 

* piirikyselyn yhteenveto tielaitoksen ylupäristöta-
voitteiden laadinnasta 

Laitoksen la piirin tulostavoitteet 

Tielaitoksentulostavoite-esitys sisältää useita uu-
sia tulostavoitteita, joiden pitäisi näkyä piirin 
ja edelleen toimialojen tuolostavoitteissa. Tällai-
sia ovat mm. 

Piirin tulostavoitteita valmistellaan rinnan toi-
mialatavojttejden kanssa. 



Tietohali into 

Odotuksia: 

*pjjrjn tietohallinnon kehittämjssuunnjtelina vai-
iniiksi so- 
vitussa aikataulussa 

*uuden toimitalon ATK-ratkaisujen suunnittelu ja 
toteutus 

*ATK:n hyväksikäyttäjien tuen kehittäminen käyttä-
j äkunnan 
laaj entuessa.... 

Yleiskustannukset 

Piirin yleiskustannuksia tulisi v. X alentaa. Mikä 
on realistinen tavoite hallintotoimjaian osalta? 

Tulosohjauksen ja johtamjskulttuurin kehittäminen organi-
saatiouudjstukseen liittyen 

Piirin organisaatiouudistuksen inenestyksekäs to-
teuttaminen edellyttää hyvää valmistelua. Tämäkin 
asia olisi hyvä saada näkyviin toimialasi tavoit-
teissa. Uuden organisaation suunnitteluun varsinkin 
sen avainhenkiläille tulee varata riittävästi ai-
kaa. 

Muuta 

Muutto uusiin toimitiloihin vuoden 1991 lopulla 
edellyttää valmistelua. Tähän liittyen asioita hal-
lintotoiinialalla ovat mm ATK-järjestelyt uudessa 
toimitalossa ja siirtymävaiheen järjestelyt mandol-
lisimman vähäisillä käyttökatkoilla sekä arkistojen 
ja kirjastojen mandollinen " siivous "  muuton yhtey-
dessä. 

Lupahallintoa on kehitettävä palvelevainmaksi ja si-
tä vaivaava jyrkkä byrokraattisuus on kitkettävä 
pois... 

II 

Jatkotolmet 

Suunnitteluaikataulun mukaan toimialojen tulosta- 
voitteiden tulee olla valmiit lokakuun lopussa. 



Yli 

1.2 TULOSODOTUKSET HALLINTOPALVELIJJEN RYHMILLE V. 1991 

Koko vastuualueen tavoitteista kaikille yhteisiä 

- Yleiskustannusten (vastuualueen kustannusten) säilyttäminen 
nykytasolla (7,1 mmk, 2,8 % perustienpidon kustannuksista). 

- Palvelutason parantaminen, palvelukyselyn mukainen palvelu-
jen laatutavoite ka 2,9. 

- Tulosryhmäkokonaisuuden ja oman työn kehittäminen. 

Yleis- ja taloushallinto 

- Palvelun laatutavoite ka 3,0. 

- Yleiskustannukset nykytasolla 1,2 mmk (15,7 % hallinnon 
kustannuksista). 

- Kehittämistavoitteet 

- Muutosten ja uusien järjestelmien informointi vas-
tuualueilla. 
- Raportoinnin kehittäminen 
- Uuden kirjaamo- ja arkistojärjestelmän käyttöönoton 
suunnittelu. 
- Oman työn ja tulosryhmän työnkulkujen kehittäminen. 
- Yleiskustannusten seurannan kehittäminen. 
- EA-keskustelukäytännön kehittäminen 

Sisäiset palvelut 

- Palvelun määrän muutostarve 

- Palveluselvityksen mukaiset muutokset 

- Palvelun laatutavoite ka 2,9. 

- Kustannustavoite, nykytila (1,9 mmk, 31,4 % hallinnon kus-
tannuksista). 

- Kehittämistavoitteet 

- Postitus/kopiokeskuksen kehittäminen, työnkulut 
- Suunnitelma tekstinkäsittelystä uudessa toimisto- 
järjestelmässä 
- Oman työn ja tulosryhmän työnkulkujen kehittäminen 
- Ea-keskustelukäytännän toteuttaminen. 
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Tietohallinto 

- Kustannustavoite, nykytila (1,5 mmk, 20 % hallinnon kustan-
nuksista). 

- Palvelujen määrän muutostarve 

- Palveluselvityksen mukaiset lisäykset 

- Palvelujen laadun parantaminen, laatutavoite, ka 2,8. 

- Kehittämistavoitteet 

- Lähiverkon aikataulun mukainen käyttöönotto, infor-
mointi ja opastus. 
- Uusien mikro-ohjelmistojen koulutus ja opastus. 
- Yleiskustannusten seurannan kehittäminen. 
- HenkilöstösuunnittelutiedOt HEHA:sta. 
- Tietohallinnon työnkulkujen kehittäminen, tasainen 
kuormitus ryhmässä. 
- Ea-keskustelukäytännän toteuttaminen. 
- Tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma 
- Toimestojärjesteiniän käyttöön oton konsultointi 

Kiinteistö- ja tiekorvausasiat 

- Kustannustavoite, nykytila (0,6 mmk, 8 % hallinnon kustan-
nuksista) 

- Palvelutasotavoite, nykytila 

- Kehittämistavoitteet 

- Aluerekisteri ATK:lla määräajassa 
- Vastinekäytännän kehittäminen (vakiotiedot) 
- Oman työn ja tulosryhmän työn kulkujen kehittä-
minen. 

Henkilöstöhallinto 

- Kustannustavoite, nykytila (2,1 mmk, 29,7 % hallinnon 
kustannuksista) 

- Palvelun laatutavoite, ka 2,9 

- Kehittäniistavoitteet 

- Koulutuksen tietojärjestelmän käyttöönotto, 
informointi ja hyväksikäytön suunnittelu. 
- Matkalaskujärjestelmän käyttöönotto ja informointi 
- Henkilöstösuunnittelutiedot HEHA:sta 
(yhteistyö tietohallinto) 
- Toiminta-alueen toimintapolitiikkojen, ohjeiden ja 
erilaisten tiedostojen tarkistaminen uutta organisaa-
tiota vastaavaksi. 
- Oman työn ja tulosryhmän työnkulkujen kehittäminen, 
yhteistyön kehittäminen. 



Liite 2. 
Nel ikenttäanalyysi. 

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN JA HENKILÖSTÖHALLINNON TILA 

VAHVUUDET 

- Ammatti- ja mcinitaitoinen 
henkilöstö 

- Turvattu palvelussuhde 
- Joustava työaika, vuosilomat 
- Terveydenhuolto, työympäristö 
- Tulosjohtaminen 
- Delegointi 
- Kehittyneet työvälineet 
- Koulutusjärjestelmät 
- Selkeät tehtävät/toimenkuvat 
- Organisaation uudistaminen 
- Hallinnon kehittämisaktiivisuus 

MAHDOLLISUUDET 

- Kehittämissuunnat, palkkauksen 
kehittäminen 

- Ammatillinen kehittäminen, 
panostus osaamiseen 

- Yksilön osallistuminen laajentunut 
- Uusi organisaatiokulttuuri, 
asiakasajattelu, palvelu 

- Oikeat esimiesvalinnat joka tasolla, 
k ierrot 

- Henkilöstökierto yleensä 
- Huomio laitoskuvaan 

HEIKKOUDET 

- Monimutkaiset, tiukan yksityis-
kohtaiset palvelussuhteen ehdot 

- Työ- ja virkasuhteen erot 
- Perinteiseen organisaatioon 
perustuvat palvelussuhteen ehdot 

- Epätasainen kuormitus 
- Ura- ja tehtäväkierto ei toimi 
- Ikärakenne vinoutunut 
- Henkilöstön hankinta monimutkaista 

(valtiokonttori, työvoimatoimisto) 
- Yksilölliset palkitsemismandolli- 
suudet puuttuvat 

- Henkilöstösuunnittelujärjestelmä 
keskeneräinen 

- Laitoksen imago 
- Henkilöstön määrän ja laadun risti-

riita 
- Päällikkyys uratavoite, asiantunti-
juutta ei arvosteta 

U HAT 

- Liiallinen henkilöstön vähentäminen 
-> Yksipuolinen ikärakenne 
-> Ammattitaidon vanheneminen 

- Laadun väheksyminen 
- Jämähtäminen vanhoihin kuvioihin 
- Koulutetun henkilöstön saanti 
- Joustamattomat säännökset 
- Työmotivaation väheneminen, 

työn arvostuksen aleneminen 

Nykytila-analyysi henkilöstöstrategian suunnittelua varten. 



Liite 3. 
Palveluajatus, Tekniset palvelut 

TOIMINTA- TEKNISET PALVELUT TARJOAA KILPAJLU- 
AJATIJS KYKYISESTI JA OMAKUSTANNUSHINTAAN NE STRATEGIOITA: 

TEKNISET TUKIPALVEWT, JOIDEN KESKJ1TÄ- ______________ 
MISESTÄ JA YHTEISTOIMINNASSA HOITAMI- - 	- HENKJLOSTO ON 
SESTA PIIRI SAA ETUA HYVIN KOULUTE1TUA 

JA MOTIVOFnJNUTrA 
- KORKEATASOISEEN ER 

flISOSAAMISEEN PA- 
PÄÄMÄÄRÄT - kONSULTTII'ALVELU LÄHTEE ASIAKKAAN NOSTETAAN 

TARPEESTA - PALVELUJEN TUOlTA- 
-PALVELUJEN SISÄLTÖÄ, LAATUA SEKÄ LUO- MISVÄLINEISTÖ ON 
TETTAVUWTA SEURATAAN JA NE PIDETÄÄN KORKEATASOISTA 
KORKEATASOISINA - TUOTANTOTOIMINNAN 
- PALVELUJEN TALOUDEWSUUS (L.AATU/KUST.) SEURANTAJA ANALY- 

ON KILPAILUKYKY'ISTÄ SOINTI 	 - 
- PIIRIN TUOTANTOTOIMINNAN LAITOSYHTENÄI- - TEKNISEN KEHITTA-

MISEN MARKKINOINTI 
SYYS SÄILYY JA TOIMINNAN TALOUDEWSUUDEN - UUSIEN INFORMAATIO- 
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Liite 4 
ESIMERKKEJÄ TIJLOSTAVOITTEITTEISTA 

Esimerkit on muokattu "elävästä tuloseläniästä" ke-
rätyistä tulostavoitteista niiden nykytilakuvauk-
sia, tavoitteita ja mittareita yhdistellen ja uu-
delleen muotoillen. Niitä tuskin voidaan suoraan 
soveltaa minkään ryhmän toimintaan. Olennaista 
niissä on tarkastelutapa. 

Laitostasolla käytetään arviontiasteikkoa 0-5 p: 

5 p Erinomainen, poikkeuksellisen hyvä 
4 p Oikein hyvä, tavoite ylitetty 
3 p Hyvä, tavoite saavutettu 
2 p Tyydyttävä, tavoite alitettu 
1 p Välttävä, edistytty jonkin verran (yritys-

tä havaittavissa) 
0 p Huono 

AS IANTUNTIJAPALVELtJT 

NYKYTILA Kehittäinisryhmä tuottaa erillisten kehit-
tämisprojektien lisäksi asiantuntijapalve-
luja tulosryhmille. 

TAVOITE Asiantuntijapalvej.ut hoidetaan asiakasläh-
töisesti ja vaikuttaen samalla tulosryh-
mien toiminnan tasoon. Toiminta parantaa 
kehitysryhmän ammattitaitoa ja lisää mark-
kinatuntemusta. 

MITTARI Esiiniehen arvio asiakastyytyväisyydestä 
palautteen perusteella. 

5 p 	"Kehuja ilmenee" 
3 p Asiakkaat ovat tyytyväisiä palve-

luun 
0 p Merkittävää tyytymättöinyyttä 

TALOUDELLISUUS 

* NYKYTILA Palveluryhmän kustannuksista 	katetaan 
pääosa (X mk) 	ryhmälle osoitetulla bud- 
jettirahoituksella. 	Palveluja myymällä 
hankitaan 20%. 

TAVOITE Ryhmän budjettirahoitustarve vuonna l9xx 
on enintään 70 % (X mk). Myytävillä palve-
luilla katetaan 30% kustannuksista. 

MITTARI Budj ettirahoituksen prosenttiosuus 
5 p Budjettirahoitusta 60% 
3 p 	-"- 	70% 
1 p 	-"- 	80% 
0 p 	-"- 	>80% 



II 

* NYKYTILA Lupa-asiat on hajautettu piiri-konttorilla 
kolmelle toiinialalle. Lupa-asioiden käsit-
telyyn käitetään 1,5 henkilötyövuotta. 
Palvelun laadun taso on kouluarvosana]Ja 
7. 

TAVOITE Lupa-asiat hoidetaan piirikonttorilla yh-
dessä palvelupisteessä. Palvelu paranee ja 
lupa-asioiden hoitoon käytetty työaika on 
korkeintaan 1 henkilötyövuosi. Vapautuva 
työaika kohdentataisesta sovitaan erikseen. 

5 p 	Palvelun taso 9. Henkilötyövuosi- 
määrä on alle 1. 

3 p 	Uudelleen organisointi on tehty. 
palvelutaso on 8. Henkilötyövuo-
simäärä on tasan 1. 

1 p 	Uudellenorganisointi on tehty, 
mutta vaikutuksia palvelutasoon 
ja henkilätyövuosimäärään ei ole 
vielä ilmennyt. 

0 p 	Uudelleenorganisointi on vielä 
kesken. 

* NYKYTILA Ryhmän kustannukset olivat v.1989 3.6 Mmk 
ja v.1990 3.7 Mmk (vuoden 1991 kustannus- 
tasossa) .Koko toimi-alan kustannukset oli-
vat 98 Mmk. 

TAVOITE Ryhmän kustannukset vuonna 1991 eivät kas-
va reaalisesti vuodesta 1990 (toiinialan 
toiminnan laajuus ei merkittävästi muutu). 

MITTARI 
	

5 p Kustannukset alenevat 2 % 
3 p Kustannukset eivät nouse 
0 p Kasvu yli 3 % 

PERUS PALVELUT 

NYKYTILA Tiepiiri on päättänyt ottaa käyttöön atk-
pohjaisen matkalaskujen maksatusjärjestel-
niän. Saatavilla on kaksi järjestelmää; 
mikropohjainen erillinen järjestelmä ja 
integroitu uusi laitostasoinen järjestel-
mä. 

TAVOITE ATK-pohjainen järjestelmä otetaan käyttöön 
ja se toimii tyydyttävästi. Käyttövalinius 
on hyvä sekä tiliryhmässä että vastuua-
lueilla. 



III 

MITTARI 	5 p Järjestelmä toimii moitteettomas- 
ti kaikilla tasoilla. 

3 p Matkalaskun tekijöille on annettu 
tarvittava opastus ja järjestelmä 
on otettu käyttöön. Virheiden 
määrä ei ole lisääntynyt merkit-
tävästi nykyisestä. 

1 p Järjestelmien vaikutukset on sel-
vitetty ja valintapäätös tehty. 

0 p Selvitys on kesken. 

RESURSS IHALLINNON TIETOJÄRJESTELMAT 

NYKYTIL Resurssihallinnon tietojärjestelmät muut-
tuvat. HEHA ja TAHA otetaan käyttöön vuon-
na 1990. Järjestelmien ATK-tehtäviä hajau-
tetaan hankkeille. Suoriteryhmittely uu-
distuu 1991. 

TAVOITE HEllA:n ja TAHA:n toimintavarmuus ja vir-
heettömyys ovat entisten järjestelmien ta-
solla. Hankkeiden henkilöstö on perehdy-
tetty uusiin tehtäviin. 

MITTARI 	5 p Piirin tulosyksiköiden uudet ra- 
portit on suunniteltu ja yksiköt 
ovat ottaneet ne käyttöön. 

3 p Järjestelmät toimivat luotetta-
vasti hajautettuina. Virheiden 
määrä on entisten järjestelmien 
tasoa. Tilinpäätös 1990 saadaan 
TAHA: sta. 

1 p Järjestelmät ovat käytössä (ha-
jautettuna). 

0 p Järjestelmät toimivat piirikont-
torille keskitettynä. 

TIETOJÄRJESTELMÄ 

NYKYTILA Nykyiset raportit ovat liian suppeita sekä 
vaikeaselkoisia ja puutteellisia, eivätkä 
siten palvele niiden käyttäjiä. Uusi tie-
tojärjestelmä otetaan käyttöön tavoite- 
vuonna. 

TAVOITE Kehitetään tietojärjestelmien tuottamia 
raportteja palvelevampaan ja päätöksenteon 
seurantaa helpottavampaan muotoon. 

NITTARI Piirin johdon ja muiden tulosryhmien arvio 
tuotettujen raporttimallien määrästä, sel-
keydestä, luettavuudesta ja uskottavuudes-
ta. 

5 p 	Kiitettävä 
3p 	Hyvä 
0 p 	Heikko 
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ERITYISPALVELUT 

NYKYTILA. Laitostasoisen GALLUP-kyselyn mukaan tie-
piirin toimintaan tyytyväisiä oli x %. 
TTS-kauden päämäärä on, että myönteisesti 
tiepiiriin suhtautuvien osuus kasvaa 10 
prosenttiyksikköä. 

TAVOITE Luodaan palvelukuvan mittausjärjestelmä ja 
tarkennetaan nykytilanne vuoden loppuun 
mennessä. 

MITTARI 	5 p Järjestelmä 	oininaisuuksiltaan 
"erinomainen" (oltava hyvin vai-
kea saavuttaa). 

3 p Järjestelmä on valmis ja palvelu- 
kuva on tarkennettu. 

0 p Mittausjärjestelmä ei ole valmis 

PALVELUTASO 

* NYKYTILA Palvelutasotutkiinuksen mukaan ryhmän tuot-
tamien palvelujen riittävyys sai kouluar-
vosanan 8 ja laatu arvosanan 7.5. 

TAVOITE Ryhmä tuottaa kaikki tulosyksiköiden tar -
vitsemat palvelut. Ryhmän palvelujen laatu 
paranee. 

MITTARI Palvelutasokyselyn mukaan: 
5 p Riittävyys 10 	laatu 10 
3 p 	-"- 	10 	-"- 	8 
0 p 	-"- 	< 8 	-"- <7.5 

* NYKYTILA Vastuualue avustaa ja tukee tuotannollisia 
vastuualueita erilaisilla teknisillä pal-
veluilla. 

TAVOITE Vastuualueen tarjoamat tukipalvelut ovat 
liadultaan hyviä ja pääosa palvelujen tar-
vitsijoista on tyytyväisiä 

MITTARI Kyselyt tiealueilta ja muilta asiakkailta 

5 p 	Poikkeuksellisen hyvä suoritusta- 
SO 

3 p 	Asiakkaat tyytyväisiä palvelujen 
laatuun ja nopeuteen 

0 p 	Palvelutaso heikko 
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KOULUTUS 

NYKYTILA Piirin koulutustoiminnassa ei ole riittä-
västi huomioitu henkilöstön omia koulutus- 
tarpeita. Koulutustilaisuuksien palaute- 
järjestelmä ei ole toiminut. 

TAVOITE Piirien järjestäinän koulutuksen laatua pa-
rannetaan sekä huolehditaan siitä, että 
koulutuksen määrä on oikeassa suhteessa 
henkilöstön koulutustarpeeseen. 

MITTARI Piirin yhteistyötoimikunnan arvio; koulu-
tussuunnitelma; koulutuksen tietoj ärj es-
telmän hyväksikäyttö; koulutustilaisuuk-
sien palaute. 

5 p 	Tavoite on toteutunut kiitettä- 
västi 

3 p 	Tavoite on toteutunut hyvin 
0 p 	Tavoite on toteutunut huonosti 

SISÄINEN TIEDOTUS 

NYKYTILA Nykytila on epäselvä. Henkilökunta ei ole 
sisäistänyt asiaa. Puutteita resursseista. 

TAVOITE Piirin toiminnan laaja ja selkeä ti.edotta-
minen henkilökunnalle. 

NITTARI Piirien johdon, muiden tulosryhmien ja 
henkilöstön arvio tiedotustoimjnnasta. Nä-
kökulmina mm. yleistiedon saanti piirin 
toiminnasta ja tulostavoitteista sekä hen-
kilökunnan osallistuminen tiedottamiseen 
ja sen kehittämiseen. 

5 p 	Kiitettävä 
3p 	Hyvä 
0 p 	Huono 

SUUNNITTELUN LUONTEINEN PALVELU 

NYKYTILA Tiepiiri toteuttaa pieniä parannuskohteita 
muiden tiehankkeiden yhteydessä ja vara- 
tämä. Yhtenäistä listaa pienistä kohteis-
ta ei ole, vaan kohteet on etsittävä mm 
liikenneturvallisuussuunnjtelmjsta ja tie-
inestareita ym haastatellen. 

TAVOITE Luettelo pienehköistä kohteista, jotka 
poistamalla merkittävästi parannetaan lii-
kenteen sujuvuutta ja liikenneturvalli-
suutta, on valmis ja sitä käytetään piirin 
tavoitteiston ja tulevan TTS:n valmiste-
luun sekä investointi ja varatyöohjelman 
valmisteluun ( > 30 kpl, keskirn. < 0.7 
Mmk/kpl). 
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MITTARI 	5 p Kohteiden takaisinmaksuaika on- 
nettomuuskustannussäästöjnä alle 
10 v. 

3 p Kohteet on järjestetty kiireelli-
syysluokkiin onnettomuuskustan-
nussäästön perusteella. 

1 p Luettelo kohteista on valmis 
31.8. l9xx. 

0 p Luettelo ei ole valmis 

SUUNNITELMAVALMIUS 

NYKYTILA Vuosina 1993-1995 alkavien 	nimettyjen 
hankkeiden esisuunnitelmien valmius oli 
vuonna 1989 60% Uusi päätöksentekojärjes-
telmä edellyttää toimenpidepäätöksen ennen 
ohj elmaan ottamista. 

TAVOITE KTS 1993-1995 	nimetyistä 	hankkeista 
90%: lla (kustannusarviolla mitattuna) on 
toimenpidepäätös ennen ohjelmaan ottamis-
ta. 

MITTARI 	5 p Kaikista toimenpidepäätös 
3 p 	Päätös 90 %:lla 
0 p Alle 80% 

KEHITT?NISPALVELUT 

NYKYTILA Tienpidon suunnittelua on sovittu tehos-
tettavaksi. Myös toimialan muiden tehtä-
vien painotus ja henkilöresurssit kaipaa-
vat tarkistamista. Tehtäviä on atk-järjes-
telmien hajautuessa siirretty muualla hoi-
dettavaksi. 

TAVOITE Toimialan organisaatiosuunnitelma on val-
mis 30.9.l99x mennessä. Se on käyttööno- 
tettavissa l.1.l99(x+1). 

MITTARIT 	5 p Tienpidonohjausryhmä toimii jo 
tulosvuonna valmistellen tiepii-
rin tulostavoitteet ja piiri-in-
sinöörin tulosodotukset toimia-
loille sovitun aikataulun mukai-
sesti. 

3 p Henkilöstö on perehdytetty uusiin 
tehtäviin ja suunnitelma toteu-
tetaan 1.1.199(x+1). 

0 p Suunnitelma 	ei ole 	valmis 
30.9. l99x. 
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HENKILÖSTÖHtJQLTO 

NYKYTILA Henkilökunnalle ei ole suunnitellusti jär-
jestetty kuntotarkastuksia ja harrastus- 
sekä virkistystoiminta on vielä passiivis-
ta. 

TAVOITE Järj estetään mandollisuus avainhenkilöiden 
kuntotarkastukseen ja aktivoidaan kunnon- 
hoitamiseen sekä kehitetään harrastus- ja 
virkistystoimintaa. 

MITTARIT 	0 p Hanke ei ole lähtenyt käyntiin. 
1 p Avainhenkilöiden kuntotarkastuk-

set on pidetty. Annettu puolelle 
piirin hankkeista informaatiota 
terveyden ja kunnon hoitamisesta. 

3 p Lisäksi henkilöstön vapaa-ajan 
harrastus ja virkistystoiminta on 
kartoitettu ja vapaa-ajan toimin-
tayhdistys perustettu syyskuun 
loppuun mennessä. 

5 p Lisäksi hankkeiden ja yksiköiden 
päälliköt on aktivoitu tietois-
kuula liikunnan tärkeydestä sekä 
kartoitettu hankkeiden liikunta- 
ja harrastustoivomukset. 



Liite 5 
ESIMERKKEJÄ MITTAREISTA/TUNNUSLtJVTJI5TA: 

- AIKA (31.12. MENNESSÄ) 

- AIKASARJAVERTAILU (TILA ERI AJANKOHTINA) 

- ASIAKASKYSELYT (PALVELUTASO, RIITTÄVYYS, LAATU) 

- KOKONAISTUOTOS/PALKKA- JA SOSIAALIKULUT 

- LÄPIMENOAJAT 

- MATKALASKUJEN LKM/MATKALASKUJEN TARKASTAJAT 

- PALKANSA.AJAT/ PALKAN LAS KIJAT 

- PIIRIEN/YKSIKÖIDEN VÄLINEN VERTAILU 

- PÄÄOMAN TUOTTAVUUS = VUOSIKULUT 
(SIDOTUN PÄÄOMAN 	TOIMINTAPÄÄOMA 
KIERTONOPEUS) 

VUOSIKtJLUT = VARSINAISET TOIMINTAKULUT + POISTOT + 
ERITTELEMÄTTÖMÄT ERÄT 

TOIMINTAPÄÄOMA = VAIHTO-OMAISUUS + KÄYTTÖOMAISUUS 

- SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO% ELI 
SPOT% = 100 x TILIKAUDEN JAANA 

TOIMINTAPÄÄOMA 

- SUORITTEET/HENKILÖ 

- TOTEUMA/KUSTANNUSARVIO -VERTAILU 

- TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 

- TYÖN TUOTTAVUUS = JALOSTUARVO 
HENKI LÖMAARA 

JALOSTUSARVO = VUOSIKULUT - (RAAKA-AINEET + ULKO-
PUOLISEN PALVELUT + UPAKAT) 

- VARASTOTOIMINNAN HENKILÖSTÖ/KOKO TARVIKEKULUTUS 

- VARASTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET/KOKO TARVIKEKULUTUS 

- VIRHEET JA VALITUKSET 

- YKSIKÖN KUSTANNUSTEN OSUUS PIIRIN KUSTANNUKSISTA (PERUS- 
TIENPIDOS- 

TA, TOIMIALAN KUSTANNUKSISTA JNE) 

- YLEISKUSTANNUSTEN MAARA(MK, MK/ KOK.-KUST. JNE) 

- RYHMÄN BUDJETIN JA TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN VERTAILU 
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