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ALUKSI 

Kaiken johtaminen ei ole minkään johtamista. Reviirijohta-

minen ei sekään ole paljon minkään johtamista. Nämä väittä-

mät ovat varteenotettavia puolitotuuksia molemmat. Ensinmai-

nittu muistuttaa ajopuuteoriaa ja jälkimmäinen ravikilpailuja, 

jossa sekä hevosella että ohjastajalla on laput silmäkul-

millaan. 

Totta on siinäkin, että suuren organisaation byrokraattinen 

ominaispaino on niin suuri, että elämä ja toiminta jatkuvat 

niin kauan kuin nimikirjoituksen kerääjiä ja kirjoittajia 

työpaikalla riittää. 

Ja vielä pari tosiasiaa. Tuskin millään tasolla päätöksen-

tekijä on halunnut kumileimasimeksi leimautua. Tämähän on 

jo henkilökohtainen arvovaltakysymys. Toisaalta pelkällä 

arvovallalla ei kai kukaan ole aikoihin halunnut johtaa. 

Tsaarinaika päättyi jo vuosisadan alussa. 

Tämän päivän sanat johtamisfilosofioiden lahkoissa ovat 

tavoitetietoisuus ja yhteistyö ja mietelause on johdon osal-

listuminen päätöksenteon valmisteluun. Tunnetuimman muodissa 

olevan johdon ohjausjärjestelmän nimi on TAJO eli tavoite- 

johtaminen, tuo jo niin monia ärsyttävä erisnimi. 

Paras olisikin kai puhua laitoksen suunnittelujärjestelmästä 

ja johdon roolista, vaikka - niin täsmällinen kuin tämä kä-

sitepari onkin - se vihjaa tuohon paljon inhottuun toimin-

nansuunnitteluun. Inholla on toki vankat perustelut. Onhan 

toiminnansuunnittelussa hapuiltu vuosikausia, järjestelmää 

ei ole saatu vakiintumaan, ei sitten millään. 

Oltaisiinkohan nyt vihdoin pääsemässä siihen tilanteeseen, 

että alkaa hahmottua ohjausjärjestelmä, joka on sopiva päte-

ville johtajille ja pätevä sopivien päämäärien tavoittele-

miselle. 



Tässä raportissa halutaan esitellä laitoksen johtamisjär-

jestelmäksi hyväksyttyä TAJOa ja arvioida laitoksen suun-

nittelujärjestelmää alan kirjallisuuden valossa. Vaikka 

asia saattaa tuntua kuivalta - ainakin raportissa on rans-

kalaisia viivoja mandottoman paljon - ei tälle asialle ole 

haluttu eikä voitukaan luoda valmista, insinöörien niin 

toivomaa sabluunaa. Sen sijaan on haluttu puhua asiaa luki-

jan alitajunnalle. Ajattelun välineitä tarvitaan, ei luovan 

otteen tukanduttamista. 

Moni hämmästynee, miten paljon tuttua oheinen raportti 

sisältääkin. TAJOn filosofia ei suinkaan ole uutta. Järjes-

telmässä se on vain vielä selkiintymätön. Toivottavasti 

nämä niin hienot periaatteet ovat jo huomenna käyttökel-

poista liturgiaa. 

Tämä raportti on lyhennelmä tutkimuksesta "Tavoitteiden 

suunnittelu tunnuslukujen avulla tie- ja vesirakennus-

laitoksessa". Tutkimuksen on tehnyt pro-gradu-työnään 

kauppatieteiden opiskelija Anneli Huhtala. Työtä ohjanneen 

projektiryhmän vetäjänä oli tstoins. Matti Leskinen TVH:n 

talousosastolta. Muut ryhmän jäsenet olivat HR-päällikkö 

Anja Silvenius, apulaisprofessori Jouko Kankainen, suunnit-

telija Risto Leskinen ja tutkija Lauri Ali-Mattila. 

Tämän lyhennetyn raportin on tehnyt työryhmä: Risto Leski-

nen, Lauri Ali-Mattila ja Anneli Huhtala. 

Kiitokset työryhmien jäsenille miellyttävästä yhteistyöstä. 
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1 TAVOITTEILLA ON RYHDYTTY JOHTAMAAN 

1.1 Tavoitejohtamisella on historiansa 

Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien kehitys on ollut vah-

vasti sidoksissa laskentatoimeen ja sen kehitykseen. Lasken-

tatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida or-

ganisaation toimintaa kuvaavia lukuja, sekä laatia niiden 

pohjalta raportteja ja laskelmia. Liikeyrityksessä laskenta- 

toimen keskeisin tehtävä on ollut liiketoiminnan kannattavuu-

den selvittäminen. 

Aikaisemmin julkishallinnossa laskentatoimi oli lähinnä apu-

väline, joka antoi perusteita vain tulo- ja menoarvion laa-

dinnalle ja sen toimeenpanon laillisuusvalvonnalle. Tehtävien 

kasvaessa ja monipuolistuessa laillisuusvalvonnan rinnalle 

tuli toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden valvonta. 

Laskentatoimen, toiminnansuunnittelun sekä johtarnisen keskei-

nen vuorovaikutus lisääntyi ja laskentatoimen tehtäväkenttä 

laajeni johtamistoirnintaa avustavaksi tehtäväksi. Näin las-

kentatoimen on kyettävä avustamaan johtamista paitsi lailli-

suusvalvonnassa ja toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden 

valvonnassa myös toiminnan suuntaamisessa, tavoitteiden aset-

telussa, eri toimintavaihtoehtojen valinnassa sekä toiminnan 

vaikutusten ennakoinnissa ja analysoinnissa. 

Tavoitejohtaminen on saanut vaikutteita tieteelliseltä liik-

keenjohdolta, systeemiajattelusta sekä organisaation ihmis-

suhde- ja vuorovaikutustutkimuksista. Siinä painottuu ohjaus-

järjestelmäajattelun, tavoitteellisuuden ja osallistumisen 

merkitys. Tavoitejohtaisella tarkoitetaan nimensä mukaisesti 

johtamista tavoitteiden avulla, jolloin eri tasojen esimiehet 

ja alaiset ovat aktiivisesti mukana tavoitteiden suunnitte-

lussa. 

Esimiehen ja alaisen väliset tavoitekeskustelut muodostavat 

erään tavoitejohtamisen ydintapahtuman. Niissä keskustellaan 

johtamisen keskeisistä kohteista, kuten toiminnan avainalu-

eista, avaintavoitteista ja -tehtävistä, tulosten mittaami-

sesta ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. 
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1.2 Tavoitejohtamista on selkiinnytettävä 

Tämä raportti perustuu laajempaan pro-gradu-tutkielmaan. 

"Tavoitteiden suunnittelu tunnuslukujen avulla tie- ja vesi-

rakennuslaitoksessa." Virike tutkimukseen on syntynyt tavoi-

tejohtamisen filosofian moniriaisuudesta ja niistä ongelmista, 

joita tämän johtamistavan käytäntöön soveltamisesta on ollut 

laitoksessa. 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut luoda alan kirjallisuuden 

perusteella tavoitteiden suunnitteluprosessin teoriakehykset 

ja selvittää mitä organisaation nykytilaa kuvaavia tunnuslu-

kuja voidaan käyttää apuna tavoitteiden suunnittelussa. Näi-

den kautta on etsitty keinoja tavoitejohtamisen käytännön 

sovellutuksen keinoiksi, menettelyn selkiinnyttämiseksi ja 

edelleen kehittämiseksi. 

Tavoitteidensuunni tteluprosessin lisäksi tutkimuksessa on 

selvitetty, mitä laitoksen nykytilaa kuvaavia tunnuslukuja 

TVL:ssa käytetään tavoitteiden suunnittelussa ja arvioitu 

kuvausprosessin onnistumista laitoksen johtarnisen kannalta. 

Tämän lyhennetyn raportin tarkoituksena on tarkastella tavoit-

teiden suunnitteluprosessia ja tavoitteiden merkitystä joh-

tamisen välineenä sekä sen rinnalla TVL:n tavoitteiden suun-

nittelumenettelyä vuoden -81 aikana. Raportti on tiivistel-

mä tutkimuksen tuloksena syntyneistä tavoitejohtamista sel-

kiinnyttävistä keinoista. 
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2 TAVOITTEET OVAT OHJAUKSEN VÄLINEITÄ 

2.1 Tavoite on hyvä ohjauksen väline 

Tavoitteiden asettamisella tarkoitetaan sitä toimintaa, jon-

ka avulla organisaation johto määrittää toiminnan tuloksel-

lisuudelle asetettavat vaatimukset ja niiden aikaansaamisek-

si tarvittavat toimenpiteet. Tavoitteet toimivat johtamisen 

kannalta ohjauksen välineenä. Johdon tehtävät ovat perintei-

sesti: suunnittelu, päätöksenteko, toimeenpano ja seuranta. 

Organisaation johtaminen on mandollista hoitaa monella taval-

la. Yleisimpiä johtamistapoja on tavoitejohtaminen. 

Tavoitejohtamisen periaatteet voidaan esittää seuraavasti: 

- suunnittelun keskeisin vaihe on tavoitteiden suun- 

nittelu organisaation menestymiseen vaikuttavilla 

alueilla 

- alaisia motivoidaan tulosten saavuttamjseen 

- tavoitejohtamiselle on keskeistä esimies-alaissuh-

de ja tavoitekeskustelut 

- tavoitteet sidotaan organisaatioon ja sen vastuu- 

alueisiin, siten että ylemmän tason tavoitteet ja 

toimenpiteet ovat perustana alemman tason tavoit-

teille. 

Tavoitejohtaminen ohjauskeinona edellyttää onnistuakseen toi-

mivaa suunnittelujärjestelmää, selkeää organisaatiota, vas-

tuu- ja yhteistyöalueiden määrittelyä sekä tehokasta infor-

maatio- ja seurantajärjestelmää. 

Suunnittelun tehtävänä päätöksentekoa varten On: 

- löytää ongelmat riittävän aikaisessa vaiheessa 

- luoda uusia toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja on-

gelmien ratkaisemiseksi 

- esittää suositukset parhaaksi vaihtoehdoksi 

Seurantaprosessin pitäisi käsittää seuraavat vaiheet: 

- päätösten seurausten ennustaminen suoritemittojen 

ja vaikutusindikaattorien avulla 
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- toteutumainformaation kokoaminen 

- toteutuman ja tavoitteiden vertailu ja poikkeamien 

analysointi 

- toimenpiteiden vaikutusten arviointi. 

Seurantajärjestelmän tarkoituksena on siis selvittää, kuinka 

toiminnassa on onnistuttu ja analysoida syyt, jotka ovat joh-

taneet suunnitelmistaoikkeamiseen. Edelleen sillä pyritään 

saamaan selville, kuinka hyvin resursseja on käytetty ja kuin-

ka tehokkaasti ja taloudellisesti on toimittu. Tämä tapahtuu 

analysoimalla niitä perusraportteja, joita laskentajärjestel-

mä tuottaa ja laskemalla toimintaa kuvaavia tunnuslukuja. 

Näin tulosten analysointivaihe toimii takaisinkytkentänä pää-

tös- ja toteutusvaiheessa. 

Informaatiojärjestelmää kehitettäessä on keskeisenä lähtökoh-

tana organisaation omat sisäiset hierarkiset johtamistarpeet. 

Tällöin on selvitettävä mm. 

- mitä tietoa ja miten luokiteltuna tarvitaan 

- kuka sitä tarvitsee 

- millä menetelmällä se hankitaan. 

Hallintoyksikön tiedontarpeen selvittäminen edellyttää yksi-

kön johtamistehtävän ja siihen liittyvän päätöksenteon ana-

lysointia, joiden pohjalta tietotarve voidaan vasta mielek-

käästi täsmentää. Tällöin tarkastellaan päätöksentekijän tie-

totarvetta ja verrataan sitä siihen informaatioon, jota hän 

saa. Johtohan ei tarvitse jatkuvasti yksityiskohtaista sel-

vitystä koko toiminnasta, vaan tiedot sillä tarkkuudella, 

jolla se kulloinkin operoi. 

Kohdistamalla oikea informaatio kullekin johtotasolle ja ke-

hittämällä tavoitteiden suunnittelu- ja seurantamenettelyä 

luodaan edellytykset onnistuneelle tavoitejohtarniselle ja 

valittujen tavoitteiden toimimiselle ohjauksen välineenä. 
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2.2 Tällainen on hyvä tavoite 

Hyvä tavoite kuvaa toiminnan tuloksellisuudelle asetettua 

toteutettavissa ja todettavissa olevaa asiantilaa. Tavoite on 

sovittu välitulos pyrittäessä kohti organisaation päämääriä. 

Usein puhutaan tavoitteista ja päämääristä tarkoittaen samaa 

asiaa. Kuitenkin päämäärät ja tavoitteet pitäisi erottaa toi-

sistaan. Päämäärä tarkoittaa sitä toiminnallista perussuun-

taa, johon pyritään. Päämäärät koostuvat ikäänkuin joukosta 

tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaa kohti päämäärää. 

Tavoitteet voidaan luokitella monin perustein: 

- aikaulottuvuuden mukaan 

- laajuuden mukaan: kokonaistavoitteet ja niistä 

johdetut tehtävä-, toiminta- sekä resurssitavoit-

teet 

- organisaatioulottuvuuden ja vastuualueen mukaan 

- tavoitteen kohteen mukan: laatu-, määrä-, kustan-

nus-, materiaali- ja henkilöstötavoitteet. 

Tavoitteille on asetettava seuraavia vaatimuksia: 

1) Tavoitteiden on oltava tulos- ja vaikutuskeskeisiä 

2) Tavoitteiden on oltava yhdensuuntaisia päämäärien ja 

strategioiden kanssa ja muodostettava hierarkinen 

kokonaisuus, jossa ylemmän tason tavoitteista ja 

keinoista johdetaan alemman tason tavoitteet ja jos-

sa alemman tason tavoitteet toteuttavat ylemmän ta-

son tavoitteita. 

3) Tavoitteiden suunnittelussa on päätettävä, mitä kul-

lakin toiminta-alueella mitataan ja miten. Numeeri-

nen mitattavuus on toivottava ominaisuus, joskaan ei 

aina mandollinen, jolloin on tyydyttävä subjektii-

viseen arviointiin. 



4) Tavoitteet eivät saa olla keskenään ristiriitaisia. 
Tavoitteet riippuvat usein toisistaan, mikä edellyt-
tää tavoitteiden koordinointia ja toiminnallisten 
r i ippuvuuksien analysointia. 

5) Tavoitteiden on oltava realistisia. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tavoite on toteuttamiskelpoinen. 

6) Tavoitteet pitää asettaa vastuualueittain, jotta ne 
soveltuisivat paremmin päätöksentekoon ja seuraritaan. 
Jos tavoitteet suunnitellaan toiminnoittain on nii-
den vastuualueet myös selvitettävä. 

Tavoitteiden on ilmaistava toiminnan haluttu tulos tai vai-
kutus. Tämä helpottaa tavoitteiden toteuttamista ja niiden 
toteutumien seurantaa. 

Tavoitteiksi asetettuja tuloksia voidaan mitata 
- suoritteilla (tuotoksena) tai panoksilia tai näi- 

den suhteita kuvaavilla tunnusiuvuilla 
- sanallisilla tavoitteilla 
- tavoitetilaan pääsemiseksi tarvittavilla toimen-

piteillä ja niiden aikatavoitteilla 
- sijaismitoilla 
- arvioinneilla 

Tavoitteiden suunnittelussa pyritään tietty tulos saavutta-
maan samanaikaisesti useiden tavoitteiden avulla. Tällöin 
tätä tavoitejoukkoa joudutaan tarkastelemaan sekä kokonaisuu-
tena että yksittäisen tavoitteen kannalta. Käytännössä voi-
daan harvoin asettaa tavoitteita itsenäisinä, vaan niiden 
välillä on selviä vaikutussuhteita. 

Tietyn tavoitteen aluetta rajaavat paitsi koko hallintoyksi-
kön toimintapuitteisiin vaikuttavat tekijät ja toiminnan muut-
tamismandollisuudet, myös muut tavoitteet. Riippuvuussuhteet 
näkyvät myös siinä, että koko hallintoyksikön toimintaa ei 
voida optimoida pelkästään yksityisiä tavoitteita optimoimal-
la, vaan koko tavoitteiston optimoirinilla linjaorganisaatiori 

ja toimintojen suuritaisesti. Tavoitteiden yhteensopeuttami- 
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sessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten esim, tär-

keyttä ilmaisevia painoja tai priorisointia. 

TVL:ssa tavoitteisto on sisällöltään melko kirjava. Tavoit-

teet ovat pääosin tehtäväkeskeisiä ja niiden keskinäinen koor-

dinointi on puutteellista. Tämä johtuu siitä, että tavoitteet 

suunnitellaan eri yksiköissä, joiden väliset yhteydenpidot 

ovat vähäisiä. 

Tavoitteiden koordinointi vertikaalisesti hoidetaan yleensä 

tavoite-keino-hierar kisen suunni ttelusysteemin mukaan esimies-

alais-keskusteluilla. Horisontaalinen koordinointi on sensi-

jaan huomattavasti hankalampaa. Siinähän on kysymys eri yk-

siköiden tai toimintojen tavoitteiden sopeuttamisesta toisiin-

sa niin, että kokonaistavoitteet saavutetaan. Parhaiten koor-

dinointi voidaan suorittaa eri tasojen johtoryhmämenettelyl-

lä, joka ideologiana sisältyy jo tavoitejohtamiseenkin. 

TVL:n tavoitteistoja kehitettäessä tulisi tavoitteiden rea-

listisuutta ja tuloskeskeisyyttä entisestäänkin parantaa. 

Koordinointia olisi myös tehostettava niin, että laitoksessa 

esiintyvää "reviirisidonnaisuutta" ja tavoitteiden irralli-

suutta voitaisiin vähentää. 

Toiminnoittain suunnitellut tavoitteistot kaipaavat edelleen 

tarkennusta vastuu- ja yhteistyöalueiden osalta. 

Tavoitteiden tuloskeskeisyyttä on haitannut suoritemittarei-

den puutteellisuus. Mittareiden kehittämiseen olisi uhrat-

tava entistä enemmän resursseja tulosten mittaushankaluuksis-

ta huolimatta. 

Hyvien tavoitteistojen aikaansaaminen edellyttää hallintoyk-

siköltä, päätöksentekijöiltä ja valmistelijoilta organisaa-

tion kitkatekijöiden poistamista, ennakkoluulotonta yhteis-

työtä, aktiivista johtoryhmätyöskentelyä eri tasoilla sekä 

osallistuvaa asennetta tähän johtamistapaan. 
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3 TAVOITTEET SUUNNITELLAAN NÄIN 

3.1 Lähtötietoja tarvitaan 

Tavoitteiden suunnittelun lähtötietojria tarvitaan: 

- Ylempien viranomaisten hallintoyksikölle asettamat 

reunaehdot 

- strategisessa suunnittelussa asetetut päämäärät ja 

toimintalinjat 

- hallintoyksikön ja sen toiminnan avainalueiden 

nykyti1ar kvu ja nyysj 

- tulevaisuuteen kohdistuvat ennusteet. 

Valtion hallintoyksikön tehtäväalue on lailla ja asetuksella 

säädetty ja sen toimintaa ohjataan erilaisilla määräyksillä 

ja ohjeilla. Rahoitus saadaan pääasiassa tulo- ja menoarvion 

välityksellä. Nämä asettavat hallintoyksikön toiminta-ajatuk-

selle ja toiminnalle tietyt ylimmän asteiset reunaehdot, jot-

ka on otettava tavoitteiden suunnittelussa lähtökohdiksi. 

Hallintoyksikön suunnittelujärjestelmä koostuu laajojen toi-

mintastrategioiden ja päämäärien suunnittelusta sekä toimin-

nansuunni ttelusta. Toiminnansuunnittelussa tavoitteet on 

asetettava siten, että niiden avulla päästään kohti haluttua 
päämääräsuuntaa. 

Tavoitteiden suunnittelu kohdistetaan kulloinkin hallintoyk-

sikön toiminnan kannalta tärkeimpiin asioihin. Tällaisia ovat 

yksikön toiminnan pullonkaulat (ongelma-alueet) tai muut toi-

minnan kannalta tärkeät avainalueet. Avainalueilla tarkoite-

taan sellaisia hallintoyksikön toiminnan alueita, jotka vai-

kuttavat ratkaisevasti hallintoyksikön menestykseen tai ole-

massaoloon. Toiminnassa kohdistetaan pääpaino avainalueille 

ja muu toiminta hoidetaan rutiininomaisesti. 

Ongelma-alueet paljastuvat yleensä jo jatkuvan seurannan avul-

la, jos seurantajärjestelmä on tehokas. Tällöin tulee yleen-

sä esille tavoite-toteutuma-erot, mutta ei erojen syitä. Ero-

jen syiden selvittämiseksi tarvitaan tarkempaa analyysia. 



Nykytilan kuvauksessa ja analyysiss selvitetään organisaa-

tion vahvat ja heikot puolet sekä tavoite-toteutumaerojen 

syyt tarkemmin kuin jatkuvassa seurannassa. Suurissa orga-

nisaatioissa kannattaa nykytilaselvitys tehdä muutaman vuoden 

välein tärkeimmiksi katsotuilta avainalueilta. 

Tavoitteiden suunnittelun lähtötietojen hankinta sisältää 

organisaation sisäisen ja ulkoisen nykytilan kuvaamisen, muu-

tosten arvioinnin (ennusteet) sekä analysoinnin. 

Tähän kuuluvat: 

- organisaation taloudellinen tila 

- avainalueiden ja toimintojen tila 

- sisäiset sidosryhrnät (esim, henkilöstö) 

- ulkoisen tilan ympäristön muutokset 

- ulkoisten sidosryhmien vaateet ja panokset 

Tavoitteiden suunnittelussa nykytilan analyysil: ja ennusteet 

tähtäävät tarpeellisten perustietojen ja analyysien tuotta-

miseen. Nykytilan analyysit on kohdistettava suunnittelun 

kannalta oleellisiin tekijöihin, joita ovat mm. toiminnan 

heikot ja vahvat puolet sekä nollavaihtoehdon mukainen kehi-

tys. 

Suunnittelun kannalta oleeliiset tekijät voidaan jakaa anne-

tuihin tekijöihin eli rajoituksiin sekä tekijöihin, joihin 

organisaatiolla tietyissä rajoissa on mandollisuus vaikuttaa. 

Nykytilan analysointi ja ennakointivaiheessa on selvitettävä, 

mitkä tekijät voidaan katsoa rajoituksiksi, mitkä vaikutet-

taviksi ja missä rajoissa näihin voidaan vaikuttaa. 

Luokittelu rajoituksiiri ja vaikutettaviin tekijöihin riippuu 

ensinnäkin tarkasteltavasta aikavälistä. Lyhyellä tähtäyksel-

lä useimmat tekijät ovat lähes muuttumattomia, mutta pitkäl-

lä tähtäyksellä voidaan vaikuttaa lähes kaikkiin. Yhteiskun-

nallinen ja teknologinen kehitys sekä ansio- ja hintataso 

ovat tekijöitä, joihin ei voida ratkaisevasti pitkälläkään 

aikavälillä vaikuttaa. Useimmat sisäiset tekijät kuten toi-

mintaorganisaatio, henkilökunta, tuotantovälineistö ja tuo-

tantomenetelmät ovat vaikutettavissa olevia tekijöitä. Jul- 
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kisorganisaatioidefl rahoitusta voidaan pitää rajoittavana 

tekijänä. 

Sisäistä nykytilaa pitäisi selvittää mm. seuraavilta avaina-
lueilta; kustannusrakeflfle, tuottavuus, taloudellisuus, rahoi-
tus, henkilökunta, johdon suoritustaso, organisaatio sekä 

tutkimus- ja kehitystoiininta. 

iwainaluetarkasteluissa kerätään tietoa erilaisten tunnuslu-
kujen, tilannehuomioiden ja tutkimusten avulla. Tunnuslukui-
na voidaan käyttää mm. tuottavuus- ja taloudellisuuslukuja, 
henkilöstön määrää ja rakennetta, kustannuskehitystä, vaih-
tuvuus-% yms. lukuja, jotka kuvaavat asiain tilaa tai kehi-
tystrendejä tietyn ajanjakson kuluessa. Jos numerista tunnus-
lukutietoja ei ole saatavissa, voidaan avainalueiden kuvaami-
sessa käyttää myös haastatteluja ja mielipidetiedusteluja. 

Nykytilan analyysi on hyvä kohdistaa sekä yksikköihin että 
toimintoihin. Siinä paljastetaan eri toimintoihin liittyvät 
vastuu- ja yhteistyökysymykset, rajoitukset ja vauhdittavat 
tekijät sekä eri toimintojen ja organisaation kitkatekijät. 

Tavoitteiden suunnittelua varten tarvitaan organisaation ny-
kytilan lisäksi tietoa tulevasta kehityksestä. Ennusteita 
tarvitaan sekä organisaation sisäisestä että ulkoisesta ke-
hityksestä. Ennusteita laaditaan sekä ko. organisaation, 
että ulkopuolisten toimesta. Päätöksentekijän on kuitenkin 
tällöin tunnettava ne olettamukset, joita ennusteen tekijät 

ovat käyttäneet. 

TVL:n tavoitteiden suunnittelun lähtökohtina ovat: 
- teiden, vesiteiden ja liikenteen nykytilan sekä sen 

kehittämisen tarpeet, joiden muotoutumiseen vai-
kuttavat yleminät viranomaiset, sidosryhmien odo-
tukset ja valtionhallinnon mandollisuudet. 

- laitoksen strategisen suunnittelun tulokset, joi-
ta ovat min. tiepolitiikat ja toimintalinjat 

- reunaehdot ja erilaiset ennusteet 
- laitoksen nykytila ja sen historiallinen tausta. 
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TVL:n suunnittelujärjestelmässä on liikenneministeriön hal-

linnonalan liikenne- ja tiepoliittiset päämäärät otettu huo-

mioon ulkoisen tehokkuuden kannalta tienpidon pitkän tähtäyk-

sen suunnittelussa eli THYKS:iä laadittaessa. Näin ne ovat 

osaltaan vaikuttaneet TVL:n tienpidon päämääriin. Tiepolitii-

kan toteutumista seurataan mm. johdon neuvottelupäivillä, 

jossa ne on tarkoitus kytkeä toiminnallisiin tavoitteisiin. 

Koska TVL:n suunnittelujärjestelmä on varsin laaja ja muodos-

tuu monesta eri osasta, ei toiminnallisten tavoitteiden kyt-

kentä ohjelmointiin ja tienpidon suunnitteluun ole kaikilta 

osin vielä riittävästi selkiytynyt. Tiestön ja liikenteen 

nykytilaa ja toiminnan vaikutuksia tieverkolle ei riittäväs-

ti tunneta. 

Nykyisessä TVL:n tavoitteiden suunnittelujärjestelmässä sel-

vitettiin tavoitteiden suunnittelun perustiedoksi laitoksen 

nykytila avainalueittain. Nykytilan analyysistä puuttui vie-

lä toimintavaihtoehtojen kartoittaminen ja niiden vaikutusten 

arviointi. Ne olisi seuraavina vuosina otettava mukaan jo 

analyysiin tai käsiteltävä ainakin tavoitteita suunnitelta-

essa . Analyysissä voidaan myös esittää parantarnisehdotuksia 

ja niiden vaikutuksia. Tähän suuntaan laitoksen nykytilan 

analyysia tulisikin edelleen kehittää. 

Nykytilan kuvaus pitäisi lisäksi laatia erikseen päätoimin-

noista: rakentaminen, kunnossapito, suunnittelu sekä sellai-

sista aputoiminnoista, jotka eivät tule päätoimintojen nyky-

tilaselvityksissä esille (esim, hallinto). Myös nykytilaku-

vauksen laatiminen piireittäin on tärkeää, koska niissä voi-

daan alueelliset ja piirien organisaatiokohtaiset näkökohdat 

parhaiten ottaa huomioon. Nykytilan kuvausprosessi tehdään 

aihaalta ylöspäin eli ensin laaditaan alemman tason nykytilan 

kuvaukset, joissa käytetään pieneminän alueen kattavia tunnus- 

lukuja. Näitä hyväksikäyttäen voidaan sitten laatia laitoksen 

nykytilan kuvaus. Näin menetellen alemman tason tunnusluvuis-

ta on helpompi kehittää suuremman alueen kattavia tunnuslu-

kuja. TVL:ssa pitäisi työ aloittaa piirien nykytilan selvi-

tyksistä toimialoittain ja koota niistä sitten päätoiminnoit-

tainen ja koko laitoksen nykytilan kuvaus. 
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Laitoksen nykytilan kuvaus ja analyysi voitaisiin laatia jo-

ka toinen tai kolmas vuosi kuten laitoksen tavoitteetkin. 

Edellä olevan perusteella voidaan havaita, että tavoitteiden 

valintaan vaikuttavat monet erilaiset lähtötiedot. Nämä ra-

jaavat sen alueen, jolle toimintaa ohjaavat tavoitteet kul-

loinkin on asetettava. 

3.2 Johdon osallistuminen on tärkeää 

Hallintoyksikön johto valitsee ne avainalueet tai kohteet, 

joihin on tarkoituksenmukaista keskittyä seuraavalla suunnit-
teluper iodilla. 

Avainalueiden nykytilan kuvaustietojen kartoittamisessa ja 

analysoinnissa käytetään hyväksi sekä linjaorganisaation et-

tä johdon panosta. Kuitenkin lopullisten johtopäätösten te-
keminen on johdon tehtävä. 

Osallistumalla nykytilan analyysiin jonto sisäistää organi-

saation heikot ja vahvat puolet. Tämä auttaa oikeiden tavoi-

tevaihtoehtojen ja keinojen valinnassa kullakin tasolla. 

Analyysien ja vaihtoehtovertailujen perusteella johto asettaa 

lopulliset tavoitteet paljastettujen heikkojen kohtien paran-

tamiseksi ja vahvojen puolien tukemiseksi. 

Laitoksen nykytilan analysointi on yleisjohdon tehtävä. Myös 

piiri-insinöörien osallistuminen laitoksen nykytilan analy-

sointiin on merkittävää, koska he ovat alueensa ja organisaa-

tionsa asiantuntijoita ja kokemusten vaihdolla voivat ratkai-

sevasti vaikuttaa koko laitoksen toimintaan. 

Vastaavasti kunkin tason johto osallistuu toimintojen, pii-

rien tai TVH:n nykytilan analysointiin ja tavoitevaihtoehto-

jen vertailuun. Toiminto- ja toimialakohtaisissa analyyseis-

sä pitäisi käyttää hyväksi myös muiden, rinriakkaisten toimin-
tojen asiantuntemusta. 
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3.3 Tunnusluvut ovat suunnittelun ja seurannan apuvälineit 

TVL:n nykytilaa selvitettäessä suurimpana ongelmana oli mit-

tareiden ja tunnuslukujen puutteellisuus. Tunnusluvut eivät 

aina kerro asiantilan onnistuneisuutta, vaan niille pitäisi 

löytää tietty vertailumitta tai tarkastella tunnuslukuja ai-

kasarjana. Vertailuja voidaan tehdä eri piirien kesken kun 

olosuhdetekijät otetaan samalla huomioon. Tuottavuustarkas-

teluissa pitäisi kiinnittää huomiota eri tekijöiden keskinäi-

sun riippuvuussuhteisiin ja vaikutuksiin kokonaistuottavuu-

teen. 

Nykytilan kuvaustietojen yksityiskohtaisuus johtuu osittain 

suoritemittareiden puutteesta. Varsinkin kunnossapidon osal-

ta kokonaisuutta kuvaavia mittareita ei ole käytettävissä. 

Suoritemittareiden puutteen vuoksi kunnossapidon kokonaistuot-

tavuuden muutosta ei voida laskea, vaan on jouduttu käyttä-

mään osa-alueita kuvaavia yksikkökustannustietoja ja resurs-

sien määrää ja käyttöä koskevia tunnuslukuja. Rakennustoimin-

nassa on käytössä useammanlaisia suoritemittareita. Tuotos-

tiemetrin avulla lasketut tuottavuustunnusluvut kuvaavat kui-

tenkin lähinnä taloudellisuutta, koska siinä on mittaustek-

nillisistä syistä jouduttu käyttämään markkamääräisiä kustan-

nuksia painokertoimina. 

Suunnitelmavalmiudesta pitäisi kehittää enemmän suunnitelma- 

valmiuden syitä selittäviä tietoja. Suunnitelmavalmiuden tun-

nuslukujen puutteena voidaan pitää sitä, että suunnitelmien 

hyvyyttä ei tunneta eikä suunnittelun tehokkuutta näin ollen 

pystytä laskemaan. Suunnitelmatuotannon arvioimiseksi olisi 

kehitettävä rakennuskohteittainen seurantamenettely. 

Suunnittelun ja tienpidon suunnittelun sekä ohjelmoinnin yh-

teyden pitäisi olla kiinteämmin koordinoitu. Tunnuslukuja 

kehittämällä ja niiden käyttöä lisäämällä voidaan seurata 

tietuotantoa mitattavilta osa-alueilta täsmällisemmin. 
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3.4 Tavoitevaihtoehdot etsitään näin 

Tavoitteiden suunnitteluprosessin keskeisimpiä osia ovat: 

- ongelma-alueiden määrittäminen 

- analyysien ja informaation tuottaminen 

- tavoitevaihtoehtojen kartoitus ja vertailu 

- lopullisten tavoitteiden valinta. 

Tavoitteiden määrittämiseksi on aluksi päätettävä, mitä kul- 

-  
lakin toiminta-alueella arvioidaan tai mitataan ja miten. 

Suunnitteluun liittyy ennuste siitä, mitä todennäköisesti 

tapahtuu, ellei asioiden kulkuun puututa. Tämän lisäksi mää-

ritellään se tavoitetila, missä organisaatio haluaisi olla ja 

milloin se tahtoisi siihen päästä. Tämä malli perustuu suun-

nitteluaukkoon. 

Suunnitteluaukkoa voidaan myös tarkastella toimintapuitteiden 

ja -edellytysten kannalta. Toimintapuitteiksi määritellään mm. 

ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat organisaation toimintaan. 

Suunnitteluaukon (kuva 1) avulla pyritään löytämään se tavoi-

tetila tai tavoitealue, jossa tavoitteet täyttävät tietyt 

vaatimukset. Tavoitealue määräytyy toisaalta hallintoyksikön 

toimintapuitteisiin vaikuttavien tekijöiden, toisaalta toi-

minnan muuttami smandoll i suuks ien perusteella. 
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Kuva 1. Suunnitteluaukko 

6. Tavoitteet 
- tvOitI,aihtb,hdoI X 
- v*Iftut tavorn.,t 	Ø 

2. 	yIan _ _ 

L____ 

- 
mandolh- 

- raja ________________ 
Aika 

T 

Seuraava vaihe tavoitteiden suunnittelussa on organisaation 

(tai sen osien) laajojen kokonaistavoitteiden määritys. Li-

säksi määritellään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä 

tavoitteet laaditaan useampaa vuotta ja organisaation eri 

osien keskinäisiä riippuvuuksia ajatellen. 

Ylimmän organisaatiotason tavoitteet ovat laajoja kokonais-

tavoitteita, kun taas mitä alemmas organisaatiossa mennään, 

sitä konkreettisemmiksi tavoitteet tulevat. 

Käytännössä joudutaan usein toimenpiteet suunnittelemaan rin-

nakkain tavoitteiden kanssa, koska tavoitevaihtoehdoista on 

vaikea valita tavoitteita ilman, että tiedetään toimenpitei-

den vaatimia kustannuksia. Toimenpiteiden suunnittelu käsit-

tää myös eri vaihtoehtojen keskinäisen vertailun. Sama toi-

menpide voi liittyä useampaankin tavoitteeseen. 

Eri tavoitevaihtoehdot kartoitetaan edellä kuvatun ongelma-

kohtaisen tai avainaluekohtaisen tarkastelun avulla. Organi-

saation johto valitsee ne avainalueet tai kohteet, mihin on 

tarkoituksenmukaista keskittyä seuraavalla suunnitteluperi-

odilla. valinnan kriteerinä voidaan pitää organisaation heik- 

oja ja vahvoja puolia ja keskittyä sellaisiin tavoitevaih- 
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toehtoihin, joilla on eniten vaikutusta toiminnan tuloksel-

ii suuteen. 

3.5 Parhaat tavoitteet löydetään näin 

Vaihtoehtovertailujen avulla pyritään vastaamaan kahteen pe-

r u s kysymykseen: 

- mikä tarjolla olevista vaihtoehdoista on paras 

- 	 - kuinka rajoitetut voimavarat voidaan käyttää par- 

haan vaihtoehdon toteuttamiseksi 

Vaihtoehtover tailussa eritellään vaihtoehdon vaikutukset, 

muutetaan ne keskenään vertailukelpoisiksi ja tehdään johto-

päätökset vaihtoehtojen prioriteettijärjestyksestä. 

Vaihtoehtojen täsmentämis- ja analysointivaiheessa selvite-

tään eri vaihtoehtojen taloudelliset seuraamukset. Tällöin 

analysoidaan kunkin vaihtoehdon resurssitarve ja toteuttami-

saikataulu siten, että vaihtoehdoista voidaan laatia alusta-

vat karkeat toimintasuunnitelmat. 

Tavoitteiden valintavaihe voidaan jakaa kolmeen osavaiheeseen: 

- valintakriteerien määrittäminen 

- vaihtoehtojen vertailu 

- valirinan teko. 

Valintakriteerien tulisi täyttää seuraavat vaatimukset: 
• 

	

	 - sen tulee olla tarkasti määritelty ja mieluummin 

numeerisesti rajattu 

- kriteerin tulee kuvata sitä seikkaa mitä sen ha-

lutaan kuvaavan 

- kriteerin luotettavuus tunnetaan 

- kriteeri on kattava ja painottaa vain toivottuja 

ominaisuuksia. 

Vaihtoehtojen vertailussa voidaan määrittää mm.: 

- absoluuttinen edullisuus; onko vaihtoehto käytet-

tyjen kriteerien suhteen edullinen vai ei? 



17 

- suhteellinen edullisuus; osoittaa vaihtoehdon edul-

lisuuden muihin vaihtoehtoihiri verrattuna. 

Tavoite- ja toimenpidevaihtoehtojen vertailussa voidaan käyt-

tää mm. seuraavia menetelmiä: 

- suunnitteluaukko 

- kannattavuuslaskelmat ja liiketaloudellisten tun-

nuslukujen käyttö 

- edullisuusvertailut 

- päätösanalyysi 

Suunnitteluaukkoon perustuvaa tavoitetilamenettelyä voidaan 

käyttää ei-numeeristen mitattavien tavoitteiden suunnitteluun 

ja toimenpiteiden valintaan. Menettelyn avulla tavoitteet 

voidaan myös priorisoida. Siinä kerätään erilaisia tosiasi-

oita ja niiden pohjalta määritetään tavoitetila. 

Toiminnansuunnittelun vaihtoehtoisten tavoitteiden ja toimen-

piteiden vertailussa on usein kyse hallintoyksikön sisäisis-

tä toimintavaihtoehdoista, joten tällöin vertailumenetelminä 

tulevat kysymykseen liiketaloudelliset laskelmat. Jos vaih-

toehdosta riippuen loppusuoritteen määrä tai laatu vaihtelee, 

olisi pyrittävä käyttämään kustannushyötyanalyysia tai kus-

tannusvaikuttavuusanalyysiä. Yleensä kustannus-hyöty-analyy-

sin keskeisin käyttöalue on strategisessa suunnittelussa. 

Liiketaloudellisten laskelmien tarkoituksena suppeassa mie-

lessä on vaikutusten yhdistäminen havainnollisten tunnuslu-

kujen muotoon. Kustannus-hyötyanalyysilla tarkoitetaan taas 

vaihtoehtojen analysointia siten, että tarkastelussa otetaan 

huomioon vaihtoehdon negatiiviset ja positiiviset vaikutukset 

(kustannukset ja hyödyt). Myös hallintoyksikön ulkopuoliset 

vaikutukset otetaan huomioon. Kustannus-hyötyanalyysi sovel-

tuu varsinkin eri hankkeiden edullisuuden tarkasteluun. 

Päätösanalyysi soveltuu myös hyvin tavoitteiden suunnitteluun 

liittyvien vaihtoehtojen valintaan. Päätösanalyysissa käyte-

tään kandenlaisia vaatimuksia: ehdottomat vaatimukset (pakot) 

ja toivottavat vaatimukset (pyyteet). 



Jos vaihtoehto ei kata pakkoja, se hylätään. Muut vaihtoehdot 

vertaillaan painottamalla pyyteitä painokertoimilla. Näin 

painokertoimien ja pistelukujen avulla saadaan esille vaih-

toehtojen suhteellinen hyvyys. 

Lisäksi on selvitettävä mandolliset vaihtoehtojen haittavai-

kutukset. Haittavaikutusanalyysissä kysytään, mikä mandol-

lisesti menisi pieleen jos valitaan tietty vaihtoehto? Hait-

tavaikutusten esiintymisessä voidaan käyttää hyväksi toden-

näköisyyksiä. 

Edellämainitun perusteella tehdään lopullinen ratkaisu. On 

kuitenkin huomattava, että eri toimenpiteet voivat vaikuttaa 

usean tavoitteen toteutumiseen. Lisäksi suunnitelmien aika-

jänne voi vaihdella ja vaikutukset eri aikajänteille sen mu-

kaan. Sellainen ratkaisu, joka ei vaikuta lyhyellä aikajäri-

teellä voi pitemmällä aikajänteellä olla hyvinkin vaikuttava. 

3.6 Tavoitteilla on hierarkiansa 

Tavoitteet muodostavat hierarkian, jossa alemman tason tavoit-

teet ovat aina keinoja ylemmän tason tavoitteisiin pääsemi-

seksi. Tavoite-keino-hierarkiassa eri organisaatiotasojen 

tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelu on toisiaan täy-

dentävää siten, että ylemmän tason suunnittelu määrittelee 

alemman tason suunnittelulle tietyn toiminta-alueen. Tavoit-

teiden tärkeyttä voidaan osoittaa relevanssipainoilla ja li-

sätä niiden käyttökelpoisuutta päätöksenteossa. 

Tavoite-keino-analyysin systematiikka ei aseta rajoituksia 

tulosten esittämiselle. Siinä on kysymys ylemmän ja alemman 

tason tavoitteiden tarkastelusta ja suhteuttamisesta muihin 

tavoitteisiin ja keinoihin. Samalla tavalla voidaan myös ha-

vainnollistaa tavoitteiden riippuvuutta päämääristä ja pitkän 

tähtäyksen tavoitteista (kuva 2) 



Esimerkki tav&te-keno-hjerarkjasta 

Ylin taso: 
organliaatton lavøits 
2. taso: 
keinot ylimmtti tasolla mänt.4. 
yo tavoitteen saavuttamis.lia; 
samalla 3. tason tavoitisita 
3. taso: 
keinot 2. tason tavQitt5id,n saa-
vuttamiseksi. samalta 4. tason ts-
voitteita 
4. taso: 
keinoja 3. tasolla mäirlt.try.q, 
O,atavoltt.iden saavuttaanls.ki 
samalla 5. ta,on tavoiti.ita 

0. taso: 
organisaation inslrunienlit: yks-
lyiskohtaiset loimiritaohjeet yht4 
tasoa yIempnä marIteltyI.n Osa-
tasoilleiden saavuttamiseksi 

Alimrnalla nslrum.nttitasolle es.-
tetyt luvut ri—rn kuvaavat kunkin 
instrun,entln hyöty-kustannusau 
teita tai muita relevanssipainoja. 
joiden avulla ilmoitetaan kunkin 
vaihtoehtoiven keinon suhteell,-
nen edullisuus pyrittIes1 yjt. 
tamaan ylimmIts tasolla mhavitet.. 
lyjä tavoitteita. 

Kuva 2. Tavoite-keino--hierarkia 
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Tasolla 1 on yhteensovitettu sekä tavoite- että keinopuoli. 

(päämäärät ja strategiat), jotka ohjaavat toisen vaiheen ta-

voitteita ja keinoja. Näin käydään koko hierarkia läpi yl-

häältä alas ja koordinoidaan eri tasojen ja yksiköiden tavoit-

teet niin pysty- kuin vaakasuunnassakin. Suunnitelmien koor-

dinoinnissa tarkennetaan kaikkien tavoitteeseen vaikuttavien 

tekijöiden yhteyksiä. 

Tavoitteiden suunnittelussa on siis muodostettava järjestel-

mä, jossa tavoitteet asetetaan iteratiivisesti, alaspäin tar-

kentuen. Näin muodostetaan tavoite-keinovaiheita vuorottele-

maila tavoitteet organisaatiossa ylhäältä alas asti. 

Aiemmat tavoitteet johdetaan aina ylemmän tason tavoitteista 

ja keinoista ottaen samalla huomioon oman tason rajoitukset 

ja mandollisuudet. 

Jos tavoitteet suunnitellaan toiminnoittain (tehtävittäin), 

on ne samalla kytkettävä vastuualueisiin. Jokaisella tasolla 

on myös suunniteltava henkilökohtaiset tavoitteet ja osoitet-

tava vastuun jakautuminen eri henkilöiden kesken. 
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Tavoite-keino-hierarkiseen esitystapaan liittyy eräitä heik-

kouksia, jotka on syytä ottaa huomioon. Tällainen esitystapa 

saattaa yksinkertaistaa todellisuutta liiaksikin. Tavoitteen 

sijainti ei aina anna todellista kuvaa tavoitteen merkityk-

sestä. Alhaalla hierarkiassa oleva tavoite saattaa olla en-

siarvoisen tärkeätä, ellei sen saavuttamista ole mandollista 

korvata niinkään muun tavoitteen saavuttamisella. Tavoite-kei-

no-hierarkia olisikin omaksuttava eräänlaiseksi ajatteluvä-

lineeksi tavoitteiden suunnittelussa. 

Laajassa moniportaisessa organisaatiossa tavoitteiden suun-

nittelu on aikaa ja työtä vaativa prosessi. Tavoitteiden kes-

kinäinen koordinointi saattaa muodostua ongelmaksi. Yhden 

vuoden käsittävän suunnitelman on oltava eri vastuualueiden-

sa suhteen koordinoitu kokonaisuus samoin kuin useamman vuo-

den suunnitelmien. Näin syntyy sarja suunnitelmia (1-5 v). 

Suunnitteluprosessissa suunnitellaan siis sekä laajemmat ko-

konaistavoitteet että konkreettisemmat osatavoitteet ja tu-

lostetaan ne tarpeen mukaan eri aikajänteillä. 

Tavoitteiden suunnittelun on täytettävä seuraavat vaatimuk-

set: 

- Suunnittelu on johdon henkilökohtaista työtä. Se 

on johtamistehtävä, jota ei voida kokonaan dele-

goida suunnitteluelimille. Suunnitteluelinten teh-

tävänä on tuottaa tarvittavaa, johdolle soveltuvaa 

aineistoa nykytilasta, ulkoisesta tilasta ja sen 

muuttumisesta sekä tavoitevaihtoehtojen vaikutuk-

sista. 

- Suunnittelun on oltava hierarkista. Jokaisen esi-

miehen on osallistuttava vastuualueellaan suunnit-

teluun. Alemman tason tavoitteet johdetaan ylemmän 

tason tavoitteista. Osasuunnitelmat on koordinoi-

tava kokonaisuudeksi. 

- Suunnittelu tarvitsee järjestelmän, joka ohjaa 

suunnitelmien tuottamista ja niiden koordinaati- 

ota. 
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- Suunnittelu edellyttää luotettavaa ja riittävää 

tietoa organisaation sisäisestä ja ulkoisesta ti-

lasta sekä ennusteita. 

- Suunnittelun lopputulos on tavoitteisto, jossa on 

tavoitteita sekä esimiestyölle että organisaati-

olle. 

- Suunnittelussa on käytettävä ryhmien panosta mo-

tivoinnin ja näkemysten moniarvoisuuden lisäämi-

seksi. 

- Tavoitteiden toteutumisen mittaamisesta ja seuran-

nasta on sovittava jo niiden suunnittelun yhtey-

dessä. 

Hierarkinen ylhäältä alaspäin tarkentuva tavoitteiden suun-

nittelujärjestelmä TVL:ssa edellyttää: 

- laitostasoisten tavoitteiden laatimista kirjalli-

sina ja niiden huomioonottamista päätoimintojen ja 

piirien kokonaistavoitteic1en sekä TVH:n tavoittei-

den suunnittelussa 

- päätoimintojen, piirien ja TVH:n kokonaistavoit-

teiden ottamista pohjaksi alemman tason tavoittei-

den (piirin toimiala, TVH:n toimisto jne) suunnit-

telussa. 

Laitoksen tavoitteet ovat luonteeltaan suunnittelupuitteita 

ja keinot toimintalinjoja alempien tasojen tavoitteiden suun-

nittelulle. Ne määrittävät päätoimintojen tavoitteiden liik-

kumavälin, ohjaavat piirien ja TVH:n avaintehtävien 

suunnittelua ja toiminnan tuloksellisuutta. Laitoksen tavoit-

teista tulisi vastaisuudessa ilmetä myös tärkeimmät päätoi-

mintojen ulkopuolella olevat esim, hallintoa ja tutkimustoi-

mintaa koskevat tavoitteet, sekä piirien ja TVH:n työnjako. 
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Päätoimintojen tavoitteistolla ilmaistaan laitoksen saavutet-

tavissa oleva tavoitetila. Ne muodostavat perustan piirien 

toirnialojen ja TVH:n osastojen tavoitteille. 

Nykyistä järjestelmää ei ole vielä laitoksessa täysin sisäis-

tetty, mikä tulee esille lähinnä alempien tasojen tavoittei-

den suunnittelun kirjavuutena. Joillakin yksiköillä painot-

tuu hyväksytystä järjestelmästä poikkeavat omat perinteiset 

suunnittelumenettelynsä. Lisäksi yksikön tavoitteita ei aina 

johdeta ylhäältä vaan aihaalta käsin. Tavoitteet suunnitel-

laan melko irrallisina eri yksiköissä ja yksiköiden välinen 

tavoitteiden koordinointi on vähäistä. Tavoite- ja toimen-

pidevaihtoehtoja ei vertailla eikä analysoida suunnitteluvai-

heessa millään tasoilla. 

Vertikaalista koordinointia on pyritty hoitamaan esimies-alais-

keskusteluilla ja valmiiden toimintasuunnitelmien tavoitea-

nalyysillä. 

Suunnittelujärjestelmän kehittämisessä olisi kiinnitettävä 

huomiota siihen, että järjestelmä ymmärretään ja omaksutaan 

kaikilla tasoilla. Tämä edellyttää riittävää koulutusta, kon-

sultointia ja järjestelmää selkiinnyttäviä pysyväisohjeita. 

Tavoitteiden realistisuutta ja tuloskeskeisyyttä tulisi myös 

entisestään parantaa. Koordinointia ja yhteistyötä olisi 

tehostettava niin, että laitoksessa esiintyvää "reviirisidon-

naisuutta" ja tavoitteiden irrallisuutta voitaisiin vähentää. 

Tavoitteet on koordinoitava ja analysoitava jo suunnittelu-

vaiheessa. 

Tavoitteiden suunnittelun yhteydessä tulisi vertailla eri 

tavoite- ja toimenpidevaihtoehtoja parhaimpien löytämiseksi. 

Tavoitehierarkiaan kuuluu tavoitteiden asettaminen aina hen-

kilökohtaisiin tavoitteisiin saakka, sekä esimiehen ja alai-

sen väliset tavoite- ja tuloskeskustelut. Seuranrian helpot-

tamiseksi myös eri tasojen avainalueet ja avaintehtävät oli-

si johdettava ja rekisteröitävä hierarkisesti. 

Tavoite-keino-hierarkialla on oltava loogiset riippuvuudet, 

jotta koko laitoksen tavoitteisto muodostuisi samoihin pää- 

äänin kohdistuvaksi toimintasuunnjtelmaksj. 
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4 TAVOITTEILLA JOFITAMINEN TOIMII NÄIN 

4.1 Johtamisessa keskitytään avainalueisiin 

Sanotaan, että kaiken suunnittelu ei ole minkään suunnitte-

lua. Organisaation toiminnassa on keskityttävä toiminnan kan-

nalta keskeisimpien asioiden hoitamiseen. Tällaiset asiat 

valitaan toiminnan avainalueiksi, jotka rajaavat kentän avain- 

tehtävien asettamiselle. 

Nykytilaselvitykset toimivat pohjana tavoitteiden suunnitte-

lussa. Tavoitevaihtoehtoja suunnitellaan organisaation heik-

kojen puolien parantamiseksi ja vahvojen puolien tukemiseksi. 

Tavoitteiden suunnittelu etenee eri vaihtoehtoja vertailemal-

la. Lopullisiksi tavoitteiksi valitaan ne, jotka ovat tavoi-

tetila-alueella ja johtavat parhaiten organisaation päämää-

riin. Tähän liittyy myös niiden keinojen valinta, joilla ta-

voitteet voidaan saavuttaa sekä sopiminen tavoitteiden toteu-
turnisen mittaus- ja arviointitavasta. 

Tavoitteet suunnitellaan organisaatiossa ylhäältä alaspäin. 

Seurantatietojen ja nykytilan analysoinnin perusteella suun-

nitellaan ensin koko laitosta koskevat yleistavoitteet ja 

keinot sovituilla avainaluej.11a. Tässä otetaan lähtökohdaksi 

myös laitokseen kohdistuvat odotukset ylemmiltä viranomaisil-

ta sekä PTS:n päämäärät ja strategiat. 

Laitoksen kokonaistavoitteet toimivat suunnittelupuitteina 

alemman tason tavoitteiden ja keinojen suunnittelussa siten, 

että alemman tason tavoitteet ja keinot johdetaan ylemmän 

tason tavoitteista ja keinoista sekä samalla otetaan huomioon 

ko. yksikön erityispiirteet tunnuslukuja ja nykytilaselvityk-

siä apuna käyttäen. Jokaisella tasolla suunnitellaan myös 

henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteiden lukumäärä kasvaa 

alaspäin mennessä, koska alimmilla tasoilla on suunniteltava 

avainalueiden tavoitteiden lisäksi myös rutiinitehtävien hoi-
to. 

Tavoitteiden suunnittelu on läpi organisaation iteratiivises- 

ti tarkentuva prosessi, jossa johto ohjaa tavoitteillaan toi- 
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ininnan kohdistamista koko organisaation kannalta tärkeimntil-

le avainalueille ja jossa jokaisen tason asiantuntemusta käy-

tetään hyväksi. 

4.2 Tavoitteiden suunnittelu ja seuranta on koordinoitava 

Jotta tavoitteista tulisi suuressakin organisaatiossa yhden-

mukaisia, on suunnittelussa tärkeätä tavoitteiden koordinoin-

ti sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Vertikaalinen 

tavoitteiden koordinointi hoidetaan edellä kuvatun tavoite-

keinomenettelyn sekä samanaikaisten eri tasojen neuvottelujen 

ja esimies-alaiskeskustelujen avulla. Horisontaalinen koor-

dinointi on käytännössä varsinkin suurissa organisaatioissa 

huomattavasti vaikeampaa. Yhteistyö voidaan järjestää tavoit-

teiden suunnitteluvaiheessa eri yksiköiden tai toimintojen 

johdon välisillä neuvotteluilla. 

Hyvin olennainen tekijä tavoitteiden suunnittelussa on vas-

tuun ja yhteistyön kohdistaminen. Varsinkin jos tavoitteita 

ei suunnitella yksikkökohtaisesti (vaan esim. toiminnoittain), 

on suunnitteluvaiheessa kirjattava, minkä yksikön tai henki-

lön vastuulla tavoitteen toteuttaminen on. Vain tällä menet-

telyllä voidaan varmistaa se, että yhteistyö ja kaikki tavoit-

teet tulevat toiminnassa huomioonotetuksi ja että tavoittei-

siin myös sitoudutaan. 

Kun tavoitteiden suunnittelu organisaatiossa on asianmukai-

sesti hoidettu, on suunnittelukauden aikana ja sen päätyttyä 

vielä organisoitava tavoitteiden toteutumisen seuranta. Kau-

den aikana tapahtuva määräaikainen seuranta on tärkeää sen 

vuoksi, että luodaan mandollisuus korjata toimintaa eri kei-

noin tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnittelukauden päätyttyä 

tavoitteita verrataan toteutuneeseen ja analysoidaan erojen 

syyt, jolloin nämä tiedot palvelevat taas seuraavan kauden 

tavoitteiden suunnittelua. 
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4.3 Informaatiota on jalostettava 

Informaatiotarve eri päätöksentekotasoilla on erilainen. Ylin 

johtoporras tarvitsee organisaation kokonaisuutta koskevaa 

informaatiota sekä koko organisaation menestymisen ja toimi-

vuuden kannalta oleellista tietoa. Tämän informaation tuot-

tamiseen tarvitaan jatkuvaa seurantaraporttien muokkaamista 

ylimmän johdon tarpeita vastaavaksi ja se edellyttää erilais-

ten yksittäisten analyysien suorittamista. Ylimmän johdon 

tarvitseman informaation jalostaminen ja tuottaminen on or-

ganisoitava siten, että linjaorganisaatiossa kyetään valmis-

telemaan tarvittavat seuraritatiedot ja toteutumavertailut. 

Seuranta- ja informaatiojärjestelmää kehitettäessä on selvi-

tettävä organisaatiotasokohtaisesti: 

- mitä tietoa ja miten luokiteltuna tarvitaan 

- kuka sitä tarvitsee ja mihin 

- millä menetelmällä se voidaan hankkia 

- mitä tietoa olemassaoleva järjestelmä jo tuottaa 

Hyvälle raportointijärjestelmälle voidaan asettaa seuraavia 

vaatimuksia: 

- se rakentuu vastuuperiaatteelle 

- se seuraa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat koko 

organisaation onnistumiseen tavoitteissaan 

- se on integroitu: ylempien tasojen raportit ja 

analyysit saadaan yhdistelemällä ja analysoimalla 

alempien tasojen raporttitietoja 

- se voidaan sopeuttaa muuttuvien vaatimusten mukai-

• 	 sesti. 

Tavoitetoteutumavertailut edellyttävät, että tavoitteet on 

asetettu tuloskeskeisesti, ja että ne ovat mitattavia tai 

muutoin arvioitavissa. Näin pystytään myös luomaan mittaris-

to tai menettely, jolla toiminnan vaikutuksia, tuotoksia (suo-

ritteita) ja panoksia voidaan tarkastella. Toiminnan onnis-

tuneisuutta mitataan mm. tunnuslukujen avulla. 

Tunnuslukujen käytössä päätöksenteon apuvälineenä on lähdet-

tävä siitä, mitä tunnuslukuja eri tason päätöksentekijät tar- 



vitsevat. Kun tarve on saatu selville, on verrattava, mitä 

tietoja seuranta- ja informaatiojärjestelmät tuottavat ja 

miten niitä voitaisiin kehittää. Monet tunnusluvut on saata-

vissa suoraan laskentajärjestelmästä. Eri päätöksentekotasoil-

le on kuitenkin tällaisen laskentajärjestelmän tuottamat ra-

portit jalostettava edelleen. 

Jos laskentajärjestelmä ei tuota tarvittavia tunriuslukuja, on 

ne tuotettava erillisinä tutkimuksina. Laskentajärjestelmäs-

tä saadaan helposti tavoite-toteutumaerot esille, mutta ei 

erojen syitä. Syiden selvittämiseksi tarvitaan erillisiä ana-

lyysejä. Nykytilan kuvaus ja analyysi ovat eräs tällainen 

erikseen tuotettu tarkempi selvitys. 

Suunnittelu-, seuranta- ja informaatiojärjestelmiä yhdessä 

kehittämällä muodostuu hierarkinen tavoitteiden suunnittelu- 

järjestelmä vuosien mittaan kyberneettiseksi (itseohjautuvak-

si ja parantuvaksi) ohjausjärjestelmäksi, jossa tavoitteilla 

johtamisen avulla jatkuvasti parannetaan organisaation toi-

mintaa ja toiminnan tuloksellisuutta. 

5 KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 

Ranskan valtionhallinnossa on käytetty päätöksenteon apuvä-

lineenä johdon tulostustaulua, jonka jatkuva seurantajärjes-

telmä tuottaa neljä kertaa vuodessa kullekin tulosvastuussa 

olevalle organisaatioyksikölle ja henkilölle. Siihen kootaan 

kunkin vastuualueen tulosten ja kustannusten budjetoidut ja 

toteutuneet arvot sekä tavoitteiden toteutumatiedot tunnus-

lukui.neen ja yksikkökustannustietoineen. 

Julkisen organisaation tulosseurannalla on Ranskassa kaksi 

tehtävää: tavoitteen toteutumisen (vaikuttavuuden) seuranta 

ja tavoitteen toteutumiseen tarvittavien voimavarojen seuran-

ta (tuottavuus ja taloudellisuus) 

Jotta nämä tehtävät voidaan samanaikaisesti toteuttaa: 

- organisaation tavoite ja sen toteutumisaste pitäi-

si ilmaista mitattavasti 

- tavoite pitäisi aettaa kvantitatiivisesti orga- 
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nisaation tuottamiin suoritteisiin, joihin kustan-

nuslaskennan avulla kohdistetaan tuotannon välit-

tömät ja välilliset kustannukset. 

Tällainen tulostaulu on hyvä lähtökohta johdolle tuotettavan 

informaation pohjaksi. Suomen valtionhallinnossa se vastaa 

sisäisen laskennan kehitettyä kustannusraporttia. 

Informaation hyväksikäytön tehostamiseksi johdon tulostustau- 
1 

	

	

lu voidaan edelleen yhdistää hallintotaseeksi. Hallintotase 

merkitsee hallinnollisen kirjanpidon ja sisäisen laskennan 
1a 

	

	
yhteistä tulostamista ja se palvelisi johtoa yleiskatsauksel- 

lisena organisaation talouden ja toiminnan eri.ttelynä. 

Toiminnan vaikuttavuuden tarkkailuun hallintotasetta voitai-

siin käyttää vain siinä määrin kuin toiminnan laajuutta ku-

vaava indikaattori osoittaa tavoitteiden toteutumisen. 

Tulostustaulun käyttö edellyttää tavoitteiden asettamista 

tuloskeskeisesti sekä myös kustannusten kohdistamista vastuu- 

alueittain ja tavoitteiden mukaisesti jaoteltuna. 

Toimintaa tai ohjelmaa arvioitaessa kertaluonteisesti voidaan 

käyttää toiminta- tai ohjelmaevaluointia (arviointia). Täl-

lainen evaluointiprosessi on yleensä johdon valitsema analy-

sointimuoto, joka kohdistetaan jollekin tärkeälle yksittäi-

selle ohjelmalle tai toiminnolle. 

Toimintaevaluointi kuvaa organisaation toiminnan taloudeili- 

1 a  
suutta ja tähtää näkökulmaltaan eteenpäin. Sen tarkoituksena 

on entistä tehokkaampien toimintatapojen löytäminen ja niiden 

kehittäminen. 

Ohjelmaevaluoinnin näkökulma on taaksepäin suuntautuva, eli 

onko tietyllä ohjelmalla ollut se vaikutus joka sille oli 

tarkoitettu. 

Molemmat arviointimuodot ovat käyttökelpoisia toimintaa tai 

ohjelmaa arvioitaessa kertaluonteisesti. Ne vaativat kuiten- 

kin onnistuakseen paljon aikaa ja organisaation tuntemusta. 
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TVL:n nykyinen suunnittelujärjestelmä on jo vankalla pohjal-

la. Jotta toiminnansuunnittelu voidaan kehittää täysipainoi-

seksi, se edellyttää vielä seuranta- ja informaatiojärjestel-

mien kehittämistä. Seurantajärjestelmä ei toimi tällä hetkel-

lä tyydyttävästi ja perustietoa tuotetaan hajanaisesti, jopa 

päällekkäisesti toisistaan riippumatta eri puolilla laitosta. 

Aluksi pitäisi kartoittaa johdon tietotarve ja jo olemassa 

olevat tietojärjestelmät ja sen pohjalta ryhtyä kehittämään 

suunnittelu- ja seurantajärjestelmää palvelevaa integroitua 

informaatiotuotantoa. 

Ranskalaisten käyttämää johdon tulostustaulumenetelmän sovel-

tamista TVL:n informaatiotarpeisiin voidaan suositella. Tä-

mäntyyppinen määräaikainen seurantatiedon raportointimuoto 

olisi mandollista tuottaa jo nykyistä laskentajärjestelmää 

kehittämällä. Tulostustaulun tiedoista on helpompi jalostaa 

johdolle analysoitua informaatiota. Johdon tehtävänä on päät-

tää raportoinnin aikataulusta. 

Evaluointitutkimukset soveltuvat myöskin TVL:n toiminnan tai 

ohjelmien arviointiin. Tutkimukset sopivat parhaiten pitkän 

tähtäyksen suunnitteluinformaation tuottamiseen. 

Tavoitteiden suunnittelu on toivotun tulevaisuuden kuvaamis-

ta tämän päivän tietojen pohjalta. Jos toivottu tulevaisuu-

dentila halutaan myös saavuttaa, on tavoitteisiin sidoudut-

tava ja seurattava systemaattisesti niiden toteutumista. Vaik-

ka tavoitteet suunniteltaisiin kuinka hyvin, ei niiden toteu-

tumisesta voida varmistua, muuten kuin tehokkaan seurannan 

avulla. 

Tavoitejohtaminen on nimensä mukaisesti johtamista tavoittei-

den välityksellä. Siinä kytkeytyy informaation jalostaminen, 

tavoitteiden suunnittelu ja niiden toteutumisen seuranta yh-

deksi kokonaisuudeksi, jonka avulla päätöksenteko eri tasoil-

la voidaan ohjata koko organisaation toiminnan kannalta oi-

keisiin asioihin systemaattisella tavalla. 

1 
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