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1. 	J 0 Ii D r N rp  

1 . 1 	OHJEKIRJAN TARKOITUS 

Tämä kirja sisältää ohjeita kunnossapidon atk-raporttien 

käyttämisestä kunnossapitotoiminnan analysoinnissa ja ohja-

uksessa. Ohjeet on tarkoitettu käsikirjaksi kunnossapidon 

atk-raporttien hyväksikäyttäjille tiemestaripiiritasolta 

laitostasolle saakka. 

Nämä ohjeet eivät koske kunnossapitotoimialan hallinnon, ta-

lonrakennushankkejden eivätkä ns. materiaalipankin raportoin-

tia. 

Tämän ohjekirjan aihepiiriä sivuavat mm. seuraavat ohjeet 

- kunnossapidon toiminnansuunnittelu (TVH 742 891) 
- materiaalipankin raportointiohjeet (TVH 743 217) 
- yleisten teiden kunnossapitotehtävien ryhmittely 
(TVH 742 643) 

- rpVf:n laskentajärjesteirnän 
ohj e kokoelma 

- konepankkia ja sen raportointia koskevat ohjeet 
- tarvikekirjanpitoa koskevat ohjeet 
- kiinteistölaskentaa koskevat ohjeet 
- korjaamolaskentaa koskevat ohjeet 

1 . 2 	KUNNOSSAPIDON ATK-RAPORTOITIJjRjESTELMä 

1.21 	Yleiskuvaus 

Tuotantoprosessin ohjausta voidaan kuvata vaiheilla: 

-- suunnittelu 
- toirneenpano 
- seuranta 

Tätä taoahtumaketjua palvelee suunnittelu- ja seuranta- 

järjestelmä. 

Teiden kunnossapidon suunnittelu tapahtuu tätä varten laa-

ditun toiminnansuunnittelujärjestelm ^in mukaisesti. Suunnit-

telu tarkentuu suunnittelutasoittain lyhytjänteisemmäksi, 

tarkemmaksi ja suppeampaa aluetta koskevaksi ja on viime 

kädessä maastossa tapahtuvaa työnjärjestelyä ja työnohjausta. 



Vastaavasti työn toteutumisen seuranta alkaa maastossa tapah-

tuvasta työnvalvonnasta ja seurantaa tapahtuu kaikilla suun -

nittelu- ja organisaaLioLasoilia. 

Sekä suunnitelmissa että toteutumissa kullekin tehtävälle 

kohdistetaan kaikki ne kustannukset, jotka aiheutuvat kysei-

sessä työssä käytetyistä resursseista. Resurssien käytöstä 

aiheutuneet kustannukset muodostuvat lyhytvaikutteisista me-

noista, pitkävaikutteisten menojen kyseiselle ajalle jakso-

tetuista osuuksista ja laskennallisista eristä. Kuvassa 1 on 

esitetty kunnossapitotoiminnan rahoituslähteet ja niihin 

liittyvät menojen jaksottamisjärjestelmät. 

SSAPO 
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Kuva 1 . KunnossapitoLoimi nnan rahoitusitiht cci ja 

rnonoen aksoLtamisjrjcstelnift. 



Lyhytvaikutteiset menot, kuten esim, palkat, vieraan kaluston vuokrat jne. 

kohdistetaan välittömästi kyseisen tehtävän kustannuksiin. 

Pitkävaikutteisten menojen jaksottamiseksi ja kohdistamiseksi on luotu eril-

lisiä järjestelmiä (katso kuva 1), kuten 

- konekustannuslaskenta (konepankki, Li) 

- kiinteistölaskenta (L2) ja 

- materiaalitoimintoihin liittyvät laskennat (L3 ja L4). 

TVL:n ei tarvitse maksaa eläkkeitä eikä omien maa-alueiden, rakennusten ja 

kaluston korkoja. Nämä sisällytetään kuitenkin kustannuksiin laskennallisi-

na erinä mm. sen vuoksi, että yksityisten tarjoamien palvelujen hintoja pys-

tyttäisiin vertaamaan mandollisimman luotettavasti omiin kustannuksiin. 

Yksityiselle yritykselle ko. laskennalliset erät ovat menoja. 

Tiemestaripiiritasolla laaditut suunnitc Imat tallennetaan 

kunnossapidon budjettirekisteriin ja työkohdekohtaisen val-

vonnan yhteydessä kirjatut perustiedot laskentajärjestelmän 

kustannusrekisterejhjn (kor'jaanlaskenta, kiinteistörekisterj sekä 

suorite- ja kustannusrekisteri). Kunnossapidon atk-raportit Perustuvat 

ko. rekisterjtjetojhjn. 

Raportointijärjestelmän tarkoituksena on 

- antaa palautetietoa suunnitelmien toteutumisesta 
toiminnan jatkuvassa ohjauksessa käytettäväksi 

- tuottaa toteutumatietoa tulevan toiminnan 
suunnittelun ja kehittämisen lähtökohdaksi. 

Tämän tarkoituksen toteutumiseksi raporteilta havaittujen 

poikkeamien todelliset syyt selvitetään ja ryhdytään tarpeen 

vaatiessa korjaaviin toimenpiteisiin sekä otetaan asia 

huomioon tulevassa toiminnan suunnittelussa. 

Poikkeamien syiden selvittämisessä ei ole tarkoitus " seli -

tellä" erojen syitä, vaan selvittää, minkälaisen poikkeaman 

olosuhteet edellyttävät, mikä on eri tekijöiden osuus tode-

tusta erosta, ja mitkä ovat mandollisuudet vaikuttaa eri 

tekijöihin (kuva 2). 
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Kuva 2. Suhtautuminen raporttitietoihin 

1.22 	Järjestelmin osat 

KunnossapidOn raportteja ovat: 

- säännölliset raportit, joita ovat 

- kuukausiraportit ja 
- kausiraportit 

- tilattavat raportit, joita ovat 

- tuotosrapOrtit, 
- panosraportit ja 
- kuukausijakoinen raportti 

Säännölliset raportit tuovat esiin poikkeamia suunnitel-

masta vuoden aikana. Tilattavien raporttien avulla voidaan 

tarvittaessa tarkemmin selvitellä poikkeamien syitä. 

Tilattavia raportteja käytetään myös säännöllisessä 

(esim. vuosittaisessa) toiminnan analysoinnissa ja tule-

van toiminnan suunnittelussa. Kunnossapidon raportit ja 

niiden ominaisuudet on esitetty tarkerrnin t3ulukossa 1. 
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Taulukko 1. Kunnossapidon raportointijärjestelmä. 

KÄ?rrPJJ(oriuS ILZ. PÄSISL1t IT?rPR0CUUS 

TSTARIPIIRfl Tienestaripiirin jatkuva 1/kk rnäärät/kustannusarvjo vastuualue 
KUUKAUSIPAPORrI'I johtaminen toteuttiien ja kustannukset/kustannusarvio 1 0-littera (rak .par. 	1 -11tt.) 

erojen avulla rräärät/inventointimaarät työko}e 

KI'I5.?LUE Töflninnan jatkuva valvonta 1/kk määräerot hanke 
KUUKAUSIRARI erojen avulla kustanriuksetfkustannusaxvio 1 000-littera 

kustannukset/tiepituus eroylityksestä 1 0-littera ja tyOh& 

TOLMIPLN KUU- imixman jatkuva valvonta 11kk rnääräerot käyttöalt 
KAUSIPArI erojen avulla kustannukset/kustannusarvio 1 000-littera 

________________________ kustannukset/tiepituus _______________________________________ 
LAflOKSE 	KUU- Piirien toiminnan jatkuva määräerot piiri 
KAusrRA'rI valvonta erojen avulla /kk kust.annukset/kustannusazvio 1 000-littera 

- kustannukset/tiepituus _________________________________ 
KiYTöALUEE Käyttöalueen suunnitelman 3/v. määrät/kustannusarvio hanke KAUSIRAI seuranta ja hankkeiden kustnnukset/kustannusarvio 100 -littera _______________ toiminnan valvonta _____ määrät/iventointirnäärät ___________________________________ 

IMIPLN Tbimialan suunnitelman 3/v. rräärät/kustannusarvio kayttöalue KAUSIP.APOrrI seuranta ja käyttöaluei- kustannukset/kustannusarvjo 100 -littera 
______________ den toiminnan valvonta _____ it/inventoint"ärät ___________ 

tilauksen rmikaan I1D1DSRAPO'IT Töinenpiteiden määrien til. rräärältiepituus 
seuranta tiestöön ja määrä/liikennesuorite - toliniala 
liikenteeseen nähden kustannukset/tiepituus - käyttöa1t. 

kustannukset/liikennesuorite - hanke 
- x-littera _____ ________________________________ 

PPINOSRARTIT 1. Töiden taloudellisuuden zil. kustarinuslaj it ja pääresurssien - 1 000-littera 
ja tuottavuuden analy- käyttö haluttaessa suoritexrä.äriin, - 1 00-littera 
sointi inventointiräriin, tiepituuksiin - lO-littera 

2. Panoskäytön seuranta tai liikennesuoritteeseen suhteu- 
kokonaisuutena tettuna 

KUUKAUSUJAKOI- Töiden ajoittunisen tarkas -  :11. määrät, kustäukSet ja yksi.kkö- - toimiala 
SET RAEORrIT telu suunnittelua varten kustannukset kuukausittain - hanke 

- vastuua].t. 
- eri litteratasot 

•1-1 	> 

z - 



1.23 	Ltihtötiedot 

Raporttien lähtötietoja ovat suunnitelma-, inventointi-

ja ohjelmamäärätiedot sekä toteutumatiedot. Lähtöttetojen 

k uikcut:ufll L:-en eri vaihoi a on havainnoT 1 1 stettu kuvassa J. 

LASKENTAKESKIiS 

I...is. 1 	_________ I TIETO -  J 	 ISELVITTELY\ 
L2J- LISTAT 

it71 (USTANNUS- 

LSTEREUEN REKISTERI1 	 BUOJETTIREKISTERI 

/ LISTAT 

t- ;-A(;;I—  -. 
/ RAPORTIT 

	

/ 	RAPORTIT 

TIEMESTARIPI IRI 

K 	ii 	1 ( ) n; 	1(1 	1 	1 	} 	1 ( ) 	1 	II 	J 	1 1 ( 	1 	1 Ii 
kL11 ken t luiseti ei i vai hee 1 - 
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Suunnittelu-, inventointi- ja ohjelmamäärätiedot 

ilmoitetaan kunnossapidon budjettirekisteriin (KB) 

"tiernestaripiirin työohjelma ja kustannusarvio"-

lomakkeilla. Lomake täytetään kohdassa 2 esitettyjen 

ohjeiden mukaisesti. 

Toteutumatiedot ilmoitetaan kustannusrekistereihin perus-

tositteilla. Kustannusrekistereitä ovat suorite- ja kus-

tannusrekisteri, korjaamorekisteri sekä kiinteistörekis-

teri. 

Kunnossapidon raportoinnin kannalta tärkeitä lomakkeille 

merkittyjä "osoitekoodeja" ovat 

- vuosi, 

- piiri, 

- lomaketunnus (tositetyyppi), 

- hanke, 	7 - vastuualue, 
= kustannustunnus 

- littera, 

- työkohde ja 

- kustannuslaji 

"Osoitekoodien" avulla lähtötiedot ohjataan tietokone- 

käsittelyssä "oikeaan paikkaan" jatkokäsittelyä varten. 

Jatkokäsittely voi olla tulostettavasta raporttityypistä 

riippuen esimerkiksi tietojen lajittelua, summausta ja 

suhdelukujen laskemista. Mm. tositetyypin tai ilmoitetun 

kustannuslajin perusteella toteutumatiedot ohjataan yh-

distetyille kustannuslajeille (kuva 4). Kustannuslaji-

tietoja käytetään hyväksi tulostettaessa panosraportteja. 
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JUVa 4. 	PerustosittceL 	yh1 1 ;tetyt 

kustannusiajit. 

Lähtötietojen eri vaiheita ja perustositteiden täyttä-

mistä kuten myös koko laskentajärjestelmää on käsitelty 

tarkemmin laskentajirjestcimdn ohjekokoelman monisteissa. 
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2. 	TIE ME STAR II'I 1 R 1 N 	TYÖ 011 J E L MA 

JA KUSTANNUSARVIO 

	

2.1 	SUUNNITTELUN KULKU 

Jokaisella kunnossapidon orqanisaatiotasolla laaditaan oma 

toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman tulee olla ylemmän 

organisaatiotason antaman suunnittelupuitteen mukainen ja 

sen perusteella annetaan edelleen alemmille organisaatiota-

soille omat puitteet (TVH 742 891). 

Tiemestaripiirit sekä keskitettyjen töiden ja vieraiden töi-

den hankkeet laativat tehtäväkohtaisen suunnitelman annetun 

suunnittelupuitteen mukaisesti. Tämä suunnitelma laaditaan 

"tiemestaripiirin työohjelma ja kustannusarvio" -lomakkeille 

(TVH 743 804 ja 743 805 eli lomakkeet R4 ja R5), joista tie-

dot tailennetaan suunnitelmavuoden tammikuun puoliväliin men-

nessä piirin laskentakeskuksessa kunnossapidon budjettirekis-

teriin. Suunnitelman yhdistelmätietoja kootaan erilliselle kan-

silehdelle (TVH 743 803) 

Tiemestaripiirin työolijelmaa ja kustannusarviota 

laadittaessa käytetään apuna "suunnittelutjtolen 

yhdistelmä" -lomaketta (TVH 742 902) 

Suunnittelun lähtökohtana ovat 

- suunnittelupuitteet, 
- toteutumatilastot, 
- kunnossapidon standardit (TVH 7.292) 
- työkohdesuunnitelma ja 
- resurssitarvesuunnitelma. 

	

2.2 	SUUNNITELMALOMAKKEIDEN TYTTÖ 

Suunnitelmalomakkeiden (R4 ja R5) kaikki kohdat täytetään. 

Kunnossapidon budjettirekisteriin tailennetaan vain kuvassa 

5 esitetyt kohdat. Mikäli otsikkomerkinnät eivät ole sivul-

la 11 mainittujen ehtojen mukaisia, ei koko suunnitelma 

tai lennu. 



0 
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4 
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vuosiluku 

L 

kuukauden kustannuket 1000 markkina ja 
kokonaislukuna (numeroiden maara - 8) 

kuukauden suoriternäärä kokonaislukuna 
(numeroiden määrä ̂  8) 

vuoden kustannukset 1000 markkoina ja 
kokonaislukuna (numeroiden määrä 	8) 

litterakirjan mukainen suoriteyksikkö 
(merkkien määrä 	5) 

vuoden suoritemäärä kokonaislukuna 
(nurneroiden määrä ̂  8) 

kaksinumeroinen piiritunnus 

kolmenumeroinen hankkeen tunnus 

kaksinumeroinen 'uku (yleensä 00) 

nelinumeroinen litterakirjan mukainen luku 

kaksinumeroinen luku (yleensä 00) 

Kuva 5 
	Rekisteröitävt tiedot lomakkeelta "tiemestaripiiriil 

tyäohe1ma ja kusLannusa rvi 0 vuodelle 19. . 
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0 ts 1 kkome rkl n n ät 

VUOSI 

Suunnittelun kohteena oleva vuosi tai ko. vuosi ± 1: 

esimerkiksi vuoden 1983 työohjelma ja kustannusarvio voidaan 
tallentaa vuoden 1982 aikana. 

- korjaukset vuoden 1983 tietoihin voidaan tehdä vuonna 1983 ja 
vuoden 1983 toteutumatietojen viimeisee korjauspäivään men-
nessä vuonna 1984 

PIIRIN NUMERO 

Piirin numerot ovat seuraavat: 

01 Uusimaa 09 Keski-Suomi 
02 Turku io Vaasa 
04 Häme 11 Keski - Pohlanmaa 
05 Kymi 12 Oulu 
06 Mikkeli 13 Kainuu 
07 Pohjois-Karjala 14 Lappi 
08 Kuopio 

HANKENUMERO 

Hankenumeroiden tulee olla seuraavien rvh'nittelvjen mukaisia: 

Hankenuinerot 	Tarkoitus 

001...040 	ovat tiemestaripiirjen hankkeita (kullekin tiemestaripiirjile 
annetaan vain yksi hankenumero) 

050.. .079 	ovat keskitetysti suoritettavien kuJinossapitotöiden haikkeita 
080 	on konepankin ulkopuolisen kalustohankinnan hanke 
090. . .099 	ovat ulkopuolisille tehtävien vieraiden töiden hankkeita 

Rivimerk innä t 

Virheellisen tiedon sisältävä rivi ei tallennu budjetti- 

rekisterjjn, jos rivillä oleva tieto ei ole seuraavien eh-
tojen mukainen: 

VASTUU A LUEN U ML RO 

Vastuunluenumeron on oltava kaksinumeroinen. Jos tiemestaripiiriä ei ole jaettu 

osiin (vastuualueisiin), niin tiemestaripiirien hankkeilla (001...040) käytetään 

vain yhtä vastuualuenumeroa (esim. 00). 

UI ITEIO\ 

Y 1 e 1 s 1 ä 

Litteran on oltava sellainen kunnossapitotehtävien ryhmittelyn mukainen nelinumeroi-

nen koodi., jonka yhteyteen "litterakirjaan" (TVH 742 643) on merkitty suorit.eyksjkkij 
tji suoriteykalköttömjllä litteroilla viiva (-). 

Hankkeet 001...099 eivät saa kuitenkaan käyttää litteroita 4111...4518. 



.1 ii v e n t o i n t 1- j a o h j e 1 m a m ii ii r 0 1 i t t e r a t 

Inventointi- ja ohjelmamäärät ilmoitetaan litteroiden 6110...6614 avulla bdieLti-
rekisteriiri tiemestaripiirin työohjelma- ja kustarinusarvjolomakkeilla Määrät mer-

kitään vuosikustannusarvion määrä-sarakkeeseen ja yksikkö yksikkösarakkeeseen. Jos 

inventointimäärO (esim. tiepituus) muuttuu vuoden aikana, merkitään inventointirnää-

rä myös jokaisen kuukauden kohdalle. Tällöin on täytettävä molemmat lomakkeet (R4 jaR 

Litteroiden 6250 ja 6310.. .6535 yhteydessä ei kuukausijaolla ole merkitystä (esimer- 
kit kuvien 6 ja 7 riveillä 21 ja 22) 

Inventolntjlitterojden käytössä on seuraavia ehtoja: 

- hankkeilla 001...040 on (ehdoitta) käytettävä seuraavia inventointi-
litteroita: 6110, 6120, 6130, 6210, 6310, 6320, 6330, 6340 

- hankkeilla 001...040 on eräiden alla olevien ehtojen mukaisesti käy-' 
tettävä myös seuraavia inventojntjljtterojta: 

Littera edellyttää inventointilitteraa 

1910 6220 
1920 6230 
1930 6240 
1940 6250 
1950 6260 

- näiden inventointilitteroiden tiedot siirtyvät automaattisesti 
van vuoden budjettirekisterjin, joten muuttumattomja tietoja ei 
vitse ilmoittaa uudelleen. 

Inventointjlltterojta 6271...6274 ja ohjelmamäärälitteroita 6411...6614 käytetään 

tiemestaripiirien hankkeilla 001...040 vain TVH:n tai piirin niin määrätessä. 

Hankkeilla 050.. .099 on inventointjljtteroiden käyttö vapaaehtoista ja niiden asemes- 

ta voidaan käyttää myös ohjelmamääräljtteroita 6411...6614. 'L1tterakirjassa on kun-

kin työlitteran kohdalla sulkumerkkien sisässä esitetty se inventointi.- tai.ohjelma-
määrälittera, jota on mandollisuus käyttää. 

Inventointi- ja ohjelmamäärät ilmoitetaan vastuualueittajn. Jos liikennemääriä 

(litterat 6310... 6340) ilmoitetaan käyttäen useampaa kuin yhtä vastuualuetta, on 

myös vastaavat tiepituudet 1itt, 6111,, .6130) ilrnoitettava kyseistä vastuualuejakoa 
noudattaen. 

Er ikoi skl t tero i t a 

Litterat 0210, 0220 ja 0230 (kiinteistökustannukset) suunnitellaan kuukausitarkkuudel 

Littera 0610 (=konepankin kiinteiden kustannusten littera) voidaan suunnitella tai 

olla suunnittelematta. Litterä 0610 on mandollista suunnitella seuraavasti (katso 

kuvien 6 ja 7 rivi 27) 

- vuosikustannusarviori 1000 mk"-saraskeeseen merkitään negatiivi-
sena kiinteän konepankkikustannuksen suuruus koko vuonna ja 

- kuukausittaisiin "1000 mk"-sarakkeisiin rnerkitään negatiivisina 
kiiriteiden konepankkikustannusten hyvitysten suuruudet kuukausittain. 

Ltteran 0610 kustannukset ohitetaan' laskettaessa kustannussarakkeen summaa. 

Litteraa 0620 («jaksotuslittera) ei tarvitse suunnitella. 

TYöKOHDE 

Työkohteen on oltava kaksinumeroirien. Työkohdenurneroll on seuraavia ominaisuuksia: 

- hankkeilla 001. ..040 ja 090.. .099 se on litteran alapuolinen lajit-
telutekijä ja sen avulla voidaan jakaa osiin tehtävä, jota halutaan 
seurata tarkemmin esimerkiksi työmenetelmien erojen selvittämiseksi,. 

keskitetyillä hankkeilla 050.. .080 työkohde on työnsuunnitteluriveili 
00...50 ja myyntiriveillä 51...99; myyntirivien kustannukset ja suon 
teet kirjataan negatiivisina kuvan 6 rivien 10 ja 11 mukaisesti 

- 6000-litterasarjan yhteydessä ei työkohdenunierojlla ole merkitystä 
(suositellaan merkittäväksi 00) 

12 
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Kuva 6. Esimerkkejä budjettirekisteritietojen ilrnoittarnisesta, korjaamisesta ja poistoista. 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 IT 	R5 
	 TIEMESTARPIIRIN TVÖOHJELMA JA KUSTANNUSARVIO VUODELLE 

Laat 

Kiyttoatu. 
	 Tattast 

T,.mnlar,p'.ri 
	 Nto 

	 Pr,, 	 Hyörrty 

Vas- 
tuu 
alue 

Littera 
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Kuva 7. Esimerkkejä budjettirekisteritietojen ilmoittamisesta (jatkoa kuvan 6 tecIoii1e 
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SUORITEMJ\ÄRJ 

Määra-sarzikkeisiin (vuosikustannusarvio- ja kuukausiosat) tulevien lukujen on 

oltava kokonaislukuja ja numeroiden enimmäismäärä on 8. 

Hankkeiden 050...080 työkohdenumeron ollessa 51...99 pitää lukua edeltää miinus- 

merkki (-) Suoriteyksiköttömillä litteroilla ei saa määrä-sarakkeissa olla mitään. 

SUORITEYKS1KKÖ (lomakkeet R4 ja R5) 

Vuosikustannusarvion yksikkö-sarakkeeseen (lomake R4) samoin kuin lomakkeen R5 

yksikkö-sarakkeeseen merkitään litterakirjan" mukainen suoriteyksikkö. Jos 

litterakirjassa" on viiva 1-) suoriteyksikön kohdalla, ei yksikkösarakkeeseen 
kirjata. mitään. 

KUSTANNUSARVIO 

1000 mk-sarakkeisiin (vuosikustannusarvio- ja kuukausiosat) tulevien lukujen on 
oltava kokonaislukuja ja numeroiden enimmäismäärä on 8. Kustannukset ilmoitetaan 

1000 mk:na. Hankkeiden 050.. .080 työkohdenumeron ollessa 51.. .99 pitää lukua edet-
Lää miinus-rnerkkj ( - 1 

R4-lomakkeelta R5-lomakkeelle jatkuvan tiedon ei tarvitse välttämättä olla samolia 

rivillä, mutta selvyyden vuoksi tiedot suositellaan kirjoitettavaksi samoille ri-
ve le 

Rekisteröitävien tietojen yksityiskohtia on selostettu 

myös ns. kunnossapidon litterakirjassa (Yleisten teiden 

kunnossapitotehtävien ryhmittely, TVH 742 643). 

Materiaalipankin hankkeiden suunnitelmiin liittyvät eh-

dot on selostettu kokonaan kirjassa "Nateriaalipankin 

raportit" (TVH 743 217) 

15 
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2. 3 	BUDJETTI REKISTER N TULOSiI JKfT 

BudjettirekisLcrin keLava sumniLe Lulomakkeiden 

R4 ja R5 tiedot tulostuvat Larkistuslistalle (kuva 8) ja 

virheitä sisältävät, budjettirekisteristä poisjääneot 

tiedot selvittelylistafle (kuva ')) 

TarkistusiisLa 

Tarkistuslista tuiostetaan koko hankkeesta aina kun on 

tullut muutoksia tai kun tarkistuslista tilataan. 

Tarkistuslistari vasempaan reunaan tunnusosan (R4 ja R5) 

yläpuolelle saattaa tulostua huomautusLekst, jonka mer-

kiLys on tekstisLä r i.ippLen euraJva: 

Teksti 
	

Merkitys 

UUSI 	Kyseinen tieto on ilmoitettu 
hudjettirekisteriin ensimmäistä 
ilmoituskertaa myöhemmin 

KORJATTU 	Kyseisellä tiedoila on korvattu 
budjettirekisterissä samassa 
"osoittcessa" jo ollut tieto. 

POISTETTU 	Kyseessä oleva tieto on pois- 
	0I 

tettu. 

EI POISTETTAVAA 	Kyseisessä "osoitteessa" ei ole 
ollut poistettavaa tietoa. 

T2YDENNETTäVä E4:LTä 	Kyseinen tieto edellyttää myös 
R4-lomakkeen täyttärnistä. 

SIIRRETTY 	Kyseinen inventointitieto on 
siirtynyt automaattisesti edel- 
1 ison vuoden budjettirekistristä 



1) 

1 V L 	U . t. 0 S S A P 1 D 0 	1 P. V Ci 1 1 E C Ci 0 J E 1 3 1 M T 1 	 AJOPVP 	38.06.1981 

Kfl2211 	1 p v 0 1 1 	Ci 0 .1 L T 1 1 R ( K 1 5 1 L R 1 P 	1 A R K 1 5 1 Ci S 1 1 5 T A 	1981 

piii 09 rrrI—sur1 	HAMKE 00( KUHC1'fJ 

U11 
TtI 	VA 	LI 11 TK 5.! KS KUST.YHT P'XRX KUSTAHN. MAX KUSTANN. XXPX KUSTAH. 	YKS. KUST.. 

'VHTI(bSX lC9 	.K 1i00 	4K 1000 MK 1030 MK 	r.K.P 

0110 01 0 183 TAM 0 15 HEI 0 15 	MAA 3 15 
HUM 0 15 TOU 0 15 

R5 	09 	9110 01 KES 0 15 HEI 0 15 	ELO 0 15 
SYY 0 15 LOK 0 15 	MAR 0 15 
iou 0 15 YHTEENSÄ 0 180 

R4 00 	0120 31 93 TAK 0 7 HEL 0 8 	MAA 3 7 

HUM 0 8 TOU 0 7 

R5 	0 0129 01 KES 0 8 HEI 0 7 	ELO 0 8 

Syy 0 7 LOK 0 8 	MAR 0 7 

Jou 0 8 YHTEENSÄ 0 90 	0.00 

UUSI 
P4 	CC 	021V? C. iO3 TA 0 8 HEL 0 9 	MAA 0 8 

HUM 0 8 TOU 0 9 

UUSI 

R5 [9 0210 3 KL5 0 8 HEI 0 8 	ELO 0 9 

SYY 0 8 LOK 0 ! 	MAR 0 9 

JOU 0 8 YHTEENSÄ 0 100 	0.00 

POISTETTU 
R4 	00 	O2l'  31 C lOo TA' 0 8 HEL 0 9 	MAA 0 8 

HUM Ci 8 TOU 0 9 

PCIST ETTU 
R5 	90 	3219 01 KL5 0 8 HEI 0 8 	ELO 3 9 

SYY 0 8 LOK 0 8 	MAR C 9 

JOU 	0 	6 

EI POISTETTAVAA 
R5 00 0210 31 

UUSI 
P4 03 	93 	0 	40 	TM 	3 	0 	HEL 	0 	0 	MhA 	0 	0 

HUM 	0 	0 	TOU 	9 	3 

1 

-s 

Kuva 8.  Kunnossapidon budjettirekisterin tarkistuslista. 



Lisäksi tarkistuslistan loppuun voi t: uiostiia Leksi t 

ILMOITETTAVA LITTERA 6XXX 

1XX EDELLYTTXÄ LITTERAA G2XX, 

jotka tarkoittavat, että kyseiset 6000-Iiiterasarjan 

inventointitiedot: on ilmoitettava. 

Tarkistusli stalta nähdään 1,udiett: : ki;teri in tai Iennet:ut 

tiedot ja sen avulla voidaan tarkistaa tietojen oikeellisuus. 

Tarkistuslistasta etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- poikkeavatko hankkeen loppusumma ja 1000-littera-
tasojen summat käsin tehdystä suunnitelmien yh-
distelmästä 

- antavatko huomautustekstit aihetta korjauksiin 
tai lisäyksiin 

poikkeavatko tMääp2S/yTITkENsä" - ja "KUST. YTIT/ 
1000 MKU_ sarakke iden  luvut YIITEENS"-rivin 
vastaavista tiedoista ("YHTEENSÄ"-rivin tie-
clot on saatu laskemalla yhteen kuukausittaiset 
tiedot. Sarakkeiden lukujen pitäisi olla samoja 
kuin "tiemestaripiirin työohjelma ja kustannus-
arvio"-1 omakkeen vuosikustannusarvio-osassa) 

S e 1 v 1 t t e 1 	ii 	t 

Suunnittelulomakkeicien P4 ja P5 Liedot tulostuvat seivitte-

lylistalle, mikäli tiedot eivät ole kohdassa 2.21 esitetty-

jen ehtojen mukaisia. Selvittelylistalla oleva tieto ei 

siis ole mennyt budjettirekisteriin, joten kyseistä tietoa 

ei tarvitse jpistaakaan siellä. 

18 



1S 

19 

Seivittelylistan oikeaan reunaan tulostuu virhehuomautus, 

jonka perusteella tieto on joutunut selvi.ttelylistalle. 

Huomautusten merkitykset ovat seuraavat: 

Virhehuomautus Merkitys 

BUDJETTIVUOSI Vuosiluku väärin 

PIIRI Piiritunnus väärin 

HANKE Hanketunnus väärin 

T-K HANKE-LITTERA Kyseinen hanke ei saa käyttää 
ko. 	litteraa 

SUORITEYKSIKKÖ Suoriteyksikkö ei ole kunnossa- 
pitotehtävien ryhmittelyn mukai- 
nen 	(suoriteyksiköttömillä litte- 
roilla ei suoriteyksikön kohdalla 
saa olla mitään merkintää) 

JAKSOTUSVUOSI Väärä työkohdenumero (työkohteen 
on oltava parametrivuosi tai pa- 
rametrivuosi-1 	jaksotuslitteralla 
0620) 

VUOSIKUSTANNUS MK Vuosikustannusarvion "000-mk"- 
sarake on jäänyt täyttämättä 

MXRÄ-KENTT Suoriteyksiköttömälle litteralle 
on ilmoitettu suoritteita 

ETUMERKKI Suoritemäärän tai kustannuksen 
etumerkki on väärin 

Virhehuomautuksia sisältäneet tiedot korjataan ilmoitta-

maila uudet rivitiedot. 



&. Li 	7D, 

¶V-t 
*jy i.o.iei 	1vw 
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1/1 	v 	1 
PIlkI 	C 	E1—U0IU 44AM&. 0S 0'1LA$T 
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U9 	5 343 00 lOOu J 3 T** 0 0 tEL 0 0 	AA 0 C 
HUH - 	 0 - 	0 T0U 0 	- - 0 

09 0o fl 0 

- 

6210 

- 

00 27 K 0 TAM 0 0 wEL 0 	IbA 0 0 SuCP1T(YK.1C 

- 

- 0 0 TOU 0 0 

Kuva 9. Selvittelylista virheellisistä tiedoista, jotka eivät ole menneet 
budjettirekisteriin. 
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2. 4 	TIETOJEN KORJAAMINEN JA POISTO 

Korjaus 

Korjaus budjettirekisteriin suoritetaan kirjaamalla uusi 

rivitieto sille lomakkeelle, jossa virheellinen tai puut-

teellinen tieto esiintyy. Uusi tieto korvaa vanhan vain 

silloin kun uuden tiedon kustannustunnus on sama kuin 

vanhan tiedon (esimerkki kuvassa 6, rivi 3) . Korjaus on 

lomakekohtainen. 

Poisto 

Jos lomakkeiden R4 ja R5 sisältämät tiedot halutaan pois-

taa budjettirekisteristä, niin R4-lomakkeelle kirjoite-

taan poistettavan tiedon kustannustunnus. Muihin sarak-

keisiin ei kirjata mitään (esimerkki kuvassa 6, rivi 4) 

Jos vain lomakkeen R5 sisältämät tiedot halutaan poistaa, 

niin kyseiset tunnukset kirjoitetaan R5-lomakkeelle 

(esimerkki kuvassa 7, rivi 4) 

i• 

1• 
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3. 	SNNLLISET 	RAPORTIT 

	

3.1 	YLEISTÄ 

	

3.11 	Säännöllisen raportoinnin rakenne 

Kaikki organisaatiotasot saavat suunnitelmiensa mukaisella 

tarkkuudella tulostetut raportit kuukausittain ja kausit-

tain. Ylempi organisaatiotaso saa aina raporttiinsa alai-

suudessaan olevien orqanisaatiotasojen tiedot rinnakkain 

vertailumuotoon (kuvalO) 

Alemman organisaatiotason kuukausiraportin yhteenvetosivun 

toimenpideryhmittäiset (1000-litteroittaiset) summatiedot 

tulostuvat ylemmän tason kuukausiraporttiin kuvan 10 mukai-

sesti. 

Lisäksi käyttöalueen kuukausiraporttiin sisältyy ns. kante-

lulista, johon hankkeen tiedot tulostuvat tehtävittäin 

(lO-litteroittain) silloin, kun totetuneet kustannukset 

poikkeavat merkittävsti suunnitelluista. 

Toimenpidetarkkuisia (lOO-litteroittaisia) kausiraportteja 

tulostetaan vain käyttöalue- ja toimialatasoille. Käyttö- 

alueen kausiraportti koostuu hankkeiden toimenpiteiden 

(lOO-litteroitten) tiedoista ja toimialan kausiraportti 

käyttöalueiden toimenpidetarkkuisista tiedoista. Kausira-

portit täydentävöt kuukausiraportteja. 



TMP N KUUKAUSIRAPORTTI 
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irn 1111 ir;- ___ II 	ii 	II 	II 	II 6 	__________________ 

JI 	II II 	I[4.. 	_____ 

L1 	-1 
II.; 	 1 
1 	- 	 1 

I 	 1 
16 	 1 

0 	 1 
12 __ __ 1 

KÄYTTÖALUEEN KK-RA-
PORTTI 	 ____ 
TMPI 	TMPZ 	

IK.ALUE 

1- 
1- 

..... 
0 

KÄYTTÖALUEEN KAti. 
SIRAPORT T 1 	____ 

TMPI TMP2 	 YHT. 

1•- 
1- 

1 
6 
0 

TOINIALAN KAUSI- 
RAPORTTI 	_____ 

.fILUE 1 K-ALUE2 YHT. 

IS 

TOIMIALAN KK-RAPORTTI 

K-ALUE 1 K-ALUE2 

1•- 
1 

0 
o 
0 

ILAITOKSEN KK-RAPORTTI 

1 PIIRI 1 	PIIRI 2 	 YHT. 

II- 
-13 1- 

-I 
0 o 
0 

Kuva 10. Kunnossapidon sddnnöil isten raporttien 
riippuvuudet toisistaan. 
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3.12 	Säännöllisten raporttien tarkoitus 

Kuukausi- ja kausiraporteista nähdään suunnitelmien 

toteutuminen. Toteutuman poikkeaminen suunnitelmasta 

edellyttää sekä poikkeaman syiden selvittärnistä että 

tarvittaessa ohjaamista. 

Kuukausi raportit 

Tiemestaripiirin samoin kuin myös erillisen hankkeen 

kuukausiraporttia käytetään kyseisen hankkeen johtamisen 

apuvälineenä. Tässä raportissa päähuomio kiinnitetään 

erikseen suunniteltuihin ja toteutuneisiin suoritemääriin 	
•i 

ja yksikkökustannuksiin. Kokonaiskustannukset syntyvät 

näiden yhteisvaikutuksena ja niitä seurataan kustannus-

kehykseen nähden. 

Toteutuneita SUORITEMXY.RIA tarkastellaan 

- hoitotöissä toteutuneiden olosuhteiden edellyttämään tarpeeseen 

nähden (lähtökohdan tarkastelulle antaa suunniteltu määrä, jon-

ka katsotaan olevan tarvittava määrä keskimääräisenä vuonna) 

- kunnostustöissä kunnostusohjelman mukaisiin määriin ja 

- rakenteen parantamistöiden yhteydessä työn edistyrnisen toteami-

seksi. 

YKSIKKöKUSTANNUSTEN avulla seurataan itse työsuorituksen taloudellisuutta 

&ili menetelmien ja työnjärjestelyjen onnistumista. 

Käyttöalueen, 	toimialan ja laitoksen kuukausiraportit 

on tarkoitettu karkeaan toiminnan valvontaan ja kokonais-

kustannusten seurantaan. 



Kausi raportit 

Käyttöalueen ja toimialan kuukausiraportteja täydennetään 

yleensä kolme kertaa vuodessa kausiraporteilla. Nämä kau-

siraportit noudattavat käyttöalueen ja toimialan suunni-

telmissa käytettävää lOO-litteratasoa ja niiden tarkoi-

tuksena on kyseisten tasojen suunnitelmien toteutumisen 

seuranta. 

Kausiraporttien avulla haetaan vastauksia mm. kysymyksiin: 

- onko käyttöalueen (toimialan) suunnitelma to- 

teuturnassa - missä on poikettu - mistä syystä 

- mitä olisi tehtävä ? 

- toteuttavatko alaiset sovittuja (ja puitteiden 

mukaisia) suunnitelmia (ero - erojen syyt - ah-

j auskäskyt) 

3.13 	Käsitteitä 

Ero luvut 

Säännöllisissä raporteissa esitetään määräeroa, hinta-

eroa ja kustannuseroa kuvaavia tunnuslukuja. Määräero-

ja hintaeroluvuista nähdään, paljonko kustannusten poik- 

keaminen johtuu määrien poikkeamisesta ja paljonko yksik-

kökustannusten poikkeamisesta. 

Määräero kuvaa toteutuneiden suoritemäärien poikkeamaa 

suunnitellusta. Jos määräero on yli 100, merkitsee tämä 

esim. hoitotöissä sitä, että kyseistä työtä on tehty enem-

män kuin on suunniteltu ja esim. tietyn ohjelman mukaan 

etenevissä kunnostustöissä sitä, että työt ovat edellä 

aikataulusta. 

25 
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Suoritcvksiköl 1 ison 1 it toi ni kulki 1 	niiie te on 

toteuturiu mLiKri 	100 
suunniteltu märi 

Koska suoriteyksiköttömän litteran miUträerokst on sovitku 

kustannusero, on määräeron yleinen laskentakaava seuraava: 

mrø.ro. tot. suor. x suunn.yks.kus. + Iuor.yksIkttömlen Iltteroden tot. kust. 00% 
suunnite Ilut kustannukset 

Tlintaero kuvaa toteutuneid.cn yks ikkökus Lannusten poikkearnaa 

suunnitellusta. Jos hintaero on esim. yli 100 on työ (työt) 

tullut kai Ii immiks i kuin cii suunntt:ei tu. 

Suoriteyksiköli ison 11 itor n kchd 11 a h i nkaerc) on 

toteutunut._yks ikkökustaiinus 	1 00 
suunn 1 tultu yksi kkökustannus 

Ilintaeron yle mun laskun takaava on seuraava 

suoriteyksiköHister Iitteroldert tot. kustannukset 	100% hintoero 	
* tot. mädrdt suunn.yks. kust. 

Kustannusero syntyy määrä- ja hintaeron kokonaisvaikutuksena. 

Jos esim. määräero on yli 100 (määrät ylitetty) , ylittyvät 

myös kustannukset, jollei hintaero ole vastaavas i alle 100 

(yksikkökustannukset alitettu) . Jos esim. kustannusero on 

alle 100, on suunnite] lut kustannukset alitettu 

Ku.stannuseron yleinen laskenLakaava on seuraava: 

kustannusetoluku 	tot. kustannukset 	
100 % *suunn. ku3ann'Jkse 

•i 
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3.14 	Sääntöjä 

Säännöllisiä, koko vuotta koskevia raportteja säilyte-

tiLiri 4 vuot ta. Tilikausien 1.. .22 säännöllisiä raport.-

teja säilytetään piirin päitöksen mukaisesti. 

Kunnossapitotoimiala ilmoittaa piirin laskentakeskukselle 

ne ajankohdat, jolloin kausiraportteja tulostetaan. Sa-

rnoin ilmoitetaan tulostettava raporttien lukumiärä. Käyt-

töalueen kuukausiraporttiin liittyvän kantelulistan ra-

jat ilmoitetaan myös (katso kohta 3.32). 

Fiankkeot-  j 	vast ualuoet ilmoi 	tim kustannustinnuksrn 

nimirekisteriin, käyttöalueet ja niihin sisältyvät hank- 

keet käyttöaluerekisteriin (työpäällikkörekisteriin) 

erikseen annettujen ohjeiden (Kp-371/29.11.1982 ja 

O/Kp-99/14.9.1981) mukaisesti. 

	

3.2 	TIEMESTARIPIIRIN KUtJKAUSIRAPORTTI 

	

3.21 	Sisältö 

Rakenne 

Tiemestaripiirin kuukausiraportin kuten myös samansisäl-

töisen keskitettyjen töiden ja ulkopuolisten töiden kuu-

kausiraporttien rakenne perustuu käytettyihin vastuualue-, 

littera- ja työkohdenumeroihin. 

Yleensä tiemestaripiirissä käytetään ainoastaan yhtä vas-

tuualuenumeroa, jolloin kuukausiraoortin alkuosaan tulos-

tuvat tehtäväkohtaiset sarakkeet (rakenteen parantamisen 

1- ja muiden lO-litteratasot) ja loppuun yhteenvetosivu 

(kokonaiskustannukset ja 1000-litterat, taulukko 3) 

Tällainen raporttikokonaisuus tulostuu myös jokaista käy-

tettyä vastuualuenumeroa kohden. Lisäksi kyseinen kuukau- 

siraportti sisältää tällöin yhdistelmän, jossa vastuualueit-

taiset tiedot on laskettu yhteen. 



Työlitteroiden 1110...3540 tiedot tulostetaat raportin 

alkuosaan ensin ja yhteiskustannuslitterat 0110.. .0620 

näiden jälkeen. 

Kukin työkohdenumero tulostetaan omaan sarakfeeseensa ja 

näiden jälkeen työkohteiden summa. Vastuua1uittaisten 

tietojen yhdise1mässä ei ole työkohde-erittlyä. 

Jos litteran kustannukset ovat alle 100mk, i litteraa 

tulosteta raportille eikä kustannuksia oteta iuomioon vh-

teenlaskuissa. Kustannukset jäävät kustannusrekisteriin. 

Jos litteralle on kirjattu suoritteita, tulostetaan lit-

tera aina. 

R i v i t 

Tieniestaripiirin kuukausiraportin rivit ovaH kuvien 10 

ja 11 mukaiset ja niiden sisältö on taulukoiden 2 ja 3 

mukainen. 



Taulukko 2. Tiemestaripiirin kuukausiraportin otsik-
kotiedot sekä suorite-, kustannus- ja 
yksikkökustannusosien sisällöt. 

SIKK 

- TVL: n Kunnossapicion kustannuslaskenta 
- a jopaivainaara 

sivun numero 
- atk:n raportin tunnus KB 44/1 
- raportin nimi: tiemestaripiirin kuukausiraportti 
- raportointijakso OL01.-xx.xx.l9xx 
- piirin numero ja nimi 
- tiemestaripiiri, hankenumero ja nimi 
- vastuualueen numero ja nimi 

SARAKKEIDEN 	OTSIKOT 

LITTERA/TYÖKOHDE Tulostetaan ne litterat ja työkohteet, joilla raportoin 
tjkautena on joko toteutumatietoja tai suunnittelutie- 
toa. 
Saman litteran eri työkohteiden summa raportoidaan erik 
seen. 

TEHTÄVX Tulostetaan litteran selväkielinen nimi. 

SUORITTEET ________________________________________ 
YKS. T Suoriteyksikkö-riville tulostetaan suoritteen laatu. 

Suoriteyksiköttömille litteroille tulostetaan viiva 	(-). 
________________________ Yhteiskustannuslitteroille_ei_suoritesaraketta_tule. 

SUUNN./VUOSI Saadaan budjettirekisteristä laskemalla kuukausien 
________________________ suoritteet yhteen 

SUUNN./JAKSO (5) Tieto kerätään budjettirekisteristä vuoden alusta jak- 
son loppuun kumulatiivisena. 

Tieto kerätään suorite- ja kustannusrekisteristä. TOT./JAKSO 	(T) 

(T/S) 	x 	100 	% Toteutuneen suoritteen suhde suunniteltuun kerrottuna 
lOO:lla 	(kokonaisluku) 	Mikäli luku on yli 999 tuloste- 

IMXÄRERO 
taan 	'999'. 

PIIRIN % On piirin hankkeiden 001.. .040 toteutuneiden suorittei- 
den summa ja vastaavan suunnittelutiedon suhde kerrot- 
tuna 	lOO:lla. 

K U S T A N N 0 K 5 E T 1000 mk:na 

SUUNN./VUOSI (SV) Saadaan budjettireklsteristä laskemalla kuukausien 
kustannukset yhteen. 

SUUNN./JAKSO (S) Lasketaan budjettirekisteristä jakson kuukausien kus- 
tannukset yhteen. 

TOT./JAKSO (T) KusLannuarekistermihin jakson loppuun mennessä kerty- 
neiden kustannusten summa. 

ERO (S-T) Jaksolle suunniteltujen ja toteutuneiden kustannusten 
erotus. 

(T/S) 	x 	100 	% Toteutuneiden kustannusten suhde suunniteltuihin ker- 
rottuna 	lOO:lla 	(kokonaisluku). 	Mikäli se ylittää 999, 

FOTANNUSERO flltfl 	tulostetaan 	"999'. 

SALDO (SV-T) Vuodelle suunniteltujen ja jaksolla toteutuneiden 
kustannusten erotus. 

Y K S 1 K K ö K U S T A N N U K S E T 

SUUNN. (S) Budjettirekisteristä lasketaan jaksolle suunniteltujen 
kustannusten ja määrien suhde pennin tarkkuude!la. 

TOT. (T) Jakson aikana toteutuneiden kustannusten ja suorittei- 
den suhde pennin tarkkuudella. 

ERO (S-T) Suunnitellun ja toteutuneen yksikkökustannusten erotus. 

(T/S) x 100 	% Toteutuneen ja suunnitellun yksikkökustannuksen suhde 
kerrottuna lOO:lla 	(kokonajsluku), 	Mikäli luku ylittää 

JHINTAERO 99 tulostetaan 	"999. 



Taulukko . Tiemestaripiirin kuukausiraportin vei:-
tailu- ja kuukausiosien sisä1lt sekä 
1-osuuden laskemirien ja toi menidorvh-
mion snwmat:i Ht 

V E R T A 1 L U _______ 

ikön 	;unde. YKS./INV.MäIiRX Suoriteyksikön 	ja 	inventoiritiyk 
Suoriteyksikkö saadaan litterare isteristä ja inven- 
tointimäärät budjettirekiaterist . 	Suoriteyksikbttö- 
mille 	litteroilje 	tulost.'Laan mk km. 

den tai kustannusten SUUNN./JAKSO Jaksolla suunniteltujen soritte 
suhde inventointimäärään kanden esixiiaaljn 	tarkkuudel- 
la. 	Mikäli 	inventointjmäijrii veih elee jakson eri kuu- 
kausina, 	lasketaan niiden keskia yo. 

TOT./JAKSO Toteutuneiden suoritteiden tai k star.nusten suhde 
inventointimilärään kanden desima lin tarkkuudella. 

PIIRIN TOT. Hankkeiden 001. ..040 	jaksolla 	to eutuneiden suorittei- 
den tai kustannusten summan suhd vastaavaan inventoin 
timäärään 	(piirin tiepituus on h nkkeiden 	001.. .040 
iriventointilitterojäen 	6110, 	612 ja 6130 summa). 

INVENTOIMTU MiÄRi Saadaan budjettirekisteristä jak on kuukausille ilmoi- 
tettujen inventointjmäärien kesk arvona tai mikäli 
inventointimäärä ei ole ilmoitet u kuukausittain,löy- 
tyy se vuosikustannusarvion määr sarakkeesta. 

INVENTOINTI YKS. Saadaan litterarekisteristi. 

- 	. 	. 	x 	u 	Rportoir.tikuukausi 

SUORITEMliäRl Jakson viimeisen kuukauden suoritemäärä. 

KUST. 	(1000 	mk) Jakson viimeisen kuukauden kustannukset. 

YKS.KUST. Jakson viimeisen kuukauden yksikkökustannus. 

- 0 S UUS 	_______ 

Kunkin tehtävän (litteran) kustannusten %-osuus 
lasketaan toirnenpideryhmän (hoito, kunnostus, 
rak.par.) kustannuksista. HOITO/ILM.LAUTT. -, 
KUNNOSTtJS- ja RAK.PAP.. -sarakkeiden %-osuudet 
lasketaan työkustannuksista ilman lauttoja. Täl-
1dm luku tulosLetaun sulkumerkkien ( ) sisään. 

TOIMENPIDERYHMIEN SUMMAT 

HOITO ILM.LAUTT. Litteroiden 	1000.. .1850 soraa. 

HOITO YHT. Litteroi(lcn 	1000.. .1950 summa. 

KUNNOSTUS Litteroiden 2000.. .2640 summa. 

RAK.PAR.YHT. Litteroiden 	3000.. .3540 summa. 

YHTEISKUSTANNUKSET Litte -oiclen 	0000... 0620 
(Huom. 	Litteroiden 0610 
vain 	joulukuun 	raportissa). 

summa. 
ja 0620  kustannukset mukana 

T'YiiKUST. II.M.I,AUTT. 

lYuKUS1'. 	YHT. 

litteroiden 	1000.. 

Litteroiclen 	1000... 

.1850 

3540 

ja 	2000.. .3540 	summa. 

urIuiia. 

KUNNOSSAPITO YHT. ILMAN 
LAUTT. Työkustan.ilman lauttoja yhteiskustnnukset. 

KtJNNOSSAPITO YHT. Työkustannukset yhteensä + yhteiskustannukset. 

•i 
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3.22 	Erikoislitterat 

Konepankin kiinteät kustannukset (littera 0610) tulostetaan 

tiemestaripiirin kuukausiraporttiin näkyviin, mutta niitä 

ei lasketa mukaan kustannussummiin vuoden aikana. Saido las-

ketaan vain tilikaudella 24 yhteiskustannuksiin ja edelleen 

kunnossapitokustannuksiin 

Tiemestaripiirin kuukausiraporttiin tulostetaan kiinteät kustannukset 

seuraavasti 

- SUUt*J/VUOSI (SV)"-riville tulostetaan konepankin kiinteiden 

vuokrjen velojtukset (koko vuoden mk-määrä) 

- SUUNN/JAKSO (S)"-riville tulostetaan budjettirekisterjjn ii-

moitetut kustannukset (ilmoitus ei ole pakollinen) 

- "TOT/JAXSO (T)"-rjvjlle tulostetaan vuoden alusta toteutuneet 

kiinteän vuokran hvvjtvkset 

- "ERO"-- ja "(T/S) x 100%"-riville tulostetaan normaalin lasku- 

säännön mukaiset luvut • 

- "SALDO (SV-T)"-riville tulostetaan kiinteiden vuokrien hyvittä-

rnätön osuus loppuvuodelle 

- "XXXKUU'-osan "KUST"-riville tulostetaan yleensä viimeisen rapor-

tointikuukauden toteutuneet kiinteän vuokran hyvitykset, mutta 

joulukuun raporttiin sama luku kuin "SALDO (SV-T)"-riville 

1S 	Jaksotuslitteran (0620) kustannukset tulostetaan raportille 

näkyviin, mutta niitä ei lasketa kustannussummiin mukaan. 

Ainoastaan edellisen vuoden jaksotuserot lasketaan kaikissa 

raporteissa kustannussummiin mukaan tilikaudella 24 kustan-

nuslajille muut. 

Muut erikoislitterat, kuten litterat 0420 (työt ulkopuo-

lisille) , 0450 (tuloutus) ja 0560 (palkanlaskennan ero-

littera) käsitellään normaalien litteroiden tavoin. 
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3.23 	Virheiden jäljittärninen 

Atk-raporttien hyväksikäyttä edellyttää, että raporteilia 

oleva tieto on oikeaa. Virheitä saattaa syntyä perustosit-

teita täytettäessä tai kyseisiä tietoja atk:lle tallennt-

taes sa. Virhe voi ei 0 flS . inuotov 1 rhe a i os ovi rhe 

Tallennetut tiedot tostataan totouturnatietojen esikäsitte-

lyn virhetesteissä, jolloin muodollisesti virheelliset tie-

dot jäävät ao. laskennan selvittelylistoille. Selvittelylis-

toilta virheelliset tiedot korjataan ja vasta korjattu tieto 

päästetään jatkoon kustannusraporteille. Virhetesteistä 

selvittelylistoista on tarkemmat selvitykset kunkin lasken-

nan omissa ohjekirjoissa ja laskentajärjestelmän ohjekokoel-

man monisteissa 'Tili- ja kustannustunnuksen käyttöohjeet' 

(testit) ja 'Suorite- ja kustannuslaskenta' (toteutumatieto-

jen esikäsit.telyn sciviftelvlistat). 

Testeistä läpäisseistä tiedoista tulostetoan laskennoittain 

päiväkirjat. Päiväkirjat tulostetaan rekisterihankkeittain. 

Päiväkirjojen huolellinen tarkistaminen ja väärien tietojen 

korjaus jo tässä vaiheessa varmistaa sen, ettei kustannusra-

porteille pääse virheellisiä tietoja. 

Kustannusraporteille päässeet virlieelliset tiedot ovat aina 

asiavirheitä. Ne eivät paljastu testeissä. Epäiltäessä vir -

hettä lähdetään sitä etsimään rekistereistä, joihin tiedot 

on tallennettu kirjauksen tarkkuudella. Kunnossapidon ra-

porteille tulleita suorite- ja kustannustiotoja säilytetään 

kolmessa eri rekisterissä seuraavasti: 

- korjaamolaskennan rekisteri, joka sisältää kaikki 
tiedot, joissa on ollut korjaamon till 1780-1782 

- kiinteistölaskennan rekisteri, joka sisältää kaikki 
tiedot, joissa oa oUul klinteist:ölaskennan hanke- 
numero 8O 

- StR)F i te- 	kust niiiR 1 	, joka sisaltaa edel lä 
mainitt.ua lukuunottamatta kaikki muut tiJ i- ja kus-
tannustunnusten yhteydessä i lirloi tct:ut tiedut 
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Rekisterien sisältämät tiedot voidaan virhelähteen sel-

vittämiseksi pyytää tulostettavaksi päivitysajon selvit-

telylistoille seuraavasti 

- kiinteistölaskennan rekisterin Liedot pyydetään tu-
lostettavaksj t Kiinteistörekjsterin kustannusrekjs-
teritositteella (TVH 712 514) ' Päivitysajon KS2O 
selvittelylistalle, 

- korjaamon kustannusrekisterin tiedot tulostetaan 
'Suorite- ja kustannusrekisterin ja korjaaamore-
kisterin kyselyilmoituksen (TVH 746 051) ' perus-
teella Päivitysajon KJ2O selvittelylistalle ja 

- suorite- ja kustannusrekisterin tiedot myös saman 
lomakkeen (TVH 746 051) perusteella Päivitysajon 
SK2O selivittelylistalle. 

c 

Rekisterin tietoja tutkimalla päästään selville, mistä 

laskennasta virhe on lähtöisin ja mille tilikaudelle vir-

heellinen kirjaus on tehty. Tämän jälkeen voidaan kysei-

sen laskennan ao. tilikauden päiväkirjojen perusteella 

selvittää virheellinen tosite. Korjaukset tehdään virheel-

listä tietoa sisältäneeseen rekisteriin joko ko. laskento-

jen korjauslomakkeilla tai suoritteiden ja kustannusten 

ilmoitus- ja korjauslomakkeella. Tarkemmat ohjeet on esi- 

ie 	tettv 'Laskentajärjesteimän ohjekokoelmassa'. 

Virheiden selvittämisessä apuna voidaan käyttää myös ns. 

valmisohjelmia TVLIST ja TVTAUL. Valmisohjelmilla tieto-

ja poimittaessa rekistereistä voidaan mukaanotettavia 

tietoja rajata siten, että poimitaan vain tietyt ehdot 

täyttävät tiedot. Valmisohjelmien käytöstä on olemassa 

omat ohjeensa ja piirin laskentakeskus auttaa poimintojen 

tekemisessä. Valmisohjelmia käytettäessä on tunnettava 

tarkkaan rekisterien sisältö oikeiden tietojen saannin 

varmistamiseksi. Siksi virheiden selvittämisessä saattaa 

olla turvallisempaa käyttää em. rekisterikyselvjä ja pii-

räkirjoja. 
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3.24 	Käyttö 

Tiemestaripiirin kuukausiraportin seurattavia tietoja ovat 

määrät, yksikkökustannukset ja kustannukset. Tiemestaripii-

rin kuukausiraportin avulla haetaan vastausta mm. kysymyk-

sun: 

- onko töitä tehty suunniteiLrnnan ja oiosuhte sun 
nähden sopivat määrät 

- mitä on vielä tehtävä ja voidaanko tehdä 

- onko työt tehty taloudellisesti 

Tarkastelu aloitetaan raportin viimeiseltä yhteenvetotie-

toa sisältävältä sivulta. Vaikka kokonaiskustannukset ja 

toimenpideryhmittäiset tiedot eivät ole hälyyttäviä, tut-

kitaan raportin alkuosasta kaikki litterakohtaiset tiedot. 

Raportin yksityiskohtaisemmat tarkasteluohjeet on esitetty 

taulukossa 4. Kuvissa 11 ja Lj on havainnoilistettu tarkas-

teluohjeita. 

Taulukko 4. Tiemestaripiirin kuiikausiraportin tarkas-
teluoheet. 

TARKASTELTAVA TIETO 

1. Ti iestaripi.trin koko-
ntiskustanukaet; 
kustajinusero ja saldo 
(raportin lopussa) 

2• Määräerot LOUULnlide -
ryhrnittiiir (1UQU-lit-
te rataa o t) 
- Uoito tarkastellaan 

lähinnä ilmari Lut-
to]a ja hoidon osal-
ta tarkastel laan 
iry ii; p i ir i 	itä r t - 
L 1 0 

3. Ilm t ao rot toi ruenpi de-
ryhmittilmn ( 100(1-1 it-
te r a t j s t. 0 t) 

4. Toirrienpideryhmittii-
sot kustannukset 

5. MOräerot litteroit-
ta in 

TARKASTELUN TARKOITUS 

Selvitetään, 
- poikkeavatko kokonaiskustannukset suunnitelloista, 

mikä on odotettavissa oleva kokonaiskustannusten 
kehitys kustannus ehykue0n nähden ja 

- mistä tolmenpidet inOst// (1000-litteratasosta) 
poikkeamat johtuvat 

Selvitetään, 
- onko hoitotöitä tehty enernniiiri vai vähemmän kuin on 

suunniteltu 
onko poikkeama samansuuntainen kuin koko pimrissä jo 

- onko kunnostus- ja rakenteen parantamistöitä tehty 
enemmän vai vähemmän kuin on suunniteltu. 

Suurten poikkeamien osalta saadaan lisätietoa myös vertailu-
ooan tiedoista. 

Selvitetään, 
- Oliko toimenpideryhmässä merkittävää yksikkökust:onnus-

tason poikkeamaa 

Mikäli määräero ja/tai hintaero ovat olleet hälyyttäviä, sil- 
vitetään myös niiden vaikutus toimenpideryhmän kustannuksimn. 

Selvitetään, 
- mitkä litterat ovat eniten vaikuttaneet sumoasarak-

keen määräeroon, 
- ovatko määriierot olosuhteisiin nähden sopivat a 
- onko poikkeama samansuuntainen kuin koko piirissä. 

Vertaiiuosoota saadaan lisäselvityksiä poikkeamiin. 

('aikarinelaan suurimmat yksikkökustannusten poikkeamat. 

Ilikiili mäiiriiero ja/tai hintaero ovat olleet häiyyttäviii, 
seivitetään myös niiden vaikutus litturan kustannukiriin. 

l'aikannetaan suurimmat litterat "%-osuus"-rivin perusteella. 
Merkitykseltään suurimpien litteroiden määrä- ja hintaero-
lukujen pienetkin poikkeamat vaikuttavat merkittävästi kus-
tannuseron suuruuteen, joten niitä on tutkittava mandolli- 
5 i mii ri 	 1- 1 

5. II intaorot Iii troi L - 
ta 1 fl 

/ 	ii toioitt.air;it 
kit t.ititiukiajt 

11 	Ku; 1 .irinusriierk t tyk - 
1 t jn tärke idon 

ljtteroide liuä-
tor kas te lu 



1 

T V 1. 	K tJ r r 0 5 5 A P 1 0 0 P1 	K U 5 T A P1 P1 U 5 	5 	1 P1 1 * 	 AJOPYM: 13.6.1943 	SIVU 	16 
K84411 	T 1 1 M 1 5 T A R 1 P 1 1 	1 P1 	k U U K 4 U 	1 P 4 P 0 w T T 1 	JA,S0: u1.j1.-31.C.19o5 

PIIRI '1 UUSIMAA 	TIIMtSTARIP[IkI ,.13 LOtJAP1 TMP 	VASItJUALIJL: 

LITTERA/TY0KOHDE: 	lCCu..1350 2GOC..2'.G 	354J hj3..3S40 	J2G. .ö20 
TIHIAVA: 	HOLlO 	UMMuSTUS 	RAK. PAR. 	TYOKUT. 	YHTi5I(USt UNPJSAP. 

ILM.LAUTT. YHTt1PA 	YHTEENSA 	YHTEENSA 	 YHTEE*SA 

5 	0 	U 	R 	£ 	T 	1 	YKS - - - - - - 

SUuN/UOSZ 	(SV) - - - - 

SUu.N/JAKSO 	(S) - - - - 

TOI/JAKSO 	(T) - - 

(lIS) 	. 	100 	Z 72 266 - 91 () 	1 102 94 
PIIRIN 	z 80 113 14o 92 j 100 94 

K 	0 	5 	T 	A 	M 	P1 	Ii 	S lOuOMk 1000MK 1000MK 1u(OMK 1 iacs 
SUUK/VUOI 	(Sv) 220(J 920 8C 397J 133 59O 
SUU.NN/JAKSU 	(S) 127 141 1413 19.3 
TOE/JAS0 	(T) 949 634 1.? 172. )29 249 
ERO 	(5-1) 325 -93 -13? -3d / 1 
(TIS) 	• 	IdO 	Z 75 450 - 122 I.j 12 Ilo 
SALDO 	(SV-T) 1251 8Ö 713 225U 791 341 

K 	5. 	U 	5 	1. - - - - - 

SUUNPI. 	(5) - - - - - - 

TOT. 	(T) - - - - - - 

(T/S) 	. 	1u 106 169 - - 145 3] - 

V 	1 	R 	1 	A 	1 	L 	0 
Y5/I'V.MAARA MK/KM MK/KM MK/KM MK/KM MIKM P1K/KM 
SUu 	N/JAK, 624.co 657.0 3.i 92.o 53ö.59 9'.29.7 
101/JAKSO 402?_4J 3094.74 b.11 1C97e.0 
PIIRIN 	Tor. 43o..2 0.57 1777 ., 71o.53 1 S.95 9i7.48 

IVENt0ITU 	MAARA 205 205 2S ZG) ..S 2L5 
INVINTOENTI 	1S TIEPITUUS TIEPITUUS TIEPITUU'3 r1PIruuS TIIPITUUS TIIPITUUS 

TOUKOKUU 
SUJR1TtMAAA - - - - - 

KuST. 	(1 0 0ti 	MK) 255 112 ol 49 97 526 
VK.. 	KUSt. - - - - - 

- 0 	5 U U s (S.2) (Sb.9) (7.9J 76.) 23.5 

Kuva 11. Tiemestaripiirin kuukausiraportin yhteenvetos.ivu ja 
sen tarkastelujärjestys (katso taulukko 4) 
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T 	9 L K 	N 	s 	0 	5 5 	A 	P 	1 D 	0 N 	K U 	5 T 	A 	N N u 	. A 	5 	N 	f 	A AJUPVN: 	1S.06.1Y3 	 Sivu 
xi44I1 T 	i 	M .4 	a 	i 	1 	R . 	- 1 	.4 	R JAKSO: 
PIIRI 	CI UU1IA. T1€MITARIP1jRI ..13 L.JHJA Mr A51tjUALtJ: 	... 

LITTIR4/TTO..uNOF; 111F0... 118t./E' 11JIjL, 112/..'... 121L/0 )31..,: ic,..o 1410/.2L i48/3Q 
TEHTAVA: SR-TASAUS, SR-TASAO, POt.YN1 ATjcr KtV.PL.4LL.. (L..Tl,fALL AU.I.*IJS- .IN3ST1NT LUP0- 

hOYLAYS LAIAUS DINTA PAIYKALJS REIK.PAIKW LJRAPAI.(,. R&.IY.PA1K,L VIITOITUS JO. 	KA 

5 	Ii 	0 	R 	1 	T 	i 	YKS JkM JKM 1 31TO 1 1 T JKM JM 
SUU'./vuO5I 	(V) '+300 4000 2Ö0 50 100 JC 3 450 14.J ?5..'J3 
0UUN/JAKS 	(5) 160L 1.503 1J So 100 200 3 s 7. 17330 
TOI/JAKSO 	(1) 1190 1o03 154 1) 2 62 - 	5 243 0o si 
(TIS) 	. 	1J 	z [ 	74 113 13. - 31 - 9.5 57 51 
PIIRIN L 	93 öO 137 63 170 48 82 36 126 52 - -.4 

K 	U 	5 	T 	.4 	N 	u 	5 1000MK IGC9MK 1000 h.00.MK 1JOCMK 1(..MK I00tK 1jCK 
SUUNN/vU3Si 	(Sy) 8 48 23. 1. 2j 63 0 45 150 
5+./JAr.5(. 	() 35 20 183 lu 20 80 0 25 10 132 
T0J/J45cj 	(T) 33 23 1 1 _3 4 7 54 
140 	(5-1) -3 -2 lu 19 31 -3 1 3 43 
(1/5) 	. 	10.. 	Z 95 114 1L - 7 48 - 94 72 53 
SALDO 	(5V-T 55 25 15 10 19 31 -3 1 13 96 

Y K S. K U S 1. 
SIJUN4.. 	(5) 
TOI. 	 (T) 
£40 	(5-T) 
(lIS) • 

VIRTA 1._.. 
Y.)/ 1V.M.ARA 
SuL/ AY..'I 
TJT/JA.50 
'l IR1' T0 

1.VE'TOITu 	A4Ä 
1VET0I-+TI 

TGU,(uU 
50 )PIJ1 !44A 
L)T. (1L MK) 
. 5. K5 1.. 

z-0SUUS 

t4K/JKM M/JKM •ir /M3IT PiK/T IK/T IK/T MK/JKM •K/J MK/JKM 
12.50 820.30 .'..0 80.0J 300.LJ C.0 12....4 14.9 .03 

2o.Cu 12.59 13.4... .Cu 655.36 468.05 c0.0 95.15 1..('4 s.1S 
-.2.09 6.+.... -4S_3ö -l6ö.25 3. 51 -_'.7 -.2.18 

L_12.5 lOi 9 - 	343 15.5 - 9ö 16 i..3 61 
JK/KM JKM/KM 1/KM MItO/(M T/M T/K T/rw JKM/KM JM/K'. JK/M 
18.8'. 1D.54 1.ss 53 9.09 2.32 C.G .41 82.93 
18.53 15.98 1.o2 u.0 0.18 0.o3 0..5 1.17 19D 44,o6 
13.62 .5.04 1.3 1.87 5.15 j.Oö .13 ..0 13 

95 95 5 9 11 99 99 235 2C 135 
SORATII SORATII SURATI0 -  'c.VYIPAAL .rSTJPARL KLSTQPAAL TIOPUJUS HHr'IT.iuS TtEPLTUUS 
PITUUS PITUUS PITUUS PjfljU3 L!T(PjT. iY5TPlt. LvsTLf1T. 

811., 19b 4. 1 100 .2 3 
23 4 118 1 13 0 13 .3 

22.43 24,S.ol C....0 55L.1 0. 130.30 u.00 

3.S .4 13.2_- 0.0 u.1 - 	3.1 o. - 2.5 0.6 . 1 

72. 	I1e: :]r: 	-i:1rr.2n 	:- 	.:i 	-;a 	s. 
arkatei. 	jestv 	ktsc t1J.2k1-:o 
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Taulukossa 5 on esimerkki raportin tehtäväkohtaisesta 
lukemisesta. 

Taulukko 5. Tiemestaripiirin kuukausiraportin tehtävä-
kohtainen lukeminen (esimerkki) 

OTSIKKOTIEDOT 

TVL KUNNOSSAPIDON KUSTANNUSLASKENTA 
KP44/1 T 1 E M E S T A R 1 P 1 1 R 1 N 	K U U K A 1.1 5 1 R A P 0 R T T 1 
PIIRI 01 UUSIMAA TIEMESTARIPIIRI 013 LOHJAN TMP 	VASTUUALUE: 00 

AJOPVM: 09.03.1983 	____________ 	- 
JAKSO 	01.01.-28.02.1983 1Jak50r tiedot ovat tamnii-helmikuulta 

Rivi Sarake Sisältö/toimenpide 

LITTERA/TYÖKOHDE: 1430/00-01 Litteran 1430 työkohteiden 00 ja 01 	sununa 
TEHTÄVÄ: LUMENPOIS- Litteran nimi; kyseessä lumenpoisto 

TO, KA kuorma-autolla 

U 0 R 1 T E 	YKS JKM Suoritteen yksikkö on jkm=juoksukilornetri 
SUUNN/VUOSI 	(SV) 25000 LumenFx)istoa suunniteltu 25000 j1i koko vucxielle 
SUUNN/JAKSO 	(5) 12000 Lurnenpoistoa suunniteltu 12000 jkm jaksolle 
TOT/JAKSO 	(T) 6616 Jaksolla toteutunut 6616 jkm 
(T/S) 	. 	100 	% 55 Suunn. suor. toteutunut 55%:sti/vertaa piirin % 
PIIRIN 59 Piirissä toteutunut 	59%:sti/olosuhteet, 

suunniteltu, 	laatuero? 

U 5 T A N N 0 5 1000MK Alla olevat kustannukset ovat tuhansia markkoja 
SUUNN/VUOSI 	(SV) 150 Vuodelle suunnitellut aurauskustannukset 
SUUNN/JAKSO 	(S) 72 Jaksolle suunnitellut aurauskustannukset 
TOT/JAKSO 	(T) 40 Jaksolla toteutuneet aurauskustannukset 
ERO 	(S-T) 32 Jaksolle suunn. 	ja tot. kustannusten erotus 
T/S) 	. 	100 	% 55 Suunn.kust. toteutuneet 55%:sti/tot.rnäärä, yks.kust. 
SALDO 	(SV-T) 110 Loppuvuodelle käytettävissä/riittääkö? 

K S. 	K 0 S T. MK/JKM Yksikkökustannusten laatu 
SUUNN. 	(S) 6.00 Jaksolle suunniteltu yksikkökustannus 
TOT. 	(T) 5.97 Jaksolla tot. yks.kust./olosuhtet,kust.tason nsu 
ERO 	(S-T) 0.03 Jakso]le suunn. ja tot. yks.kust. erotus/kust.valk. 
(T/S) 	. 	100 	% 100 Suunn. yks.kust. 	toteutuneet 	100%:sti 

'ERTAILU 
YKS/INV.MXÄRÄ JKM/KM Vertailun laatu=auraussuorite/tiepituus 
SUUNN/JAKSO 58.54 Jaksolle suunn. suorjte jaettuna tiepituudella 
TOT/JAKSO 32.27 Ed. vastaava toteutuma /vertaa piirin tot. 
PIIRIN TOT. 34.99 Piirin toteutuma/laatuero? työmenetelmä? 

olosuhteet? 

INVENTOITU MJURX 205 	Aurattava tiepituus 205 km 
INVENTOINTI YKS. TIEPITUUS 

1 E L M 1 K U U Raportin viimeinen kuukausi 
SUORITEMÄARÄ 2231 	Helmikuussa aurattu 2231 	jkm 
KUST. 	(1000 MK) 14 	Helmikuun aurauskustannukset 14.000 mk 
YKS. 	KUST. 6.42 	Helmikuun aurauksen yksikkökustannukset/ 

onko virheitä? 

- 0 S 0 0 S 9.8 Aurauskustannukset ovat 9,8 % hoito- 
kustannuksista/tehtävän vaikuttavuus 
kustannuksiin suuri 1 

Määrien poiketessa (määräero) suunnitelluista selvitetään 

onko poikkeamisen suunta ja suuruus perusteltavissa 

- hoitotöissä olosuhteiden edellytyksillä, 
- kunnostus- ja rakenteen parantamistöissä 

hoitotöjden poikkeamisella, 
- tiestön peruskunnon erolla tms. 
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YksikkökustannusLcn poi I;sa (1it acro) on syitä ut; Lt Pzä 

- työnjärjestelyisLi 
- työmenetelmistä 
- resurssivalinnasta 
- olosuhteista 
- työmääristä (pieni tvä tulee kail timinaksi) 
- resurssien hi n uI:a sos te ms 

Määrien poikkeamien lis civ ityksiin sove] tuu parhaiten 

tuotosraportti. Tätä voidaan täydentää tarvittaessa panos-

raportilla, joka soveltuu kuitenkin paremmin yksikkökustan-

nusten poikkeamien selvittämiseen. Raporttitietojen tulkin- 

taa 	helpottaa myös hava i nnnl 1 1 s t:amt skc inoi on hvväks iköyttö 

(1 	1) 

	

3. 3 	IY'FTÖAT.tJEFN KPl IKAUS 1- JA K!'\iJS t RAPORTIT 

	

3.31 	Sisällöt 

1< ä y t t ö a 1 u 	c n 	k u u k a ii s t r e p o r t t i 

Rakenne: 

Käyttäalueen kuukausiraportttin on koottu tiemestaripiirien 

(hankkeiden) toimenpideryhmittäiset (1000-litteroittaiset) 

tiedot ja näiden summat. Saman toimenpideryhmän tiedot eri 

tiemestaripiireistä tulostetaan rinnakkain ja näiden jälkeen 

]:äyttöalueen summasarake. Toimenpideryhmittäisten tietojen 

jälkeen tulostetaan käyttöalueen y h t e e n v e t o , jos-

ta ilmenee käyttöalueen kokonaiskunnossapitokustannusten li-

säksi toimc'npideryhmit- täiset summatiedot. 

Raportin loppuun Lulostuu yleensä us. k e n t e 1 u 1 i s t a, 

johon on tiemestaripiirin kuukausiraportista koottu niitä sa-

rakkeita, ioissa kustannusero ylittää annetut rajat (luku 

3.32) 

5 :L vi t: 

Käyttöalu€a.n kuukausi ieport i n rivit: ovet: kuvan 13 mukaiset. 

TIemestaripiirin kuukausiraportin riveistä toikuten on kkyt-

töalueen kuukausiraporttiin jätetty tulostamatta ne rivit, 

ioiila ei ole ollut mitään tietoa. Tulostettujen rivien si-

säliöt ovat siten taui ukoi.den 2 ja 3 mukais ja. 
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8 1 	0 4 4 0 $ 	* P & 0 0 M 	u 	1 0 9 8 U 	L £ 	£ U 1 * AJQPV 	¶0.06.1995 	 SIVU 0 
£N5SlI 	1 £ 1 1 1 0 * 4. 0 8 8 0 	1. II 0 5 8 U 1 1 1 £ P 0 0 1 1 1 	 J**SQ Gl.I_-3l.45.l9*4 

P1101 Cl 003*8*6 	 KAYTTOALUL: 04 I.*NSI-OUSI$**,SKH. T169[$T*$1PII$I1 

YO 198891 £880 490 	VOI IV 
YHT(INS* 

TU#t$TARIPI&*I 	KAOJAAN TV £lRLI.ONUMN LOHJAN INP 0090(4 199 1*98158811 61VI!VNI.U1 
9 	 LV 199 	 0 TV, 

1 U 0 7 4 0 8 0 3 	t0QV0 	¶00000 	l0009L 	IOCGVL 	I00V0 	900448 
$UUO9IAIJOSI (38) 	3400 	 2582 	 24u0 	 2080 	 4800 	14992 
!.0444/J0033 15) 	 lib 	1330 	 1274 	 935 	 2564 	 7019 
lOI/JAkSO 	(9) 	1498 	 ¶517 	 949 	 626 	 073 	 6065 
£00 	 (3-1) 	 220 	 -II? 	 323 	 329 	 491 	 1156 
(lis) . 13.( 	1 	 $7 	 114 	 15 	 67 	 88 	 $3 
5*4.00 	($V-T) 	1902 	 1063 	 I2s1 	¶314 	2127 	84l 

0 * 0 0 A 1 9 0 	 $4 	 80$ 	 74 	 69 	 $4 	*6 
8 1 8 1 6 1 8 0 	 lOI 	10$ 	 lO 	 93 	 94 	 ¶01 

088 TA ILU 
$0 / TICPIYUUS 	 VLi&V 	981KM 	082(4 	9(208 	948.219 	80214 

SUU9PI/JAL$O 	 62C_l7 	4753.00 	62C4.40 	3818.33 	6140.68 	5493.87 
TOT/J4i50 	 5400.58 	5418.87 	4627.40 	2555.59 	4972.86 	4678.16 
PIIRIN 101. 	 4572.71 	4572.71 	4512.11 	4372.11 	4514.71 	4572.71 

TIEPITUUS (18) 	 217 	 290 	 231 	245 	417 	1424 

TOUKOKUU 
LUO?. (ICVL) 	 299 	 ¶17 	 255 	 III) 	 381 	 1144 

* - 0 $ 1* 0 $ 	 31.3 	 61.0 	55.2 	43.1 	62.4 	II.? 

Kuva 13. Käyttöalueen kuukausiraportti 

Käyttöalueen 	kausiraportti 

Rakenne: 

Käyttöalueen kausiraportti tulostetaan toimenpiteittäii 

(lOO-litteroittain) 	siten, että tiemestaripiirien tie- 

dot ovat rinnakkaisissa sarakkeissa ja näiden jälkeen käyt-

töalueen summa. Yhteiskustannuslitteroiba ei tulosteta. 

Käyttöalueen kausiraporttiin ei tulostu yhteenvetosivuja. 

Summatiedot saadaan samaan aikaan ilmestyvästä käyttäalueen 

kuukausiraportista. 

Rivit: 

Käyttöalueen kausiraportin rivit ovat kuvan 14 mukaiset. 

Rivit ovat samat kuin tiemestaripiirin kuukausiraportissa-

km, joten niiden sisällötkin ovat siten taulukoiden 2 ja 

3 mukaisia. 

1• 
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1 N 1 	1 8 II ö 0 5 1 * P 1 0 0 0 	0 0 0 1 * II 4 8 0 L * 0 4 	0 1 9 	*J.PVN; 16.06.1995 	 1100 1 
0*6*11 	0 0 1 1 7 0 * 1 8 0 4 0 	0 8 0 5 1 0 0 P 0 0 7 7 1 	 J*OSQ: 0I.*l.-31.05.19ö5 

	

PIIRI 01 UUSIMAA 	 £AYTTO*LUO: O L*NSI-UUOINAA,800. 11L040160IPI&NIT 
.1 TI*4oM1R0 	 11*0 

	

TOIM 115o 	 5*-KUUlI. 
II *0 . 08110 

	

TI0M($TA07Pj1RI 	 0AL4844 10 0100000*90 LOHJAN INP 009910 10? 1*0910*901 Roy1ro*ut 

	

0 U 0 9 1 7 0 700 	1*8*80110 	00*1*0117 	9*48*10* 	96*0*008 	HA000R10 	1*49*000 
SUUNOlJ9000 (0) 
TII/JAOSU 	(7) 

	

(TlS).130 5 	 9* 	$97 	 90 	 77 	 90 	 109 

	

PIIRIN 	 9* 	 9C 	 9%) 	 O'u 	 90 	 90 
• 0 	1 * 7* 74 8 0 	 I*00.& 	11090 	100800 	101101 	11*07*0 	1*_UNI 

	

uI9L(S0) 	 679 	 35U 	 570 	 947 	 coS3 
S%JUNNIJA000 (0) 	 340 	 65 	 168 	 13$ 	 019 	1II 
TUT/J400IJ 	(1) 	 3Uo 	 *59 	 löi 	 IjU 	 41 	III? 
000 	 (5-TS 	 4%) 	 -191 	 1 	$1 	 9 	 106 

	

(T/ll_lUO 5 	 II 	 $91 	90 	 1? 	90 	 109 
bIOS 	4.0-1S 	 51$ 	9* 	 191 	 199 	 47/ 	 1330 

7 1 0. 	1 9 8 7. 
IUUNO. 	($1 
TAI. 	 (II 
£00 	($1) 

(TIS),I%J0 9 
*00 TAIoO 

	

T0S/14V.9001A 	 $4940 	Nollo 	NO/ON 	NOloM 	109(0 	MolRN 

SUUNI/J0000 	 22/o.3 	500.59 	1976.90 	I1u0_13 	1J1'._10 	1194.01 
TUT/J0100 	 2010.oS 	*300.ud 	1900_*0 	I3%,_)l 	904.81 	1901.04 
PIIRIN TOI. 	 lö0.3A 	16*6.50 	I900.1j 	IA*0..0 	10o.0U 	l9*o.50 

	

i$9I9TOITU 9*408 	 10* 	 III 	 90 	 19 	031 	975 

	

IN/LNTOINTIYIS. 	 500*110- 	S016TIO- 	509AIRI- 	000*110- 	5010T10 	100ATIL- 
P17008 	PIToUS 	P11006 	PIIUOO 	P1100) 	Piljus 

r080000u 
00(1* II 190 * 00 

	

•UST. (IoU$() 	 7? 	 91 	 140 	 II 	 157 

195. 9USJ. 

1 	0 $ 0 8 1 	 00.5 	 17.0 	 19.1 	 19.0 	 **.1 	19.9 

Kuva 1 4. Käyftöalueen kausiraportti 

3.32 	Kantelulista 

Käyttöalueen kuukausiraportin loppuun tulostuu kantelu- 

lista, mikäli kustannusero markkoina ja prosentteina poik-

keaa asetetuista rajoista. Kantelulistan rajat asetetaan 

seuraavasti. 

-. kustannuseroprosentin alaraja (A) 

- kustannuseroprosentin yläraja (B) 

	

- kustannusero markkoina 	(C) 

Sarake tulee kantelulistalle, jos eroprosentti alittaa ala- 

rajan tai ylittää ylärajan ja kustannusero (mk) on samaan 

aikaan itseisarvoltaan suurempi kuin annettu raja (kuva 1 5) 

•1 

II 
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\N': B -% 

100 
mk 

	

_________ 	 S-T 

0 

T = toteutunut kustannus 
S 	suunniteltu kustannus 

kontelulistalte joutumisen ehto 

Kuva 1 5. Kantelulistalle joutumisen ehdot. 

Rajat ilmoitetaan piirin laskentakeskukselle kunnossapito-

-oimialan toimesta ja niitä voi tarvittaessa muuttaa ilmoit-

tamalla uudet rajat. Rajojen asettaminen vaikuttaa suoraan 

kantelulistalle tulevien tietojen määrään. Sopivat raja-ar -

vot voidaan hakea kokemusperäisesti. 

Kantelulistan rivit ovat tiemestaripiirin kuukausiraportin 

rivien mukaiset (kuva 1 6) 

0 8 1 	1 U M N 0 3 5 6 P 1 6 0 N 	1 0 5 0 6 1 4 U 5 1 6 5 0 £ 1 0 6 	RJOpvM 13.06.1983 	SIVU 13 
1855/1 	1 0 0 7 0 0 * L U € € N 	6 U 0 K * II 3 1 8 * P 0 1 1 	5 	J*Q• O1.0I.-Sl.3$198$ 

	

P1101 01 UUSIH** 	KA010QALUL 0/ IAN$IUUSIN*A,3KN. f1€ML$TAMIPIIMIJ 	ALS7 

	

TIOMLSTI.RIPIIMI 	KIRRIONUIM LOHJAN 087 10630$ 117 LJNJAN T8I LO4J*N SMP 104308 797 LOHJAN 197 LOHJAN 197 

	

LlyT18A/rooKo*O€ 	06lIOL 	Ilto/00 	143O/J 	I4oeI 	l4./L 	I//J 	1OL/.., 	1.CIUO 

	

1(1(109*: 	kOI.kP:N 	K(STAP**LL LUMLNPOIS LuPS(NPUIS MAAT 109(1 TALVISUO 	MUU 111€. 	001ILIS(T 

	

KIINO.00S! U*APAIKK. YO. 6* 	00. TN 	7015006*00 LAUS 	OHJAUS 	HOI00070I 

	

SUO * 1 5 1 YKS 	- 	1 	JIM 	JIM 	- 	1 	- 	- 

5005(/AUO$L ($9) 	 200 	J5JU 	13030 	- 	450 	- 	- 

SUL?M/J*k$U (5) 	- 	 200 	l7h,O 	10000 	 - 	ISO 	 - 	 - 
101/JAKSO 	(1) 	 62 	9746 	0316 	- 	2)7 	- 	- 

(1/0) . luo 	1 	- 	 31 	51 	53 	26 	138 	21 	 IV 
PIIRIN 	0 	- 	4$ 	5/ 	61 	$0 	 1u8 	 $0 	 46 

	

1 0 $ 0 0 1 1 0 £ 	1000Mk 	130041 	107041 	1000Mk 	100091 	INYM1 	500591 	lU00 
50049/VUOSI ($9) 	316 	60 	1$) 	240 	120 	138 	$0 	$9 

5004N/JAkSU (5) 	0 	 60 	502 	360 	$0 	 5$ 	$0 	 39 

6*0/JAKSO 	(7) 	-130 	29 	34 	7'. 	21 	*0 	14 	6 
(60 	(5-7) 	130 	53 	4$ 	Ro 	59 	-29 	36 	35 

(0/5) - 120 	3 	 - 	46 	0$ 	 46 	26 	554 	27 	39 

5*0.60 	($9-!) 	116 	31 	96 	160 	79 	 76 	66 	$5 

0 	5. 1 U 5 0. 	- 	01/7 	MK/JOI 	MK/JIM 	- 	 90/7 	- 	- 
SUOMI. 	(3) 	- 	300.00 	6.02 	16.00 	- 	353.30 	- 	- 

000. 	(0) 	468.05 	6.18 	13.80 	- 	345.25 	- 	- 

180 	(5-0) 	- 	-168.50 	-0.18 	2.12 	- 	3.12 	- 

(0/5) - 10 	5 	 - 	156 	50$ 	$7 	 - 	96 	 - 
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Kuva 16. Käyttöalueen kuukausiraporttiin liittyvä kantelulista. 
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3.33 	Käyttö 

Käyttäalueen kuukausi- ja kausiraportit on tarkoitettu en-

sisijassa 	yttöalueen päällikön käyttöön. Käyttöalueen 

kuukausiraportin avulla käyttöalueen päällikkö valvoo jat-

kuvasti alueensa tiemestaripiirien toimintaa suunnitelmaan 

nähden sekä alueensa kokonaiskustannuksia. 

Piirin valitsemina ajankohtina (lähinnä kolme kertaa vuo-

dessa) käyttöalueen kuukausiraporttia 	dentää käyttöalu- 

een kausiraportti, joka on tarkoitettu ensisijassa käyttö- 

alueen toirnenpidesuunnitelman toteutumisen seurantaan sekä 

tiemestaripiiriefl toiminnan toimenpidekohtaiseen ohj aukseen 

Lähtökohdan tarkastelulle antavat käyttöalueen kuukausirapor-

tin kokonaiskustannukset ja toimenpideryhmittäiset (1000-lit-

teroittaiset) tiedot. Kantelulistan tarkoituksena on helpot-

taa huomion kohdistamista merkittävimpien töiden ongelmiin. 

Kuukausiraportilta 

- seurataan käyttöalueen kokonaiskustannuSten 
kehitystä suunniteltuun ja kehykseen nähden 
(käyttöalueen yhteenveto) 

- valvotaan karkeasti tiemestaripiirien suunni-
telman noudattamista (tiemest aripiirikohtal-
set tiedot) 

- kantelulistan tietojen perusteella puututaan 
tarpeen vaatiessa ongelmallisten töiden suo-
ritukseen ti.cmestariniiritaSolla 

Kausiraporteilta nähdään tarkemmin, mistä toimenpiteistä 

toimenpideryhmässä esiintyvät poikkeamat aiheutuvat ja mi-

ten toimenpitee suuntautuvat eri tiemestaripiireiSSä. 

Kuukausi- ja kausiraporttoja tuLisi tarkastella myös tie-

mestaripiirin kuukausiraportin tarkasteluohjeita soveltaen 

(luku 3.24). 

Käyttöalueen säännöllisten raporttien perusteella tehtyi-

hin päätelmiin liitetään myös materiaalipankin tulos, jos 

materi aa1 ipankki toimii käyt: täal uoittain 
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3.4 	TOIMIALAN KUUKAUSI- JA KAUSIRAPORTIT 

	

3.41 	Sisillöt: 

Toimialan 	kuukaus iraportti 

Rakenne: 

Toimialan kuukausiraporttiin on koottu toimenpideryhmittäi-

set (1000-litteratasoiset) käyttöalueita, keskitetysti joh-

dettuja hankkeita (yhtenä ryhmänä) ja ulkopuolisten töiden 

hankeryhmää koskevat tiedot rinnakkain. Keskitetysti johdet-

tujen hankkeiden tiedot tulostuvat omaan sarakkeeseensa vain, 

jos kyseisiä hankkeita ei ole käyttäaluerekisterissä määrät-

ty johonkin käyttöalueescen kuuluvaksi. 

Käyttäalueiden ja keskitettyjen töiden hankeryhmän summa esi-

tetään myös erikseen, mikäli ulkopuolisten töiden hankeryh-

mässä on kustannuksia. Myös piirin toimenpideryhmän summa 

tulostetaan. 

Toimenpideryhmittäisten tietojen jälkeen tulostetaan toimi-

alan yhteenveto, josta ilmenee toimialan kokonaiskustannus-

ten lisäksi toimenpideryhmittäiset tiedot. 

Rivit: 

Toimialan kuukausiraportin rivit ovat kuvan 17 mukaiset. 

Tiemestaripiirin kuukausiraportin riveistä poiketen on 

toimialan kuukausiraporttiin - kuten myös käyttöalueen 

kuukausiraporttiin - jätetty tulostamatta ne rivit, joil-

la ei ole ollut mitään tietoa. Tulostettujen rivien sisäl-

löt ovat siten taulukoiden 2 ja 3 mukaisia. 
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Kuva 17. Toimialan kuukaus raportti. 

	

Toimialan 	kaus iranortti 

Rakenne: 

Toimialan kausiraportti tulostetaan toimenpiteittäin 

(lOO-litteroittain) siten, että käyttöalueiden, keskitet-

tyjen töiden ja ulkopuolisten töiden hankeryhmät ovat rin-

nakkaisissa sarakkeissa ja näiden jälkeen toimialan summa. 

Yhteiskustannuslitteroita ei tu].osteta. 

Toimialan kausiraporttiin ei tulostu yhteenvetosivuja. 

Summatiedot saadaan samaan aikaan ilmestyvästä toimialan 

kuukausiraportista. 

Rivit: 

Toimialan kausiraportin rivit ovat kuvan 18 mukaiset. 

Rivit ovat samat kuin tiemestaripiirin kuukausiraportissa 

ja käyttöaiueen kausiraportissa, joten niiden sisällötkin 

ovat siten taulukoiden 2 ja 3 mukaisia. 
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Kuva 18. Toimia]an kausiraportti 

3.42 	Käyttö 

Toimialan kuukausi- ja kausiraportit on tarkoitettu ensisi-

jassa kunnossapitopäällikölle toiminnan jatkuvan ohjauksen 

välineeksi. Toimialan kuukausiraportin avulla kunnossapito-

päällikkö valvoo käyttöalueen ja tuotantoryhmän toimintaa 

karkeasti. 

Piirin valitsemina ajankohtina (lähinnä kolme kertaa vuodessa) 

toimialan kuukausiraporttia täydentää toimialan kausiraportti, 

joka on tarkoitettu toimialan toimenpidesuunnitelman toteutu-

misen seurantaan ja käyttöalueiden toimenpidekohtaiseen (100-

litteratason) ohjaukseen. 

Lähtökohdan tarkastelulle antavat toimialan kuukausiraportin 

kokonaiskustannukset ja toimenpideryhmittäiset (1000-litte-

roittaiset) tiedot. Kuukausiraportilta 



- seurataan Loimia] on kokonaiskustannusten 
kehitystä kehykseen nähden (kustannuserot 
saido)) ja 

- valvotaan käyttöalueiden toimintaa suunni-
teltuun nähden 

Toimialan kausiraportilta nähdään tarkemmin, mistä toi-

menpiteistä kuukausiraportin toimenpideryhriässä esiintyvät 

poikkeamat johtuvat. Kyseisen raportin avulla seurataan myös 

lOO-litteroittaisen toimenpidesuunnitelman toteutumista sekä 

selvitetään mistä käyttöalucesta mandolliset poikkeamat ovat 

aiheutuneet. 

Myös toimialan säännöllisiä raportteja tulisi tarkastella 

tiemestaripiirin kuukausiraportin tarkaste]uohjeita sovel-

taen (luku 3.24). 

Toimialan säännöllisten raporttien perusteella tehtyihin 

päätelmiin on aina liitettävä myös materiaalipankin tulos. 

Lisäksi erikseen seurataan myös toimialan hallintokustan-

nuksia ja määrärahojen kiiyItöä. 

46 
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4. 	TILATTAVAT 	RAPORTIT 

	

4.1 	YLEISTÄ 

	

4.11 	Tilaustilanteita 

Tilattavia raportteja tarvitaan lähinnä toiminnan vuotuises-

sa analysoinnissa. Ennen kuin raportteja tilataan, on niiden 

tarpeellisuus selvitettävä. Näin ollen onkin ensin selvitet-

tävä ne ongelmat, joiden ratkaisemiseen tilattavien raporttien 

tietoja voidaan mandollisesti käyttää. Kyseeseen tulee tällöin 

esimerkiksi seuraavia tilanteita: 

- työmäärät vaihtelevat enemmän kuin olosuhteiden 
erot edellyttävät 

- resurssien käytössä ilmenee tehottomuutta 

- työsuorituksen taloudellisuudessa ja tuotta-
vuudessa parantamistarvetta 

- omien ja vieraiden resurssien käytön suhteissa 
toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta hei-
kentäviä vaikutuksia 

- tavoitteiden perillemeno epävarmaa jo suunnitte-
luvaiheessa 

- myöhemmin suoritettavaa perusteellisempaa tutki-
musta ja suunnittelun kehittämistä varten kerä-
tään useamman vuoden toteuturnia 

Tilattavia raportteja voidaan käyttää myös vuotta lyhyem-

mällä jänteellä selvittämään mm. säännöllisen raportoinnin 

esiintuomia poikkeamia. 

Raporttityyppi ja siihen haluttu sisältä määräybyvät aina 

kunkin ongelman luonteen mukaan. Tämän johdosta raporttien 

sisällön ominaisuuksiin on hyvä tutustua tarkemmin ennen kuin 

tilaus tehdään. Kuvassa 19 on esitetty tilausten helpottamisek-

si tunnuslukujen ja toimintaprosessien väliset yhteydet. 
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Euva 19. ] 	al:tav 1 sta rapoi:te.i sa saatavat tunnusiuvut. 

4. 12 	Tilausmenettely 

Vain kunnossapitotoimialan nimeämä henkilö saa tilata raport-

teja. Tilaukset toimitetaan tapauksittain eteenpäin seuraavasti: 

- oman piirin tietoja sisältävät raportit tilataan 
omasta laskentakeskuksesta 

- vieraan piirin tietoja sisältävät raportit tilataan 
kyseisen piirin kunnossapitotoimialalta 

- vieraiden piirien ja oman piirin tietojen yhdistä-
minen samaan raporttiin edellyttää tilauksen lähet-
tämistä omaan laskentakeskukseen (tällöin laskenta- 
keskukset hoitavat raporttitietojen saannin) 

Tämän lisäksi TVH:n kunnossapitotoimistosta on saatavissa 

koko maan tietoja ja piireittäisiä vertailutietoja sisältäviä 

raportteja. 

Raportit tilataan kuvan 20 mukaisella kunnossapidon raportti-

tilauslomakkeella (TVH 743 811). Lomake täytetään taulukoissa 

5 ja 6 esitettyjen ohjeiden mukaisesti. 

Erikseen on huomattava, että vertailumuotoisiin raporttei-

hin hankkeet voidaan ryhmiteliä mielivaltaisesti poikkeavaa 

käyttöaluerekisteriä hyväksikäyttäen. 

•i 
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1. RAPORTTI100PPI 

2. AJAMJAKSO 

3. LAAJUUS 

3 1 nioomaAr. 

3.2 taso 

3.3 erittely * 
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Kuva 20. Kunnossapidon tilattavien rapertien tilauslomake. 
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Tauiukkn 5. Kunnossapidon raporttitilausiomakkeen 
äyttöohjeet yleistietojen osalta 
(kohdat 0...5). 

KOHTA TiYTTÖOHJE HUOMATTAVAA 

0. 	PIIRI Piirin numero, 	jolle tilaus osoitetaan Aisu 	on 	iisoiettavi 	mYcs 	t;iuksen 
toktrn;stn 	ja 	tCivotur» 	valmistumisen 
plis.im3arlt 	soku 	tilaajan 	n;mi 	)tar- 
vittaessa 	vvbn piiri) 	ja haluttu 	tu- 
lostutten m33r3. 

1 .RAPORTTITYYPPI Raporttityypin koodi valitaan raport- 
titilauslornakkeen selityksen mukaan, jotka on 	täytettOvä. 

2. AJANJAKSO Alku- ja loppukuukaudet sekä Jos tilataan 'toteutumat täydennetty 

vuo" luku suunnitelrniila'-raportti, 	merkitään 
tähän vain se ajanjaksO, 	jolta toteu- 
tuinat halutaan. 	P4uulioin merkitään se 
ajanjakso, 	jota raportti k5alttelea. 

3. LAAJUUS 

3.1 Sivumäärä Raportin sivumäärä arvioidaan tilaus- 
tietojen perusteella. 

3.2 Taso Taso merkitääri tilauslomakkeen ohjei- Jos taso on muu uin hanke, on kohta 

cc 	Inu 	aises 	1 3.3 täytettavä. Jos taso on hanke, 
on kohta 3.4 täytettävä.Taaa' ollessa 6 
srkutAän n 	piikkeavan käyttJaiii tievaus. 

3.3 Erittely A kohdassa 	3.2 	iYesite.ty rapor- 
tointitasoksi 	vatuualuo 	(1), 	käyt- 
tUue 	(3,6) 	tai 	piiri 	(4), 	voidaan 
tämän kohdan rnerkinnöillä rajata ky- 
seisten tasojen mukaanotettavia koh- 
teit a. 

Mukaanotettavia hankkeita voidaan Invertointltietoa sisältävien raport- 3.4 Hanke- 
erittely rajata, 	olkoon taso mikä tahansa, tien yhteydessä sun,nlis tulostetaan 

vain mukana olevien hankkeiden in- 
ventotmtltledot. 

4. LITTERATARKKUTJS Tulostuksen tarkkuutta säädellään määrittävän koodin ol- 

merkitsemällä tähän kohtaan nume- - 	1.. .6, 	tulostuu 	4000-litteroista 	vain 
ro 1 . . .7 tilauslomakkeen ohjeiden niiden 	summa 	)ko. 	Oitterat 	tilataan 

mukaisesti. teriasliparkin ohjeiden muka;sesti) 
- 	 4 	tai 	5, 	tulostetaan 	litteroiden 

3110. 	.3478 	toisen 	numeron pa;kalie 	0 
le'lm. 	3010), 	ellei 	)'ohtaan 	5.1 	ole 
merkitty numeroa 	1 

- 	 7, 	ei 	luetteloon 	saa merkitä 	100-itt- 
teraan 	sinlltyvjä 	10-litteroita, 	jos 
molempien 	tiedot halutaan 	tydclllsina 

5. RYHMITTELY 

5.1 Litteran vii- Raportin tieto voidaan ryhmitellä 
Rvhn;;ttelvn alaisina ovat vain 	iitterat 

meisen nume- litteran viimeisen numeron rnukai- ilataan,tulostuvatljtterat 

ron mukaan sun kokonaisuuksiin inerkitseinäl- ratarkkuuden koodista riippuen seuraa- 

lä tähän kohtaan numero 1. VaSti: 
- kooji 	1; 	kyseisiä 	litterosta ei 	eri- 

te liii 
- 	koodi 	0 	tai 	3: 	kyseiset 	Iltterat 	tu 

lostetaan vain 	100-lsttetatarkkuudella 
lenin:. 	100. 	1200 	jne.) 

- kood; 	- 	 4 	ta: 	kyseiset 	fltterat 
tuinsietuan 	tuiatulla 	iitteratarukuu- 
della 	ry)m:teltynä 	litteran 	toisen nu- 
mcmv nukaan 	esim. 	3110, 	3210 	jne, 
3111, 	3211 	jne.) 

5.2 Työkohdenu- Jos tvökohdenumeron mukaista joot- Työkohdenuiteroa käytetään tarvittaessa 

meron mukaan te lua ei haluta, merk itään numero eri sultatyypplen ja )svyrn liikenteen 

0 tähän kohtaan ja jos se halutaan, taso. 

merkit.ään tällöin numero 1. 	Jos ha- 
lutaan ainoastaan tietyt tvökohde- 
numerot, merkitään 2 ja vastaavassa 
ruudiikossa esitetään niiden työkoh- 
teiden numerot, 	joita raportissa 
käsitellään. 	Tällöin ei 	raportti 
käsittele muita kuin ko. työkohteita. 

5.3 Resurssien Jos tähän kohtaan inerkitääri 	1, 	saa-- 
ryhmittely daan panosraportin rivit ryhmitte- 
omiin ja vie- lyllä omat/vieraat siten kuin tau- 
raisiin lukossa 9 on esitetty 



iau1uKO b. Kux1iossap1don raporttitilausiomakkeen täyttä — 

ohjeet raporttikohtaisten tietojen osalta 

(kohdat 6...9). 

KOHTA TÄYTTÖOHJE HUOMATTAVAA 

6. TUOTOSRAPORTTI Jos kohtaan merkitään 1, 	saadaan TSjnAn kohdan tSyttäminen koskee aino- 

6.1 Järjestys 
raportin tiedot alueen numeroa astaan tuOtosraporttia. Joe esimer- 

edellyttävässä järjestyksessä. kiksi kyseessli on panoaraportti ei 

Jos käytetään numeroa 2, on jär- 
tRtR kohtaa käytet&. 

jestys KVL:n mukainen, soratielit- 
teroiden osalta KKVL:n mukainen 

6.2 Aineisto Raportti voidaan tilata joko to- 
teutumista 	(1) 	tai suunnitelmista 
(2) 

7. PANOSRAPORTTI 

7.1 	Järjestys Täytetään kuten kohdassa 6.1 _________________________ 
7.2 Rivit Panosraportin rivit on esitetty 

tilauslomakkeessa. Jos jokin ko. Rivien si.Ritö on •sit.tty tark.in 

riveistä halutaan raportille, taulukoi.. 10. 

merkitään sen rivityypin ruutuun 
numero 1. 

8. KUUKAUSIJAKOINEN Ko. 	tilattavat rivit on esitetty 
RAPORTTI tilausloinakkeessa. 	Jos jokin ri- 

8.1 	Rivit 
veistä halutaan raportille, mer 
kitään sen rivityypin ruutuun 
numero 1. 

8.2 Aineisto Kuukausijakoisen raportin aineis- 
to voi olla peräisin vain toteu- Jo. merkinti on 3, merkitR&n kohtaan 2 

tumista 	(1) 	vain suunnitelmista se ajanlakso, joita toteutumat halu-
t San 

(2) 	tai, 	molemmista 	(3) 	siten, 
että toteutumatietoa saadaan 
tilatulta ajanjaksolta ja muut 
tiedot ovat budjettirekiste- 
ristä. 

9. PIIRIEN VÄLISET Tilaajan perusteella tiedetään, Täytetään vain kun 
TILAUKSET tulostetaanko raportit piirin kyseessä on piirien 
9.1 Tilaaja 

vai TVH:n laskentakeskuksessa. välinen tilaus 

Tilaavan piirin omalle lasken- Culiekin tisaS kohdassa Ilmoitetuli. 9.2 Piirit 
takeskukselle tarkoitettuun piirille on tytettSvä myös erikseen 

tilauslomakkeeseen merkitään oma tilausi,makkeensa, 	)onka kohtaa 

niiden piirien tunnukset, 	joi- 
9.2 ei tSytetR. Sen sijaan lomakkeen 
ylkosaan merkitSAn oman piirin nimi 

den tietoja halutaan samaan tilaajakal. Kyaei.et lomakkeet toi- 

raporttiin. 
mitetaan oman piirin laakentake.-
k.een. 
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4 . 2 	TUOTOSPPOPTl 

4.21 	Tarkoitus 

Kunnossapitotoimenpiteillä aikaansaatu vaikutus ticlli 

määräytyy 

- toimenpiteiden määrän 
- työn laadun (menetelmä, jälki, pysyvyys) 
- oikea-aikaisuuden perusteella. 

Aikaansaadun vaikutuksen kustannukset riippuvat lisäksi 

toiminnan t uoLtavuuccsta ja taloudel 1 isuudesta. 

Kunnossapidon tarve määräytyy mm. 

- halutun liikennöitävyystason 
- tiestön laadun ja peruskunnon 
- liikenteen 
- paikallisolosuhLeiden 
- sääolosuhteiden 
- vms. perustoc'i la. 

Tuotosraportin sisd1thniicn tietojen perusteeli.a nähdään, 

onko kunnossapidon tarpeen tyydyttäviä määriä tehty sopi-

vasti tiepituuteen ja liikennesuoritteeseen nähden. Tämän 

lisäksi muiden tekijöiden vaikutukset on otettava aina erik-

seen huomioon määrien sopivuutta arvioitaessa. 
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4.22 	Sisältö 

Tuotosraporttj voidaan tilata joko suunnitelmista tai 

toteutumista. Raportin perustietoja ovat 

- liikennemäärät ja tiepituudet 
- suunnitellut tai toteutuneet kustannukset sekä 
- suunnitellut tai toteutuneet suoritteet. 

Näistä perustiedoista on laskettu seuraavia tunnuslukuja: 

- liikennesuorite (M.AKM) 
- kilometrjkustannukset (MK/KM) 
- kustannukset jaettuna liikennesuoritteella (MK/M.AKM) 
- kilometrjsuorite (YKS/KM) 
- työsuoritteet jaettuna liikennesuoritteella (YKS/M.AKt 
- yksikkökustannukset (MK/YKS) 

Tiemestaripiirien, käyttöalueiden tai piirien tiedot tuloste-

taan allekkain kuvan 21 mukaisiin sarakkeisiin. Kyseiset ta-

sot saadaan tarpeen mukaan joko liikennemäärän tai tasonumeron 

(esim. hankenumeron) mukaiseen järjestykseen. Raportin sarak-

keiden sisältö on taulukon 7 mukainen. 

O 0 L 	0 0 1 0 0 0 1 6 9 2 	0 0 1 	0 6 $ 7 0 1 1 1 $ L * 0 0 0 U 0 * £J0012 27.11_191t OlON 	3 
1932111 	7 0 1 3 0 0 2 £ 9 1 1 7 3 	2 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 24108, I.0l.-3I.10.-SI 

91111 	09 &t011100$0 LITTIII. 1130 	POLIISI.. 118.01.2. £014011- 
NOITA 9206*1 

04111 01111$ 1100*110001T 8001IYTIIT 011.0201. 
00 	MIII tIlL II 0.810 100011 00210 01/0.610 1 010111 	916/0.411 16/811 

004 26000 344 270 34.0 394 1016 7914 513 3.33 10.2 702,0 
003 	4990113LI 344 323 40.4 661 2032 34373 443 2.02 14.3 1002.1 
023 	19021001 204 200 - 	30.0 193 940 9230 20$ 1.34 10.9 046.3 

002 206008 730 103 17.2 200 1091 11449 229 1.23 33.3 074.9 
003 100PILOOTI 234 204 24.3 243 927 30000 249 0,94 10,7 923.1 
001 100001140 234 131 11.3 202 1339 37042 239 1,47 19.4 920.4 

072 IIUOUOJ 231 313 24.2 353 107$ 12790 30-4 1.23 14.7 073.2 
003 	NINNASALOI 212 204 13.1 107 326 6194 127 0.42 0.0 041.3 
020 	1110001* 370 224 14.7 293 1294 19924 033 3.40 22.0 074.4 

073 	PI*TI98160 174 270 37.3 242 971 13142 204 0.94 14.7 1032.7 
006 	54lll21191 173 244 13.4 II? 760 11960 372 0.70 11.0 1084.7 
00$ 	0! 	14166$! 144 27$ 13.4 262 1100 19207 344 3.32 23.4 754.1 

080 LISIL*ITT(1011 0 0 0.0 4$ - $ - 

900(1100 244 2004 236,$ 3335 1334 32770 5401 1.23 14.0 923.3 

Kuva 21. Tuotosraportti 



Taulukko 7. Tuotosi:aportin sisltö. 
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OTSIKKOTEKSTIT 

TVL 
KUNNOSSAPIDON KUSTANNUSLASKENTA 
AJOPVM 
SIVU 
TUOTOSRAPORTTI TOTEUTUMISTA 
tai SUUNNITELMISTA 

JAKSO 
PIIRI 
LITTERA 

INV.YKS. 

SARAKKEEN NIMI 

SISÄLTö 

- Raportin tulostuksen päiväys 
- Sivunumerointi 
- Jos tuotosraportti tilataan toteutumista, 

tulostuu tekstin 'tuotosraportti" jälkeen 
teksti' toteutumista". Jos raportti tilataan 
suunnitelmista, on teksti" suunnitelmista'. 

- Tilauksenmukainen jakso (esim. 01.01.-31.12.1981) 
- Kyseessä olevan piirin numero ja nimi 
Tilauksen mukainei litteranumero ja sitä vastaa-
va litteran nimi. 
-- Jos tilattuja litteroita on useampia kuin 

yksi, tulostuu myös loppuun näiden summa ja 
tällöin litteran numeron kohdalle tulostetaan 
teksti•" tilatu yhteensä". 

-- Tiedot tulostuvat vain tilatulla tarkkuudel-
la (jos esim, halutaan 100- ja 1000-litteran 
tarkkuudella tietoa, on kyseiset tiedot ti-
lattava kandella erillisellä raporttitilaus-
lomakkeella) 

- Litteraa vastaavan pakollisen inventointitiepi-
tuuden nimi. Sellaisten litteroiden yhteydessä, 
joilla ei ole tiepituus inventointimääränä, käy-
tetään kokonaistiepituutta tunnuslukujen laske-
miseen 

H A N K E 

NO NIMI 

T 1 E S T ö 

- 	Myös käyttöalue tai piiri tilatusta tasosta 
riippuen. 

- Hankkeen, käyttöalueen tai piirin numero ja 
numeroa vastaavan nimi. 

- Tietojen järjestys on yleensä joko tason nu- 
meron tai KVL:n mukainen tilauksesta riipp\en. 

Aliminalle riville tulostetaan aina 
"YHTEENSX"-tiedot, 

- Tulostettavan toienpideryhmän, toimenpiteen 
KVL tai KKVL tai tehtävän inventointitiepituutta vastaava 

keskimääräinen vuorokausiljjkenne 	(KVL) 	saa- 
daan budjettirekisteristä litteroilta 6310. 
6340. 
-- Yksittäisillä sorateiden kunnossapitoa kä- 

sittelevillä litteroilla 	(joiden pakollinen 
inventointilittera on 6110) 	käytetään sora- 
teiden KKVL-määriä, 	jotka on ilmoitettu lit- 
ralle 6320; 	tällöin sarakkeen otsikko on 
"KKVL". 

-- Esim. 	tiepitutta vastaava KVL on litteroi- 
den 6310, 	6330' ja 6340 KVL:ien vastaavilla 
tiepituuksilla 	(litterat 	6110, 	6120, 	6130) 
oainotettu keskiarvo, 

-- Summarivin liikennemäärä on ylempien rivien 
litkennemäärien tiepituuksilla painotettu 
keskiarvo. 

KM - Kohtaan "inv.yks." 	ilmoitettua yksikköä vastaa- 
va tiepituus saadaan budjettirekisteristä. 

M.AKM - Kanden edellisen sarakkeen lukujen tulo ker- 
rottuna 	365 x 	10 6 :lla. 

KUSTANNUKSET 
1000 MK 	 - Kustannukset pyöristetään lähimpään 1000 mk:aan. 
M1/KM 	 - 1000 MK-sarakkeen kustannukset jaettuna "KM"- 

sarakkeen tiepituudella 
MK/M.AKM 	 - Kustannukset jaettuna vuosiliikennesuorit- 

teella. 

S U 0 P. 1 T T E E T 	- Litteran suoriteyksikkö, jonka alapuolelle tu- 
-________ 	lostuvat suoritemäirät 
YKS./KM 	 - Suoritemäärä jaettuna tiemituudella 
YKS./M.AKM 	- Suoritemarä jaettuna liikennesuoritteella 

--- 
YKS. KUST. 

MK/YKS. 	 - Kustannukset jaetturia suoritemäärällä 
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4.23 	Käyttö 

Tuotosraporttia käytetään ensisijaisesti kunnossapidon nyky - 

tilan selvittämiseen, jonka tuloksena asetetaan tärkeiksi koet-

tuja tavoitteita mm. toiminnan taloudellisuuden, tuottavuuden 

ja tehokkuuden parantamiseksi. Tuotosraportti soveltuu sopi-

vien hoito- ja kunnostustoimenpiteiden määrien selvittämi-

seen. 

1S 	
Tavoitteet toteutetaan niiden keinojen avulla, jotka on löy- 

detty poikkeamien syiden selvittämisen yhteydessä. Poikkeamien 

syitä löytyy sekä olosuhdetekijöistä että tuotantotekijöistä. 

Tuotantotekijöiden vaikutusta poikkeamiin voidaan arvioida 

mm. panosraporteilta. 

Tuotosraportin tietojen ollessa liikennemäärän (KVL:n) 

mukaisessa järjestyksessä nähdään, onko töitä tehty tie- 

pituuden ja liikennemäärään nähden sopivasti. Muiden olo-

suhdetekijöiden vaikutukset on arvioitava aina erikseen. 

Hanke-, käyttöalue- tai piirinumerojärjestyksessä olevat 

tiedot palvelevat lähinnä tilastointia. 

Raportin tarkastelu suoritetaan taulukon 8 ohjeiden mukai-

sesti. Raportin tarkastelu aloitetaan yhteenvetosivulta, 

joten vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi on jo raportin 

tilauksen yhteydessä hyvä poistaa paikallisia erityispiir-

teitä sisältävät tekijät (esim. lauttoja, siltoja, erityi-

siä talviteitä yms. koskevat tiedot) . Muussa tapauksessa ra-

portin yhteenvetosivun merkitys vähenee. 



Taulukko 8. Tuotosraportin tarkaHtoluohjeet. 

TARKASTELTAVA TIETO TARKASTELUN T RKOITUS 

1. YHTEENVETOSIVU Selvitetään, ovatko kilometrikusannukset suuruus- 
]ärjestyksessä suurimrnasta pienimpään ja kustannuk- 
set 	]aet.tuna 	liikennesuo:- jtteella pienimmästä suu- 
rimpain; 

- jos 	järjestys on sekaisin, 	selvitetään järestvk- 
sen rikkoutumiseen vaikuttaneet: osatekijät 

1itterat 

- jos Järjestys ei ole sekaisin, 	selvitetään osate- 
kijöiden avulla kuitenkin se, ovatko erot olo 
suhteisiin nähden järkeviä 

2. OSATEKIJT Selvitetään, 
(esim. 	lO-littera- - ovatko kilorntrisuox- itteet 	(Kilometrikustannukset 
tasot) tai suoritteet 	jaettuna liikennesuoritteilla) 

suuruusjärjestyksessä? 

- mitkä ovat mitattavissa olevat syyt suuruusjärjes- 
tyspoikkearniin tai merkittäviin eroihin - esiin. 
mikä on yksikkökustannukaen vaikutus? 

-- kuinka merkittävät ovat kaikkien mitattavissa ole- 
vien syiden vaikutukset poikkeamiin? 

mikä on selittämättä jäävän ilmiön osuus poikkea- 
masta? 

- 	 ohtuuko selittämätta jäävä ilmio virneellisestä 
työn toteutuksesta vai onko toimintatavoite ollut 

[ väärä? _____ _____ 

Poikkeamien syiden selvittyä ryhdytäkn poistamaan ensisijai-

sesti niitä syitä, jotka ovat aiheuttaneet kunnossapidollista 

laadun vaihtelua tiestölle enemmän kun olosuhde-erot ede-

lyttävät. Raporttia käytetään hyväksi myös tavoitteiden to- 

teutumisen seurannassa. 
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4 . 3 	PANOSRAPORTIT 

4.31 	Tarkoitus 

Kunnossapitotoimenpiteiden ticsöl1e aihcut Lamieii vaikuLusten 

kustannukset riippuvat toiminnan tuottavuudesta ja taloudelli-

suudesta. Näiden tekijöiden sisältöä voidaan tarkastella mm. 

panosraporttien avulla. Tuotosraporteista poiketen ei panos- 

raporttien yhteydessä oteta kantaa siihen, olivatko toteute-

tut määrät tarpeen vaatimia tai riittäviä vaan halutaan vasta-

uksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 

- miten vksikkökustannus poikkeaa eri alueilla 
ja mistä osatekijöistä poikkeama johtuu? 

- miten työmenetelmäkäytäntö poikkeaa eri alueilla 
ja olisiko käytäntöä jotenkin muutettava? 

Resurssien käytön tehtäväkohtaisen tehostamisen lisäksi panos- 

raporttien tarkoituksena on antaa tuotantotekijäkohtaista to-

teutumatietoa myös tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden 

määrittämistä varten. 

4.32 	Vertailumuotoisen panosraportin sisältö 

Raportin sisältö muodostuu toteutuneista suoritteista, kustan-

nuksista, yksikkökustannuksista sekä kustannuslaji- ja resurssi 

kohtaisista tunnusluvuista. Omien ja vieraiden resurssien tie-

dot saadaan haluttaessa erillisenä. Lisäksi raportilta nähdään 

mm. omavaraisuus-%. 

Tiernestaripiirien, käyttöalueiden tai piirien tiedot tuloste-

taan allekkain kuvan 22 mukaisiin sarakkeisiin. Kyseiset tasot 

saadaan - kuten tuotosraporttiinkin - tarpeen mukaan joko lii-

kennemäärän tai tasonumeron (esim. hankenumeron) mukaiseen jär-

j estykseen. 

Kuvassa 23 on esitetty kaikki tilattavissa olevat rivityy-

pit. Taulukoissa 9 ja 10 on selvitetty panosraporttien sa-

rakkviclen sis1it yks itiskohi-atsemmin. 



U N N 0 $ S A P 1 	D 0 N K U S 7 A N N U 5 1 A 5 K E N T A AJOPVM: 01.04.1982 SIVU 	289 
T V L 	K 

5 R A P 0 R 	7 T 	1 / 	V E 	R 7 A 	1 L u JAKSO: 	1.C1.-31.12..81 
ST4S1/1 	P A 	N 0 
PIIRI: 	10 	VAASA LITTERA: 1110 SR-TASAUS, Tk: 

HbYLXYS 

RYHMA: 	YHTEENSX K U 5 7 A N N U S 	1 	A 	1 1 T J 	A 	R E 	S 	U R S 	S 	1 	T 

HANKE WXXRX KUSI. YKS. PIEST. &ONETY KULJETUS MATER. URAK. 	MUUT OMA 

KUST. YHT. 7+1 TR KUP 	MUUT 	YHT. KA MUUT VAR 

NO NIMI JKM 1000MK Mk/YKS 1 1 1 1 	1 	1 1 1 	1 1 	1 	1 

011 EVIJIRVEN TM 5483 149 27.3 29.2 70.6 70.1 0.5 - 	 - 	 0.2 - 0.2 	- - 	 - 100 

012 KAUI4AVAN 	TIP 7444 159 21.4 28.3 71.5 71.5 - - 	 - 	 0.2 - 0.2 	- - 	 - 100 

013 KOKKOLAN TMP 762 27 35.7 30.2 69.5 69.5 - - 	 - 	 0.3 - 0.3 - 	100 

014 ORAVAISTEN TP 7710 218 28.3 31.2 68.6 68.6 - - 	 - 	 0.1 - 0.1 	- - 	 - 100 

015 PIETARSAAREN 1375 52 37.8 31.4 68.4 68.4 - - 	 - 	 0.2 - 0.2 	- - 	 - 100 

016 VAASAN TMP 8675 207 23.8 29.7 69.7 69.7 - - 	 - 	 0.5 0.2 0.4 	- - 	 - 100 

021 ALAJIRVEN TMP 6981 148 21.2 31.2 68.7 68.7 - - 	 - 	 - - - 	 0.1 - 	 - 100 

- 	
- 100 

022 ALAVUDEN TIP 9793 292 29.8 27.3 72.7 72.7 - - 	 - 	 - - - 	 - 

- 	
- 100 

023 LAPUAN TMP 5988 167 27.9 28.8 71.2 71.2 - - 	 - 	 - - - 	 - 

024 1ISTARON TMP 667 192 19.9 34.1 65.7 65.7 - - 	 - 	 0.2 0.2 - 	 - - 	 - 	100 

C25 AHTARIN TP 8640 218 25.2 30.4 69.1 69.1 - - 	 - 	 0.2 - 0.2 	0.3 - 	 0.1 	100 

031 JALASJIRVEN 	T 11712 221 18.8 30.9 69.0 69.0 - - 	 - 	 - - - 	 - - 	
- 100 

032 KAUHAJOEN TUP 14996 278 18.5 30.1 69.7 69.7 - - 	 - 	 0.2 - 0.2 	- - 	 - 100 
- 	100 

033 KRISTIINAN TP 3797 120 31.7 2°.0 70.5 70.5 - - 	 - 	 0.5 - 0.5 	- - 

- 100 
034 LAIHIAN TMP 8413 213 25.3 2.2 70.2 70.2 - - 	 - 	 1.5 0.5 1.0 	- - 

035 NARPItIN 	TMP 4956 140 28.3 32.1 66.3 65.1 1.2 - 	 - 	 1.5 1.0 0.5 	0.1 -- 	 - 	100 

036 SEINAJOEN TMP 12615 277 21.9 28.4 71.5 71.5 - - 	 0.1 0.1 0.1 	- - 	 - 100 

j1 KXYTTtIAL.I 	TM - - - - - - - 	 - 	 - - - - - 

YHTEENSA 129007 3079 23.9 299 69.8 69.7 0.1 - 	 - 	 0.3 0.1 0.2 - 	 100 

Kuva 22. Vertailu iotoineri Danosraportti 



_______ ______________________ ----- 
TVL KIJNNOSSAPIDON KUSTANNUSLASKENTA 

ST481/1 PANOSRAPORTTI/1TERTAILU JAKSO: 1.01. - 28.2.85 
PIIRI: 01 	UUSIMAA LITTERA:1430 LUMENPOIS- TK: 

TO, 	KA 

PLVI- RYHi: 	SMANA TYNÄ 
MÄÄRÄ KUST. 	YKS. 

KUSTANNUSLAJIT 
MIEST. 	KONEI'YÖ 

JA RESURSSIT 
KULJETUS MATER. URAK. MUUT C& 

TYY?FI 
-_______ 

HANKE 

NO 	NIMI J.KM 

KUST. 

1000 mk mk/yks. 

YHT. 

1000 	k 1000 mk 

TH 

1000 mk 

TR 

1000 mk 

KIJP 

1000 mk 

MUUT 

1000 mk 

YHT. 

1000 mk 

KA 

1000 mk 

MUUT 

1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 

VAS. 

i000 mk 
003 TUIJSULAN Tt? 2900 £48 	16.5 22 	- - - - 19 19 - 6 - - - 

mk/yks. NO 	NIMI JKM 1000 mk mk/yks. mk/yks. mk/yks. mk/vk. mk/yks. mk/yks. mk/yks. mk/yks. mk/yks. mk/yks. mk/yks. mk/yks. mk/yks. ' 

2900 48 	16.5 7.6 	- - - - - 6.7 6.7 - 2.2 - - - 

f ' NO 	NIMI JKH 1000 mk mk/yks. 

003 TUUSULAN TMP 2900 48 	16.5 46.0 	- - - - - 40.5 40.5 - 13.5 - - - 

0V- NO 	NIMI JKM 1000 mk mk/yks. 0V- 	0V-i OV- OV- 0V-% OV-1 0V-i OV-% OV-% OV- OV- 0V-% 

003 TUUSULAN TMS 7925 60 	7.5 100 	- - - - - 62 62 - 100 - - 80 

1 

H NO 	NIMI JKM 1000 mk mk/yks. H 	1000 mk H H H H 1000 mk H H 1000 mk 1000 mk 1000 mk 

003 TUUSISLAN TMS 2900 48 	16.5 488 	- - - - - 19 258 - 6 - - - 

H/yks. NO 	NIMI JKN 1000 mk mk/yks. H/yks. mk/yks. H/yks. H/yka. H/yks. H/yks. mk/yks. H/yks. H/yks. mk/yks. mk/yks, mk/yks. ' 

003 TUUSLTLAN TMS 2900 48 	16.5 0.17 	- - - - - 6.67 0.09 - 2.23 -. - - 

MERK-' NIMI JKM 1000 mk mk/yks. MERK- 	MSRK-1 MERK- MESK- ?'ERK- MERK- MERK- MERK-' MERK-4 MERK- MERK- MESK- - 

003 TUUSULA:: T7 2900 48 	16.5 100.0 	- - - - - 62.1 79.9 - 100.0 - - - 

mk/H NO 	NIMI JO4 1000 mk mk/yks. mk/H 	mk/yks. mk/H mk/H mk/H mk/H mk/yks. mk/H mk/H mk/yks. mk/yks, mk/yks. 4 

003 TU1JSJLAN TMS 2900 48 	16.5 44.98 	- - - - - 6.67 75.00 - 2.23 - - - 

H/MAK NO 	NIMt MAKM 1000 mk mk/SAK H/SAK 	mk/MAK H/SAK H/MAE H/MAK H/YAK mk/SAK H/MAK H/MAK mk/SAK mk/SAY. nk/MAK 

oo3rUS'rLANTMS 311 48 	154 1.6 	- - - - - 62.2 0.8 - 20.8 - - - 

mk/SAK NO 	NIMI MAC' 1000 mk mk/MAK mk/SAK mk/SAK mk/SAK mk/t:AK mk/SAK mk/SAK mk/SAK mnk/MAK mk/MAK mk/SAK mk/SAK mk/MAK ' 

003 TUUSJLAN TMS 311 48 	154 71 	- - - - - 62 62 - 21 - - - 

y'mk/I'CJ NO 	NIMI KM 1000 mk mk/IMV mk/IMV mk/INV mk/INV mk/INV mk/ISIT mk/INV mk/INV mk/INV mk/TNV mk/1N7 mk/ISV mk/INV % 

003 TTJUSULAN TMS 237 48 	202 93 	- - - - - 82 82 - 27 - - - 

/ H/IN7 NO 	NIMI KM 1000 mk mk/INV H/IUV 	mk1157 H/flSI H/IN1 H/INV H/1C1 mk/IMV H/INV H/INV mk/157 mk/INV mnk/INV 

003 flJUSULAN TMS 237 48 	202 2.06 	- - - - - 81.46 1.09 - 27.25 - - - 

SK/INV- ja N/IU7-rivityypoin Lnveritoitimr on joko pakollini tai japaaermtoinen invntointi 	Liskmi se voi olla nys 

Kuva 23. Panosraporttien rivityvpit. 

ui 



Taulukko ). Vertailurnuotoisen panosraportin otsikko - 
tekstin ja sarakkeiden (p1. kustannusla -
jien ja resurssien sekä omavaraisuusasteen) 
sisältö. 

OTSIKKOTEKSTIT 	 1 	SISÄLTÖ 

TVL 
KUNNOSSAPIDON 
KUSTANNUSLASKENTA 
AJOPVM 
SIVU 

Raportin tulostuksen päiväys 
Sivunumerointj 

PANOS RAPORTTI /VERTAILU 
JAKSO Tilauksen mukaine_pakso 
PIIRI 
LITTERA 

Piirin numero jo nimi 
Tilauksen mukainen litterariumero ja sitä vastaava litteran nimi. 
- jos tilattuja litteroita on useampia kuin yksi, 	tulostuu myös 

loppuun näiden summa ja tällöin litteran numeron kohdalle tu-
lostuu teksti 	"TILATUT YHTEENSÄ" 

- 	 jos 	litterat 	tilataan ykIds- 	ja 	1O-tarkkkuudella, 	tulostuu 

TK 

näistä vain tilatut 	tarkkuudet 	(lOO-litteran 	ja 	1000-litteran 
tarkkuudella halutut tiedot saadaan erikseen tilaamalla) 

Työkohde 	(=TK) 	on 	litteran alapuolinen lajittelutekijä. 

RYHMÄ 

Jos tiedot tilataan työkohteittain, 	tulostuvat kaikki työkoh- 
teet omille sivuilleen. Työkohteiden summaa ei 	lasketa, mutta 
se saadaan erikseen tilaam1la. - 

Kustannukset ]a suoritteet jakautuvat käytettyjen kustannusla- 
jien perusteella omiin ja 	ieraLsiin. 	Jos raportti tilataan 

________________________ 

jaolla omat/vieraat, esitetään myös niiden summa. 
Kullekin ryhmäriville tulostuvien tietojen sisältö selviää sa-
rakkeiden 	"määrä" 	ja 	"kust." 	selityksistä. 

SARAKKEEN NIMI 	- ______ ___________________________________________ 

HANKE 
NO NIMI 

Hankkeen numeron ja nimen tilalla voi oll.a myös käyttöalueen 
tai piirin vastaavat 	tunnukset. 

MÄÄRA Lltterarokisterjn mukaisen suoriteyksikön lyhenteen alle tu-
lostuvat suoritemäärät, inentointjtietoa sisältävien rivi- 
tyyppien yhteydessä inventointimäärät budjettirekisteristä. 
Resurssiryhmittelyn olless kyseessä tulostuvat 
- yhdistetylle kustannuslajille 1 	ilmoitetut omien töiden 

suoritteet 	"OMANA TYÖNÄ"-sivulle, 
- yhdistetyflle kustannusla - aile 0 	ja 2 ilroitetut vieraiden töiden 

KUST. 
(urakointi) ja hyvitysten suoriteet "VIERAANA TYÖNÄ"-sivulle. 

Kustannukset tulostetaan 100O-markkojna 
- omien töiden kustannuksetj kohdistetaan yhdietyille kustaa- 

nuslajeille 3, 	4, 	5, 	7 	ja 9 sekä urakoiden 	ja vieraiden 
töiden kustannukset yhdistetyille kustannuslajeille 4, 	5, 	7 
ja 8 
yhdistettyjen kustannuslajien 4, 5, 6 ja 7 kustannuksista vierai-
den osuus on 
-- kustannuslajilla 4 viraiden koneiden käyttö, 
-- kustannuslajilla 5 vieraiden autojen käyttö ja 
-- kustannusla]i]la 7 puhtaan kustannuslajin 2 kustannukset 

Edellä olevasta vieraiden töiden 	(urakat) 	kustannukset ja puh- 
taille kustannuslajeille 3 ja 4 ilmoitetut kustannukset tulos- 
tuvat 'VIERAANA TYÖNÄ"-sivulle, omat kustannukset "OMANA TYÖNIY'- 
sivulle. 

YXS.KUST. Yksikkökustannus saadaan jakamalla kustannukset suoriteniäärällä. 
Jos suoriternäärän paikalla on inventointi- tai ohjelmamäärä, 
käytetään sitä yksikkökustannusten laskemiseen. 

Jos panosraportille tilataan useampia rivityyppejä yhtäaikaa, 

tulostetaan kunkin rivityypin tiedot omana kokonaisuutena 

siLen, et:ti ensimmiisen rivityypin mukaiset tiedot tulostetaar 

ensin, toisen rivitvypin mukaiset tiedot tämän jälken jne. 

Kunkin tason summat tulostetaan yhteenvetosivulle. 

Erityisesti on huomattava, ettei verta.iiumuotoista panosraport--

tia tulosteta vastuualuetarkkuud.eli a. 
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Taulukko 10. Panosraporttiefl kustannuslajien ja resurssien 
sekä omavaraisuusasteen ja rivityyppien sisältö 

SARAKKEEN NIMI[ SIS\LTIi 
KUSTANNUSLAJIT 
JA_RESURSSIT 

IF.ST. Miestyö yhteensä 	(plkat varauksineen, matka- 	ja päivärahat) _____ 
KONETYÖ 	Ti'. Konetyö yhteensä 	(ei sisSilä konepenkin kaluston kuljettajien palkkakustannuksia) 

TII Tiehöylät 	(konekoodit 	281100...281600) 
TR Traktorit 	(1l2100...15300,217100...217300) 
KUR Pyörukuormaimet 	(221000... 222300) 
MUUT Muut 	edellä 	mainitsemattomat 	koneet)211100...214600,223100...231700,311100...871000) 

KULJETU YHT. Kuljetustyö yhteensä 	(ei 	sisällä konepankin kaluston kuljettajien palkkakustannuksia) 
KA Kuor- :.a-autot 	(kuljetuskalustokoOdi 	101011 ... 119132, 	131011.131132) 
MUUT Muut 	kuljetusvälineet 	)120001...143002) 

1'IATER. 	 Materiaalista aiheutuneet kustannukset 	(ei sisällä polttoasneita eikä kone- 	ja 
kuljetuskaluston tarvikkoita, 	mutta sisältää lisälaitteiden kunnostamiseen tar- 
vittavatmateriaalit.). 

URAK. 	 Ur.ikoitsijoiUe suoritetut maksut 
MUU 	 Yhdistetylle kustannuslajille 6 	ja 9 	ilmoitetut kustannukset 	(mm. 	kiinteistöjen 

pääomien korut 	ja poistot, 	toisen TVL:n piirin tekemien töiden kustannukset, 	Sel- 
laiset 	laskut, 	jotka eivSt ole urakka- tai materiaelilaskuja, 	hyvitykset) ________________ 

OMAVAR. 	 Omavaraisuusprosentti 	)ov-%)lasketaan kullekin riville seuraavasti: 

Oy 	11 	9 	+C 	0 	+ 	E 	x 	100%, 	jossa 

A 	miestyökustannukset 
9 	omien koneiden kustannukset 
C = oman kuljetuskaluston kustannukset 
O 	materiaalikustannukset vähennettynä puhtaalle kustannuslajille 2 	ilmoite- 

tuula kustannuksilla = oman materiaalin kustannukset 
E 	yhdistetyn kustannuslajin "muu 	kustannukset vähennettynä puhtaalle kustan- 

nuslajille 	4 	ilmoitetuilla kustannuksilla 	osia 'muut' kustannus 
__________ 	ZF»_kustannukset hteensji 	 -________ 

RIVIN NIMI Rivien 	1 :met 	.'.'.tI 	kuvan 	23 	liuka i s,t 

1000 MK Sarakket' n kustannukset 1000 mk:na 	 _________________________________ 
MK/YKS. Kunkin sarakkeen kustannukset jaettuna saman rivin suor:temaärällä 

KUnkin sarakkeen kustannusten 1-osuus saman rivin kokonaiskustannuksista 
OV-i Kunkin sarakkeen omavaraisuusprosontti 	lasketaan seuraavasti 	(katso kohta 

"omavar." 	) 

OV-% 	= 	. 	 100%, 	jossa X 	= A, 	9, 	C, 	D tai 5 sarakkeesta riippuen 
F = kokonaiskustannukset jyjjeiseSSäsarakkeessa 

II 	 Kunkin resurssin tunnit tulostuvat omiin sarakkeisiinsa. 	Sarakkotsitn 	"KONETY)3 
Y1IT.", 	"KULJETUS YHT.', 	'MATER.", 	"URAK." 	ja 	MUUT' 	tulostuvat kyseiset kokonais- 
kustannukset 	1000 mk:na. 	KuljetuskOodille 8XX samoin kuin 	taksalajeille 70 	ja 	71 
ilmoitetut vieraan kaluston tunnit eivät sisälly näihin tunteihin. 	Taksalajien 
60 	ja 64 	tunnit puolitetaan aina. 	Taksalajin 	42 	tunnit puolitetaan vieraan 

1 	kaluston osalta. - 

MERK-i 	 Kunkin sarakkeen merkitsevyys-% 	lasketaan seuraavasti: 

MERK-% 	. 100%, 	jossa Y = sarakkeen tuntimäärä tai 	kustannukset 
kästttelynalaisen aineiston sarakekohtainen koko- 
naistuntimäärä tai -kusLannukset 

Tuntimääriä käytetään niiden sarakkeiden yhteydessä, 	joilla 	'11-rivin 
yhteydessäkin on tunteja. 	 - 

MK19 Kunkin sarakkeen kustannukset jaetaan 9-rivin mukaisilla tunneilla. 
l/MAKM 11-rivin mukaiset 	tunnit 	jaottuna 	liikennesuoritteella. 

MAKM= miljoonaa ajoneuvokilometriä 
MK/MAK 1000 MK-rivin mukaiset kustannukset penneinä joettuna liikennesuoritteella 
MK/INV. 1000 MK-rivin mukaiset kustannukset 	jaettuina 	joko pakollisella tai vapaa- 

ehtoisella 	inventointimäärällä tilauksesta riippuen. 
Il/INV. 	 11-rivin mukaiset 	lunnit 	jaettuna joko pakoliisella tai 	vapaaehtoisella in- 

ventointimäjirällä tilauksesta riippuen. 
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4.33 	Littcroitaiscn panosruportiri sisiLö 

Litteroittaisella panosraportill.a (kuva 24) tiedot ovat 

erillisinä kokonaisuuksina lohkoittain (esim. tiemestari-

piireittäin) kun taas vertailumuotoisessa raportissa kysel-

set lohkot ovatraportin samalla sivulla. Tästä rakenteella-

sesta erosta johtuen ruportille joudutaan tuilostamaan mm. 

seuraavia lyhenteitö: 

- OMA = omana Lyönä 

- VIER = vieraana tvönd 

Jos samanaikaisesti Li lataan esimerkiksi useamman kuin yhden 

tiernestaripiirin tiedot, ei näiden hankkeiden summaa saa sa-

maan raporttiin. Lisäksi litteroittaisen panosraportin saa 

vastuualuetarkkuudellakin. Vastuualueittaiseen raporttiin ei 

tulostu hankkeen summia. Muilta osin raportin sisältö on ver-

tai lumuoto ison panossaportin s t shllön mukainen. 

	

4.34 	Panosraporttien käyttö 

Panosraportti soveltuu parhaiten tuotantotekijärakenteessa 

ilmenevien epäkohtien etsimiseen. Havaitut epäkohdat aikaan- 

saavat usein myös kunnossapidollisen laadun vaihtelua ties-

töllä. Tämä puolestaan paljastuu tuotosraportin tietojen 

avulla. Tästä johtuen panosraporttia käytetään myös täydennet- 

täessä tuotosraportin perusteella tehtyjä päätelmiä. 	ei 
TuotantotekijärakenteesSa ilmenevät epäkohdat heijastuvat 

L 

	

	 lahinna yksikkokustannuksin Yksikkokustannuspoikkeamat 

johtuvat monista eri tekijöistä, kuten 

- työnjärjestelyistä, 
- työmenetelmistä, 
- resurssivalinnoista, 
- olosuhteista, 
- työmääristä ja 
- resurssien hinnoi;La yms. 

Yksikkökustannustavoitteiden luominen edellyttää käytännön 

olosuhdetietojen sovittam.ista vertailumuotoisen panosrapor -

tin tiedoista tehtyihi n havaintoih in. 



T V 1 	K U N N 0 $ S A P 1 D 0 N 	K U 5 T A M N U $ 1 A 5 K E N T * 	 AJOPVI: 02.02.1983 	SIVU 	6 
51481/2 P A N 0 5 R * P 0 R 1 1 1 / 1 1 T T E R 0 1 1 1 * 1 N 	 JAKSO: 1.O1.-31.12.-82 
PIIRI: 09 KESKI-SUOMI 	KXYTTbALUE: 17 INS. HUVILA 	HANKE: 013 JYVASKYLX 	VASTUU*LUE: TILATUT 

KUSTANNUSLAJIT 	JA 	RESURSSIT 
LITTE- RYHMA YKS. 	IXXRM KUST. YKS. 	MIEST. 	KONETY 	 KULJETUS 	MATER. URAK. 	MUUT OMA 
RAITK 	 KUST. 	YHT. 	TH 	TR 	KUP 	MUUT 	YHT.. 	KA 	MUUT 	 VAR 

	

1CCCMX MK/YKS 	H 1000MK 	H 	H 	8 	H 1000MK 	8 	H 1000MK 1000MK 1000MK 	X 

1000/65 VIER 	- 	12 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	9 	97 	- 	- 	- 	3 	- 
1000/65 YHT. 	- 	616 	- 	10261 	2 	- 	22 	2 	17 	12 	157 	37 	88 	- 	3 98 

1000/68 VIER 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	- - 
1000/68 YHT. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	- - 

2000/00 OMAT 	- 	974 	- 	8359 	105 	429 	159 	838 	80 	213 	3111 	404 	349 	- 	- 	- 
2000/00 VIER 	- 	210 	- 	- 	41 	- 	17 	- 	295 	40 	302 	- 	2 	116 	10 	- 
2000/00 YHT. 	- 	1184 	- 	8359 	147 	429 	176 	833 	375 	253 	3413 	404 	352 	116 	10 82 

2000/10 OMAT 131T0 	- 	2 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	29 	3 	- 	- 	- - 
2000/10 VIER M3ITD 	- 	5 	- 	- 	5 	- 	- 	- 	3D 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
2000/10 YHT. I3ITD 	- 	6 	- 	- 	5 	- 	- 	- 	30 	1 	29 	3 	- 	- 	- 24 

3000/00 OMAT 	- 	125 	- 	1627 	18 	56 	- 	199 	- 	44 	589 	42 	9 	- 	- 	- 
3000/00 VIER 	- 	106 	- 	- 	43 	- 	130 	- 	264 	41 	300 	- 	- 	- 	23 	- 
3000/00 YHT. 	- 	232 	- 	1627 	60 	56 	130 	199 	264 	85 	890 	42 	9 	- 	23 54 

3000/01 OMAT 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- - 
3000/01 VIER U3ITD 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	- 	- 
3000/01 YHT. M3ITD 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	- 22 

OMAT 	- 	6894 	- 	89462 	735 	4738 	2914 	2036 	503 	840 12151 	2611 	1488 	- 	246 	- 
VIER 	- 	766 	- 	- 	130 	- 	576 	- 	597 	255 	1771 	- 	46 	137 	198 	- 
YHT. 	- 	7661 	- 	89462 	865 	4738 	3490 	2036 	1099 	1095 13921 	2611 	1534 	137 	444 90 

Kuva 24. Litteroittainen panosraportti. 



Verta ii taessa )anusr000u t Ln t: 1 oli on uv ui la omien ja 

vieraiden resurssien aikaansaamien suoritteiden yksikkö- 

kustannuksia, on otettava huomioon myös vieraiden resurs--

sien vaikutukset koko t:oiminnun Laiouöe] lisuuteon 

Litteroittaista panosraporttia käytetöön hanke-, käyttö-- 

alue-, piiri- tai laitoskohtaisten tietojen selvittämiseen. 

Kyseiseltä raportilta voidaan todeta mm. panostekijäraken-

teen poikkeavuudet eri työmeneteimissö a siitö johtuen 

myös yksikkökustannusten ero a. 

Vertailumuotoista panosraporttia käytetään tiemestaripiirien, 

käyttöalueiden tai piirien keskinäiseen vertailuun. Raportil-

ta nähdään helposti toiminnassa esiintyviä poikkeamia sekä 

niiden vaikutuksia yksikkökustannuksiin ja myös kokonaistalou-

dellisuuteen. Tuotosraportilta havaittujen poikkeamien sel-

vittämiseen käytettävä panosraportti voidaan tilata tarkas-

telun helpottamiseksi siten, että esim. tiemestaripiirien 

tiedot ovat liikennemärän (KVL:n) mukaisessa järjestvk- 

sessä kuten Luo tosrapoit 15 sak in 

Raportin svväilisempi tarkastelu suoritetaan taulukon 11 

ohjeiden mukaisesti. Raportin tarkastelu aloitetaan vertai-

]umuotoisen panosraportin ollessa kyseessä raportin yhteen- 

vetosivulta, joten vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi on 
	LI 

jo raportin tilauksen yhteydessä hyvä poistaa paikallisia 

erityispiirteitä sisältävät tekijät (esim. lauttoja, sil- 

toja, erityisiä talviteitä yms. koskevat tiedot) . Muussa 

tapauksessa raportin yhteenvetosivun merkitys vähenee. Lit-

teroittaiselta raporti iLo L otk i tuon Uhinnö yksi.ttöi sii ri-

vitietoja. 



Taulukko ii. Panosraportin tarkasteluoh jeet 

TARKASTELTAVA TIETO TARKASTELUN TARKOITUS 

1. RIVITYYPEITTÄIN 
1000 MX Selvitetään, 

- mitkä Ovat kustannusiaji- ja resurssikohtaiset kustannukset? 
- kuinka suuret Ovat esim. 	tiemestaripjirjen väliset erot? 
- mitkä ovat suurimmat kustannuslajit ja resurssit ja onko niissä poikkeamia 

esim. 	tiemestaripiirien välillä? 
MK/YKS 

______-_________________________ 
- kuinka suuri on yksikkötunnus? 

(ei koske yh- - miten se jakautuu eri kustannuslajeille? 
teenvetosivua) - mikä tekijä on aikeuttanut yksikkökustannuspoikkeaman? 

- voidaanko yksikkökustannusta pienentää panostekijärakennetta uudistamalla? 
- mitkä Ovat kustannuslaji- ja resurssikohtaisten kustannusten %-osuudet? 
esiintyykö %-osuuksissa vaihtelua esim, eri tiemestaripiirien välillä? 

H - kuinka paljon eri resurssit ovat käyttäreet aikaa? 
- kuinka suuret ovat erot esim. 	tiemestaripiirien välillä? 
mitkä ovat vaihtelut eri vuosina? 

H/YKS 
- 

sama tarkastelutapa kuin mk/yks-rivin yhteydessä; 	tässä tuntipohjaisena 
(ei koske yh- - mitkä ovat vaihtelut eri vuosina? 
teenvetosivua) _____________ _______________ 	__________ _____ 	____________ 

mitkä ovat keskimääräiset resurssikohtaiset tuntikustannukset 
MK/H poikkeavatko ne eri tiemestaripiirien välillä merkittävästi 

aiheuttaako tuntikustannusten poikkeavuus esim, 	kustannusten %-osuusrivin 
vaihtelua? ______ 	______ 	___________ 

MK/INV' - kuinka suuri on kokonajskilometrjkustannus? 
- miten se jakautuu eri kustannuslajien ja resurssien osalle? 
- onko 	lakautumiselia 	ja esimerkiksi 	%-rivien tiedoilla yhtenevyyksiä ja 
minkälaisia ne ovat? -____________________________________ 

MJ(JMAJ( - kuinka Suuret ovat kustannukset jaettuna liikennesuoritteella? 
miten edellinen jakautuu eri kustannuslajien ja resurssien osalle? 

- onko tunnusluvun ja kilometrikustannusten välillä sellaisia yhtymiä, kuin 
tuotosraportilla vastaavien tietojen ollessa kyseessä 	(suuruusjärjestys) 

H/INV - sama tarkastelutapa kuin mk/inv-rivin yhteydessä; tässä tuntipohjaises€T 

2. KAIKKIA RIVITYYP- Selvitetään. 
PEJÄ KOSKIEN 	- miten yksikkökustannusten vaihtelu näkyy kustannuslaji- ja resurssitiedoissa 

- aiheuttaako omavarajsuus-%:n vaihtelu poikkerran? 
mitkä osatekijät ovat syynä poikkeamiin? 
onko tuotosraportin tai säännöllisten raporttien analysoinnin yhteydessä 

• havaittu kyseisten osatekijöiden poikkeavaa käyttäytymistä? 
- mitkä Ovat mitattavissa olevat poikkeamien syyt ja kuinka suuret ovat 
niiden vaikutukset? 
mitkä on selittämättä jäävän ilmiön osuus poikkeamiin? 
johtuuko selittämättä jäävä ilmiö virheellisistä töiden suorituksista vai 
onko toimittu väärin? 

Raportilta havaittujen poikkeamien syyt selvitetään 

sekä vähennetään taloudellisuutta ja tuottavuutta 

heikentävien tekijöiden vaikutuksia. Panosraporttia 

käytetään myös resurssikohtaisten tavoitteiden to-

teutumisen seurannassa. 
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4.4 
	

KUUKAUSIJAKQINEN RAPORTTI 

4.41 

4.42 

Tarkoitus 

Kuukausijakoisen raportin 	avulla voidaan selvittää 

toteutumien ja suunnitelmien ajoittuminen kuukausijaolla. 

Jos käytetään hyväksi useampien vuosien kuukausijakoisia 

raportteja samanaikaisesti, saadaan hyvää lähtöaineistoa 

mm. laadittaessa tiemestaripiirin kuukausijakoista työoh-

jelmaa ja kustannusarviota. Kuukausijakoiseen raporttiin 

saadaan myös käyttöaluetta, toimialaa tai koko maata kos-

keva suunnitelmien tai toteutumien yhdistelmä. 

Sisä 1 t ö 

Kuukausij akoisesta raportista nähdään suunnitelmien. 2  
toteutuminen tai näiden yhdistelmän jakautuminen eri 

kuukausille. Kuukausijakoinen raportti on kuvan 25 

mukainen. 

TOI. 	4UII00010'P1001 	400T00040I.00000TI 
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ei 

Kuva 25 . Kuukausijakoinen raportti 

Kuukausijakoisen raportin sisältö muodostuu kustannuksista, 

suoritteista, yksikkökustannuksista ja %-osuuksista. Taulu-

kossa 9 on selitetty raportin yksityiskohtaisempi sisältö. 
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4.43 	Käyttö 

Iiiku; i jakoi a'n raportin L CLOj 	VOIihlJtl Läy1 Liä 

- tiemestaripiirin työohjelman ja kustannus-
arvioin laatimiseen 

- kustannusarvioyhdistelmien laatimiseen 

- ennustamaan alkuvuoden totetumien ja loppu-
vuoden suunnitelmien perusteella, mihin suun-
nitelmien mukainen toiminta johtaa 

Tiemestaripiirin työohjelman ja kustannusarvion laatimi-

seen saadaan luotettavaa lisäinformaatiota vasta sitten, 

kun kokemusperäist ^i tietoa on saatavilla useamman vuoden 

ajalta. 

Raporttia voidaan tuotosraportin tavoin käyttää tavoittei-

den mukaisten suunnitelmien perillemenon toteamiseen var -

sinkin, kun kyseessä on tavoitteita, jotka eivät tulostu 

säännöllisiin raporttoihin. 

"Suunnitelmilla täydennetyt toteutumatiedot"-muotojsta 

kuukausijakoista raporttia käytetään hyväksi muutettaessa 

toimintalinjoja toimintavuonna. Tällöin litteratarkkuuden 

tulee olla sellainen, että kvseeseen tulevat muutokset pys- 

II 
	tytään kohdistamaan oikejsjin tehtäviin tai toimenpiteisiin. 
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5. 	 ii A V A 1 N N 0 L J 1 	1 A f1 1 N 0 N 

	

5.1 	YLL1S'Ii 

Kunna0idon aLk-raper) in ijdi jesUu leO Laulukui nuniero 

tietoja tietyn kaavan mukaisiin sarakkeisiin ja riveihin. 

Taulukkojen luettavuutta voidaan parantaa lokeroimalla ja 

ali cvi ivaama 1 la kii.nnesLav.immat sarakkeet ja rivit. Oleel - 

lisimpia tietoja voidaan myös poimia erillisiin taulukoi-

hin. Flavainnollisemman käsityksen raporteista saa kuitenkin 

esitt5niäl]0 niiden 1 iedot qraaf i 	miilnssa 

Raportit sisältävLit ainoast aan yhden vuoden tietoa, joten 

useampien vuosien tiedot esitetään aina erillisinä taulu-

koina tai kuvina. 

	

5. 2 	JATKUVAN KEURANNAN IIAVATNNOLLISTAMJ 0 KEINOJA 

Sääniidil isLen raportL ien tarkoi tuksena on tuoda esiin totou-

tuman poikkeama suunnitelmasta. Tätä poikkeamaa selvontä-

mään voidaan kOyLLOO kuvien 26. . .28 muka isia maileia. 

Kuvan 2u suunniteimapy Lväiden arvoL saadaan tiemestaril;d i-

rissä joko tiemestaripiirin työohjelma ja kustannusarvio' -

lomakkeelta tai kuukausi jakoiselta raportilta. Muiden orqa--

nisaatiotasojen vastaavat arvot saadaan joko kuukausijakoi- 

selta raportilta tai laskemalla jaksolle suunniteltujen 

arvojen erotus kandelta perättäiseltä kuukausiraportilta. 

Toteutumat saadaan kuukausi- tai kuukausi.jakoisista rafxrteistLt. 1 

r 
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1000 mk 
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I0 

0 

-jo 
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- D n-H 
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>- 
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80 

1 	 1 
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1 	II 	III 	I\/ 	\f 	\l 	VII 	VHI 	IX 	X 	XI 	XII 
UI! 

(J(I) 

(nO 

- _j 

ohi 

(0 
Z(0 
OLU 
00 
00 
-'0 

L1J44 
0- 

ja: 
w 1- 

TMp/ 
- 

PIIRI 

[ 	[T 	1 	 r 	—T 
SUUNNITELMA -TOTEUTUMA 
1000 MK 

X, 10 	10 	10 	10 

X 2  20 	15 	15 	15 

X3 -15 	-15 	-10 	-7 

- 5 	- 5 	0 	0 

X 5  -5 	-5 	-5 	-5 

_____ 1 	1 	 1 	 1 	j.. 

YHT. 5 	0 	10 	13 

Kuva 26. ;äännöi1isten raporttien havainnoLtistamis-
rna Ii 



t ictojen haviinnoi iKarnisessa kiyt:ctiän 

kuvan 26 taulukon paikalla joka Lärkeimpien litteroiden 

vastaavia tietoja Lai kyseinen taulukko korvataan kuvun 27 

mukal soI 1 a on i t ykso 1 Ui. 

150 1 1  
% 

c L II 2 1 
[ 

1l 

1 1 	Q 	" iJI .. 
>' - 

I lIl 2 

XII 
XI 
X 

1430 

lumenpoisto 

kaila 
2135000mk 
350000 jkm 
6,10 mk/jkm 

leveys kuvoci 
litteran kustan-
nusmerk itystä 
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Kuva 27. Esimerkki. ii ttoran jatJuvasta seurannasta 



7 1 

Kukonaiskustannuku a voidaan seurata myös kuvan 28 mukai-

sella mallilla. rlc)imialan kustannusten souraamjsessa on 
otettava huomioon materiaalipankin tuloksen lisäksi toimi-
alan hall i ntokus [ari 11 nk sot ja iuää räraho jon r i i ttävyys 

Mmk 
(Toimialan kuvaan sisältytetään 
honkekustannusten lisäksi muut 
kustannukset omaksi ryhmäkseen.) 

suunniteltu \  
toteutunut yhteensä. 

y htetskustannukset 

/ 	rakenteen parantaminen 

:::: 

1 	III 	l'/ 	'1 	\/I 	v1l 	\/lll 	IX 	X 	Xl 	XII 

Kuva 28 . Ks i me rkk 1 ko [uno Lukus t atinus [eri sen rannasta 

HAVAINNOLLISTAMINEN TOIMINNAN ANALYSOINTIA VARTEN 

T ii at Lav 1 en 	pur [tien t arka i [nk uuno on t; unda o s ii n saän- 

iiöllisteti raporttien sisältämien poikkeamien syitä, löytää 

sopivia hoito- ja kunnostustoimenpiteiden määriä sekä sel-

vittää tuotantorakenteidon poikkeamia ja niiden vaikutuk-

sia. Näitä tekijöitä selventämään voidaan käyttää esiin, kuvien 

29.. .38 mukaisia niailejo. 



I liv 	2 3 	1 v i i t ii 	1 i 	L 	:i 	nin u tuL i La iki 1 idkkn Lav: 1 L L 1 - 
den perillemeno tarvittaessa jo suunnitteluvaiheessa. Pylväit 

esitetäin asetettujen tavoitteiden mukaisella tarkkuudella 
joko litteroittain, toimenpiteittin, toimenpideryhmitt1in 
tai kokonaiskustannuksittain. Lkhtötiedot ovat joko suorit-
teita tai kustannuksia. 

KUNNOSSAPITO ILMAN LAUTTOJ.A 

72 

o 
1980 

1981 

1982 (suunn.) 

[S1 
U 	T 	H 	Ky M P-K Ku K-S V K-P 0 	Kn 	L 	TVL 

PIIRI 

Kuva 29. ks- imerkkj vuosIttaisLn kilometrikustannusten 
havajnnoi1j;tanijseti 
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Sopivien hoito –  ia kunnost ustöiden määrien scIvittimison 

apuna voidaan käyttää kuvan 30 mukaista mallia, jossa tie-

})ituudella ja ilikennesuoritteella jaetun suoritteen (tai 

kustannuksen) keskiarvot on asetettu samaan tasoon. Kohtei-

den - esim. tiemestaripiirien - arvojen poikkeamiset kes-

kiarvosta antavat lähtökohdan tarkempien syiden selvittärni- 

1 12. 

KUNNOSSAPITO ILMAN LAUTTO.JA 

30000 

mk / km - hekiorvo, TVL 
•---• mk/km 
-- mk/m.okm 
O 	poukkeomQ ktskuaryosto 

— - 

 

mk/milj. 
outokm 

20000H 

1\ 
/ 

j1fl ::: 

 

/ 

1 

U 	T 	H Ky 	M P-K Ku K-S V K-P 0 	Kr 
PHRI 

Kuva 30. Esimerkki sopivien työmäärien selvittämisen 
havainnollistamjsesta. 

Työmäärien riippuvuus esimerkiksi liikennemäärästä (KVL) 

voi olla yksi tekijä määrän sonivuutta arvioitaessa. 

Tällöin voidaan käyttää apuna kuvan 31 mukaista mallia. 

HOITO ILMAN LAUTTOJA 
mk/km 

6000 
	 x 

x 

UU 	tW 	 JU 	tW 	I.VV VL 

Kuva 31. Esimerkkinä työmäärien riippuvuus liikennemäärästä. 
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Sopivien työmäärien määritLämistä helpottaa myös kuvan 32 

mukaiset karttapiirrokset, joiden perusteella asiasta sa- 

daan paremmin myös ympärisötektjöitä huomioon ottavia 

käsityksiä. 

Kartat sopivat erityisesti talvikunnossapidon havainnollista-

miseen. Karttaan voi lisätä esim. säätietoja, liikennemääriä y 

TURKU 	

» 
PAPKANO 

IA4LINFN 

2 [1 

MOUrJ3.RVl 

  

981 
POLYNSIDONTA / V.MMA t/km ($ 

': , 
\ ,) ( / 

UETO M4iTiA / 
qASO 

/7 

SUOMuSJJ?VI - 

Kuva 32. Karttapii.rrosten hyväksikäyttö havainnoi-
listamisessa. 
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Kuvan 33 mukaiseen yksikköhinnan muutokseen voidaan hakea 

syytä vertaamalla panosraporteilta esimerkiksi tuotanto-

rakenteen muutoksia eri vuosien välillä ja tuotosraporteil-

La Luotannon voiyvmin vaihtelua. 

HIEKOITUS (1510) 

rh,m3 ,d 	 I mk/ni3 itd 
11 	1 (v -82 

0,6 	F1 	1 

MIESTYO 	KUP 	KA 	MATERIAALI 	-79 -80 -81 -82 	-79 -80 -81 -82 

Kuva 33. Iit:teran ylikLökusannuskehityk5 
havainnoil istaminen. 

IS 

i• 

mk! m3  ltd 

100 

v -82 hintataso 

toteutumo 
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TLIOt1HL JLktjdidn kdvt 	'u k Iukja LOjflLfltIaW \)ida3fl 

ymmärtää paremmin kuvan 34 mukaisen mallin välityksoiL:. 

	

VUOSI 1983 	TIEMESTARIPIIRI / KAYTTOALUE / PlRI XX 

h / kk 

omat kuorma-autot 

. - 	 - 

T 	- 

vieraat kuorma - autot 

4 
1- w 	D 

1 
o 	LJ 	W 
1- 	 1 

-J 	>- 
W 	U) 0 	

D 
_i -) 

Kuva 	4. Euimerkk 1otLintotekj iin 	kdvtdn iava 	nno1 — 

1 ts 6WU 	sc:-; 

Tuotantotekijärakunteessa tapahtuvia muutoksia voidaan seura-

ta kuvan 35 mukaista nsil 1 	kdtt den. Muut nut en vaikutukseL 

eri tutLittiva etiksen. 

o-
lo 

IiPi 

30 

20 

iI 

miestyä 	konetyö 	kuljetus 	materiaali 	urakat 	muut 

uva 133, 	Iuoiiit 	ii ikni tn iiiuutekse 	1 	tainii 1- 
1 tstanitnen. 

L 

[1 
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Toiminnan tuotantotekijärakennetta kuvaavia tunnuslukuja 

voidaan laskea erikseen panosraporteilta ja taulukoida ku-

van 36 mukaiseen muotoon. 

TMP MIESTYÖTUNNIT/KONETUNNIT 
KTröAL. -_______  ____-- ________- ________ 
PIIRI HOITO KUNNOSTUS RAK.PAR. KP YHEES 

2,1 1,5 1,7 1,9 

x 2  1,7 1,6 1,5 1,7 

x 3  1,6 1,4 1,4 1,5 

1,8 1,6 1,8 1,8 

X5 1,7 1,4 1,7 1,6 

X6 1,9 1,7 2,6 2,0 

YFffEENS 1,8 1,6 1,7 1,8 

Kuva 36. Toiminnan tuotantotekijärakennetta ilmaise- 
vien tunnuslukujen havainnollistaminen tau-
lukoimalla. 

Kuvan 6 mukaisia lukuja voidaan havainnollistaa myös kuvan 

37 mukaisen piirroksen avulla. Kyseisessä kuvassa on tunnus- 

lukuna miestyötunnit jaettuna oman kaluston käyttötunti-

määrällä (tuntimääriin ei sisälly yhteiskustannusten ja 

1900-1irasarjan bunna). 

h/ h 

r 	flist 
[ 	 t982 

2,0 

0 
>' 
0 

c1) 
:3 

0 

•0 >' 
Id, 

'3) 

U 	T 	H 	Ky 	M 	P-K Kj K-5 	V K- P 0 	}<ri 	L 	TVL 

Kuva 37. Toiminnan tuotantotektjäiakeiisa iimenevioi1 i -
jen hava innollistaminen. 



Panosraporteilta voidaan nähdä myös omien ja vieraiden resurs-

sien yksikkökustannuksia, joita voidaan vertailla keskenään 

kuvan 38 mukaista t aulukkoa hyväks ikäy Lt. cn. 

TMP 
KÄYTTÖAL.I 
PIIRI 

fLLTMENPOISTO,KA 
MK/JKM 

OMA 	VIERAS 

HIEKOITUS,KA 
MK/M3ITD 

OMA 	1ERAS 

SUOLAUS,KA 
MK/T 

OMA 	VIERAS 

x1 7,8 5,9 106 60 322 172 

X2 6,9 7,0 94 180 299 - 

X3 5,9 7,6 94 112 351 500 

x 4,9 6,9 81 - 314 658 

X5 5,1 9,8 89 176 386 450 

X6 	J 5,1 10,6 74 55 345 152 

YHTEENSÄ 6,1 7,5 

- 

83 135 330 200 

Kuva 38. Oman ja vieraan kaluston aikaansaamien suorit.- 
teiden vksikk5kus annijs on verta i luesimerkki 

Kuukausijakoisen Fapurtili tietojen havainnoliistaminen 

kuvan 39 mukaisesti helpottaa toiminnan ajoittumisen käsit-

tämi st ä. 
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Kuva 39. Esimerkki kuukausijakoisen raportin tietojen 
hava innollistamisesta 
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