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Alkusanat 

Laatukäsikirja on päädokumentti tielaitoksen laatujärjestelmässä, jonka 
rakentaminen on käynnissä. Käsikirjaa käytetään kehitettäessä laitoksen 
laatutietoista toimintaa sekä laatujärjestelmän toiminto- ja työkohtaisia 
osia. Käsikirjaa edelleen kehitettäessä ja uudistettaessa käytän aikana 
syntyvät kokemukset otetaan huomioon. 

Käsikirja on laadittu tielaitoksen laatujärjestelmän kehittämisprojektin 
toimesta. Projektiryhmään ovat kuuluneet proj.pääll. Mauno Forss, 
Dl 0. Penttinen, Dl M. Peltokorpi ja Dl N. Tykkyläinen tiehallituksesta sekä 
Dl J. Rahiala Turun piiristä ja Dl E. Perälä Oulun piiristä. Konsulttipalvelua 
työhön ovat antaneet Polartest Oy Vantaalta ja E. Suominen Espoosta. 
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1. JOHDANTO 
1.1 LAATUAJATTELU TIELAITOKSESSA 

KOKONAISLAATU TIENPIDOSSA 

Laatuajattelu ja laadun kehittäminen ovat tärkeällä sijalla tielaitoksen toi-
minnassa. Tuotanto kansainvälistyy, kauppa vapautuu; tarvitaan yhteisiä 
pelisääntöjä. Paine julkisten organisaatioiden tehokkuuteen lisääntyy; tarvi-
taan uutta asiakaslähtöistä toimintakuittuuria, tarvitaan koko toimintapmsessin 
läpäisevää laatuajattelua. 

Tielaitokseen kohdistuu entistä suurempia liiketaloudellisia velvoitteitaja en-
tistä selvempää tienpidon kokonaisvastuuta. Yienkäyttäjien ja ympäristön vaa-
timukset tienpitopalveluiden laadulle kasvavat edelleen. 

Tielaitos vastaa näihin haasteisiin kehittämällä laatuaj atteluaan. Laadun ke-
hittäminen on koko laitoksen kehittämistä. Vaadittu laatu eri tehtävissä saa-
daan aikaan hallitun, tehokkaan toiminnan tuloksena. Oikean laadun tavoit-
teleminen on tuottavaa, kun väitetään virhekustannuksia ja tehdään työt 
kerralla valmiiksi ja oikein. 

Näistä lähtökohdista tielaitos kehittää laatujärjesteimän, jonka avulla se 
huolehtii jatkuvasti organisaation ja työtehtävien oikeasta sisällöstä sekä ke-
hittää työympäristöä. 
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1. JOHDANTO 
1.2 LAATUJÄRJESTELMÄN TARKOITUS JA KÄYTTÖ 

Laatujärjestelmä on niiden vastuiden, menettelyiden ja toimintojen muo-
dostama kokonaisuus, joiden tarkoituksena on laatupolitiikan mukaisen toi-
minnan ja tuotteiden aikaansaaminen. Se koskee laitoksen koko toimintaa. 

Laatujärjestelmä tähtää ensisijaisesti toiminnan onnistumiseen ja laatupoik-
keamien ennaltaehkäisyyn tienpidon ja siihen liittyvien toimintojen kaikis-
sa vaiheissa. Se kattaa organisaation kaikki tasot, jokaisen henkilön työn. 

Laatujärjestelmä auttaa varmistamaan, että tuotteemme täyttävät laatuvaati-
mukset ja toimintamme on hyväksytyn tason mukaista, myös sisäisessä 
työskentelyssä. 

Laatujärjestelmä on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön helpottamaan työs-
kentelyä ja vähentämään inhimillisistä tekijöistä johtuvia virheitä. 

Tämän laatukäsikirjan tarkoituksena ei ole yksityiskohtaisesti kuvata miten 
eri toiminnat tielaitoksessa tulee suorittaa. Tarkoituksena on esittää sellaisia 
ohjeita ja näkökohtia, joiden avulla yksiköt itse voivat omia sisäisiä toimin-
taohjeita käsitellessään varmistua siitä, että ne ovat tielaitoksen vahvistetun 
laatupolitiikan mukaisia. 

Hankinnoissaja toimituksissa tielaitos tulee edellyttämään myös toimittajilta 
riittävää laadunvarmistuskäytäntöä toimituksen laajuuden ja sisällön huo-
mioonottaen. 

Laadunvarmistuksen ja johtamisen perusteena käytetyn standardin valinta ja 
käyttö pohjautuvat standardiin ISO 9000. Perusta tälle tielaitoksen laatujär-
jestelmälle on esitetty standardissa ISO 9001. Täydennyksenä ma.aratyiltä osin 
on käytetty standardeja ISO 9004 ja ISO 9000-3. Standardin ISO 8402 laa-
tusanasto ja SFS:n standardi nro 3750 ovat määritelmien perustana. 
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2. TIELAITOKSEN LAATUPOLITIIKKA 

Hyvä tieverkko on tärkeä edellytys Suomen hyvinvoinnille ja kehitykselle. 
Tielaitoksella on kansallinen vastuu yleisten teiden pidosta. Eduskunta, val-
tioneuvosto, tienkäyttäjätja muut sidosryhmät asettavat vaatimuksia tiestölle 
Ensisijaisia asiakkaita ovat tienkäyttäjät, kansalaiset ja elinkeinoelämä. 
Tielaitos palvelee asiakkaitaan niin, että he ovat tyytyväisiä työsuontuk-
seemme. Ympäristön tarpeiden huomioon ottaminen on luonnollinen osa toi-
mintaa 

Tielaitokselle asetettujen tavoitteiden ja odotusten toteuttaminen edellyttää 
järjestelmällistä laatutyötä. Vastuu laadusta jakaantuu laitoksen kaikille hen-
kilöille. Jokaisen tulee osaamisellaan ja yhteistyöllä aktiivisesti myötävaikuttaa 
laadun syntymiseen. Tielaitos vastaa siitä, että tavoiteltu laatu saavutetaan tie-
verkon suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa ja muussa toimin-
nassa mandollisimman aihaisin kustannuksin ja vähin haitoin. Työt tehdään 
oikein alusta alkaen. Tuloksellisuus on tunnusomaista tavoitteille ja työs-
kentelylle. 

Omaa työtä arvostetaan. Hyvä kokonaisuus syntyy henkilöiden yhteistyön ja 
vuorovaikutuksen tuloksena. Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti. 
Johtamistapaa, organisaatiota ja palkitsemista kehitetään niin, että työ on kan-
nustavaa ja motivoivaa. Työskentelymenetelmiä, välineitä ja järjestelmiä uu-
distetaan yhteistyössä henkilöstön ja muiden osapuolten kanssa. 

Tielaitos toimii yhteistyössä alan yrittäjien kanssa. Yhteistyö on pitkäjänteistä. 
Kumppaneilta edellytetään luotettavuutta ja tielaitoksen tavoitteita tukevaa 
laadunvarmistamista. Tielaitos huolehtii kansainvälisen yhteistyön avulla siitä, 
että sen kilpailukyky palveluiden tuottajana pysyy kansainvälisesti mitattu-
na hyvänä. 

Pääjohtaja 	 Jouko Loikkanen 
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3. TIELAITOKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ 
3.1 LAATUJÄRJESTELMÄN KUVAUS 

Tielaitoksen laatujärjestelmä sisältää kirjallisen kuvauksen siitä, miten tielaitos 
toteuttaa laatupolitiikan maanttelemät tavoitteet. Laatujärjestelmä koskee kaik-
kea tielaitoksen toimintaa, yhtä hyvin varsinaista tuotantoa kuin suunnittelua, 
viranomaistehtäviä tai sisäisiä palvelutehtäviä. 

Valmiina tielaitoksen laatujärjestelmä sisältää seuraavat osat: 

A. Laatukäsikirja 

B. Toimintaohjeet (keskushallinnossa ja tiepiireissä) 

C. Työohjeet (keskushallinnossa ja tiepiireissä) 

D. Viitetiedostot (lait, asetukset, normit yms.) 

Tielaitoksen laatujärjestelmää voidaan kuvata pyramidin avulla. Sen huippuna 
on tielaitoksen laatukäsikirja, jossa esitetään tielaitoksen laatupolitiikka 
sekä siitä johdetut toimintaperiaatteet. Käsikirja on laadittu tiehallituksessa 
eri asiantuntijoiden toimesta, ja sen tarkoitus voidaan kiteyttää seuraavasti: 

- Antaa perusta toiminta- ja työohjeiden jäsentelylle. 

- On perustana määräysten, ohjeiden ja suositusten antamiseksi 
eri yksiköiden toimintaa ja omaa laatujärjestelmäkehitystyötä 
varten. 

- Tienpidon käytännön ja menettelytapojen yhdenmukaistaminen 
tielaitoksessa, sekä laatukehitystyön aktivoiminen. 
Laatukehitystyön tavoitteena on eri toimintojen laatu/kustannus-
suhteen parantaminen asiakkaan kannalta. 

Toimintaohjeet täydentävät yksikön organisaatiota ja tehtävänkuvauksia ku- 
vaamalla en toimintojen suorituksen ketjuna alusta loppuun. 

Toimintaohjeissa viitataan täydentäviin työohjeisiin, joita ovat kaikki tielai-
toksen työohjeiksi laaditut julkaisut sekä mandolliset yksikön sisäiset täy-
dentävät työohjeet. 

Tielaitoksen julkaisemat työohjeet tullaan koordinoimaan osaksi laatujär - 
jestelmää, jolloin ohjeaineiston käyttö ja ylläpito helpottuu. 
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3. TIELAITOKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ 
3.1 LAATUJÄRJESTELMÄN KUVAUS 

Viitetiedoston muodostavat lait ja asetukset, normit yms. joita asianomaisessa 

työssä tulee noudattaa. 

Sivulla 3 on esitetty laatujärjestelmään kuuluva kaksisuuntainen tiedonväli-
tys, jonka avulla varmistutaan siitä, että sekä piireissä tapahtuva toiminta että 
sitä ohjaavat keskushallinnon toiminta- ja työohjeet jatkuvasti kehittyvät toi-

votulla tavalla. 

Tulosyksikön laatujärjestelmässä ryhmitellään voimassaolevat ohjeet käy-
tön kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Laatukäsikirjan edellyttämät edel-
lämainituista ohjeista puuttuvat osat laaditaan laatujärjestelmän kehittämisen 

yhteydessä sekä liitetään osaksi järjestelmää. 

Eri yksiköiden laatujärjestelmät voivat sisällöltään poiketa toisistaan, mutta 

kaikkien niiden tulee olla sopusoinnussa tämän laatukäsikirjan vaatimusten 
kanssa. Tiepiiritja muut yksiköt voivat laatia tämän käsikirjan pohjalta täy-
dentävät ohjeensa laatuj ärjestelmän kehitystyön perustaksi. 

Laatujärjestelmä laaditaan myös ruotsin kielellä. 

LAATUJÄRJESTELMÄN YLLÄPITO 

Laatujärjestelmän mukaisen toiminnan ylläpitäminen merkitsee sitoutumis-
ta sen noudattamiseen kautta koko organisaation. 

Laatujärjestelmän dokumenttien ylläpito tapahtuu siten, että yksikkökohtaisten 

ohjeiden osalta mm. laatukatselmusten (auditointien) yhteydessä ja johdon kat-

selmuksissa kirjataan tarvittavat muutokset, jotka toteutetaan, ja hyväksytään 

käyttöön periaatteessa samalla tavalla kuin ohje on laadittu. 

Tielaitoksen julkaistavien ohjeiden osalta laatujärjestelmään liittyy päivi-

tysmenettely, jonka avulla laatujärjestelmän ohjeistus pidetään jatkuvasti ajan 

tasalla. 
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3. TIELAITOKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ 
3.1 LAATUJÄRJESTELMÄN KUVAUS 
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3. TIELAITOKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ 
3.2 LAATUJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄT KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 

Laatukäsikirjaan valituilla termeillä ja määritelmillä halutaan parantaa vies-

tintää ja laatuasioiden ymmärtämistä. 

LAATUJÄRJESTELMÄN YLEISIÄ TERMEJÄ 

LAATUKÄSIKIRJA: Laatustandardiin perustuva laatuj ärjestelm än yleisten 
periaatteiden kuvaus. 

TOIMINTAOHJEET: Tuotantoyksiköiden toimintokohtaiset ohjeet 

TYÖOI-UEET: Työn tekemistä koskevat ohjeet, joissa kuvataan millä taval-
la ko. työ tehdäin. Tielaitoksen painetut julkaisut sisältävät sekä toiminta- että 
työohjeita, ja ne muodostavat olennaisen osan laatujärjestelmää. Työohjeen 
tulee aina huomioida työsuojelunäkökohdat. 

VIITETIEDOSTO: Ohjeita, jotka tarkentavat ja täydentävät työohjeita, 
esim. lait, standardit, viranomaismääräykset, valmistajan ohjeet. 

ASIAKAS: Tienkäyttäjä, kansalainen tai sidosryhmä, jonka tarpeita laitos tyy-
dyttää (ulkoinen asiakas). Tielaitoksen työskentelyssä työvaiheiden seuratessa 
toisiaan myöhempi työvaihe on edellisen asiakas (sisäinen asiakkuus). 

HANKINTA: Tuotteiden ja palveluiden sopimukseen perustuva hankinta. 

SOPIMUS: Tuotteiden toimittajan ja tilaajan välinen sopimus, jossa määri-

tellään toimitettavat tuotteet, tuotevaatimukset, korvausperusteet ja sopi-

musehdot. 

TILAAJA: Ulkoinen taho tai tielaitoksen yksikkö, joka solmii sopimuksia tuot-
teiden tai palveluiden hankkimiseksi. 

TOIMITTAJA: Tielaitos tai sen yksikkö, urakoitsija, toimittaja, valmistaja, 

suunnittelija, konsultti jne. joka toimittaa (valmistaa) tilaajalle tuotteita tai pal-

veluja. 

TUOTANTOYKSIKKÖ: Tielaitoksen yksikkö, joka toimittaa tuotteita tai pal-
veluja tilaajien tai asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi. 
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3. TIELAITOKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ 
3.2 LAATUJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄT KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 

LAADUN VARMISTUS 

LAADUNVALVONTA: Menettelytapojen, tuotantomenetelmien, olosuh-
teiden, tuotteiden ja palveluiden jatkuva tarkkailu ja laadunvarmennus sekä 
tarkastusten tulosten analysointi siten, että tarkkailun ja tarkastusten tulosten 
nojalla voidaan jatkuvasti todeta, täyttääkö tuote sopimuksen vaatimukset. 

LAADUN VARMJSTUS: Kaikki suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että tuote tai palve-
lu täyttää asetetut laatuvaatimukset. 

LAADUNOHJAUS: Operatiiviset tekniikat ja toiminnot, joita käytetään 
laatua koskevien vaatimusten täyttämiseksi. 

LAATU: Tuotteen tai palvelun kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla se täyt-
tää asetut tai oletettavat tarpeet. 

LAATULUOKKA (VAATIMUSLUOKKA): Luokittelun tai paremmuus- 
järjestyksen osoitin, joka liittyy niihin piirteisiin tai ominaisuuksiin, jotka kos-
kevat tiettyyn käyttöön tarkoitetun tuotteen tai palvelun erilaisia tarpeita. 

LAATUARVIOINTI (AUDITOINTI): Järjestelmällinen ja riippumaton tut-
kinta sen määrittelemiseksi ovatko laatutoiminnot ja niihin liittyvät tulokset 

laatujärjestelmän mukaiset. 

LAATU VAATIMUS: Tuotteen tai palvelun ominaisuutta kuvaavalle muut-
tujalle määritelty raja-arvo tai ehto. Arvo voi olla suurin arvo, pienin arvo tai 
sallittu vaihteluväli. Ehto voidaan määritellä mitattavaksi, kokein todettavaksi 
tai tietyn henkilön arvioon perustuvaksi. 

LAATUSUUNN1TELMA: Asiakirja, jossa osoitetaan tietyn tuotteen, palvelun, 
urakan tai projektin laatua ja laadunvarmistusta koskevat vaatimukset, toimet 
ja voimavarat. 

OMINAISUUS: Tuotteen ominaisuudet, joilla tyydytetään tilaajan tai asiak-
kaan tarpeet ja odotukset ja jotka ovat valitut laadun määrittelyn perustaksi. 
Ominaisuudet ja niille asetetut vaatimukset osoitetaan sopimuksissa tai ase-
tetaan asiakkaiden tarpeiden ja odotusten perusteella. 
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3. TIELAITOKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ 
3.2 LAATUJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄT KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 

POIKKEAVUUS: Määritettyjen vaatimusten täyttymättömyys. 

PUUTTEELLISUUS: Aiotusta käytöstä johtuvien vaatimusten täyttymättö-
myys. 

TEKNINEN VAATIMUS: Laatuvaatimus, jonka täyttyminen voidaan var-
mentaa teknisellä tarkastuksella. 

TUOTE: Tilaajalle/asiakkaalle toimitettava työn tulos, kuten suunnitelma, pal-
velu, rakentaminen tai kunnossapidon työn lopputulos. 

TUOTEVAATIMUS: Tilaaj an/tuotantoyksikön määrittelemä tuotteen tai 
palvelun vaatimus tai ominaisuus. 

TUOTTEEN JÄLJITETTÄVYYS: Tapa, jolla tuotteet ja tuotteeseen liitty-
vät tiedot (historia) voidaan jäljittää. 

TUOTTEEN TUNNISTUS: Tapa (merkintä), jolla tilaaja/asiakas/tuotanto-
yksikkö tunnistaa tuotteen. 

SUUNNITELMAN KATSELMUS: Tilaajan/tuotantoyksikön tekemä mää-
rämuotoinen, perinpohj ainen, järjestelmällinen katselmus, jossa arvioidaan 
suunnitelman suunnitteluperusteetja suunnitelman kyky täyttää tilaajan tar-
peet ja vaatimukset ja jossa ongelmat ja niiden ratkaisuehdotukset kirjataan. 
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4. JOHDON VASTUU 
4.1 TIELAITOKSEN ORGANISAATIO 

.eet 
	 Geopalvelukeskus 

Tie-Data 
Tiemestaripiirit 	 Vientipalvelukeskus 
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4. JOHDON VASTUU 
4.1 TIELAITOKSEN ORGANISAATIO 1.1.1993 ALKAEN 

JOHTOKUNTA 

K1SKt..SH.I.LJNi() 

PÄÄJOi ITAJA 

YLIJOHTAJA 

1 	JOHTAJAT (3) 

Tienpidon strateginen 
suunnittelu 
Tiehallinto 
Yleishallinto 
Talous- ja tulosohjaus 
Viestintä 
Sisäinen tarkastus 

TUl USYKSIK.()[ J'.1..VEL1"'KSIKÖT 

______________________ Tutkimuspalvelut 
Tekniset palvelut _____________________ 
Tuotannon palvelut 

TIEPIIRIT Geopalvelut 
• tienpitoalueet Silta- ja rakennepalvelut 
• tiemestaripiirit Tieliikenteen palvelut 
• hankkeet - Hankintapalvelut 

- Tietojenkäsittelypalvelut 
Sisäiset palvelut 
Vientipal velut 
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4. JOHDON VASTUU 
4.2 LAATUVASTUUT 

Jokainen tielaitoksen palveluksessa oleva vastaa työsuorituksensaja sen tu-
loksena syntyvän tuotteen tai palvelun laadusta. Jokaisen esimiehen vastuu-
seen kuuluu huolehtiminen alaisten toimintaedellytyksistäja -puitteista, hei-
dän motivoinnistaan sekä toisaalta riittävästä valvonnasta. 

Yksikön sisäisen työnjaon ja delegointipäätöksen puitteissa tulee jokaisen esi-
miehen huolehtia seuraavista seikoista: 

- Henkilöstön tehtävät, toimivaltaja vastuut on määritelty riittä-
vän yksityiskohtaisesti, jotta on olemassa edellytykset suorittaa 
työ oikein, 

- jokainen tuntee oman yksikkönsä laatujärjestelmän riittävän 
hyvin, 

- jokainen tiedostaa ulkoiset ja sisäiset asiakkaansa sekä 
vastuunsa asiakaspalvelusta. 

Tielaitos ja sen yksiköt nimeävät vastuuhenkilön, jonka tehtävänä on tukea 
yksiköitä laatujärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä. Vastuuhenkilön tuek-
si voidaan tarvittaessa nimetä laaturyhmä. 

Tulosyksikön johtaja on yksikkönsä laatujohtaja. Hän vastaa yksikkönsä laa-
tujärjestelmän luomisesta, ja toimivuudesta käyttämällä laatujärjestelmää ak-
tiivisesti tulosohjauksen välineenä. 

Laatuvastuut osoitetaan yksikön laatujärjestelmässä, ja ne täsmennetään or-
ganisaatiokaaviois sa, tehtävänkuvauksissa tai hankekohtaisissa laatusuun-
nitelmissa.Laatuvastuut määritellään selkeästi niin , että: 

- Laatupoikkeamien syntyminen ennaltaehkäistään mandollisim-
man pitkälle, 

- laatupoikkeamat havaitaan ja tulevat käsittelyyn jo työn kuluessa, 

- tarpeellisiin korjauksiin voidaan ryhtyä viipymättä, 

- korjausten onnistuminen tulee varmistettua. 
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5. ASIAKASSUHTEET JA YMPÄRISTÖ VASTUU 

Tielaitos pyrkii kaikessa toiminnassaan tunnistamaan asiakkaansa ja var-
mistamaan tuotteiden ja palvelusten laadun niin, että ne vastaavat sekä ul-
koisten että sisäisten asiakkaiden tarpeita ja odotuksia mandollisimman 
hyvin. 

Aktiivisella, kaksisuuntaisella viestinnällä ja yhteistyöllä varmistetaan 
asiakaspalautteen saaminen ja tielaitoksen tuotteiden ja palvelusten tunteminen. 

Tielaitos ymmärtää roolinsa yhdyskuntasuunnittelussaja harrastaa avointa, 
luottamuksellista yhteistyötä erityisesti kuntien kanssa kaavoituksessa ja 
muissa maankäyttöön liittyvissä asioissa. 

Tielaitos täyttää asiakkaittensa määrittelemiä tarpeita ja odotuksia laatuvas-
tuullisesti ja niin, että rakennetulle tai luonnonympäristölle mandollisesti ai-
heutuvat haitalliset muutokset jäävät mandollisimman vähäisiksi. 
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6. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELU 
6.1 TOIMINNANSUUNNITTELU 

Tielaitoksessa on yhtenäinen tulosohjaukseen perustuva johtamisen sekä 
toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, joka sisältää tie- 
laitoksen ja tienpidon päämäärien, toimintaperiaatteiden sekä toiminnan tu-
lostavoitteiden määrittelyn. 

Toiminnansuunnittelujärjestelmän avulla ohjataan laitosta sille asetettujen ta-
voitteiden mukaisesti. Kukin vastuuyksikkö laatu oman tulossuunnitelman-
sa ts. suunnittelee toimintansa sisällön ja ajoituksen siten, että tulostavoitteet 
voivat täyttyä, ja tilatut tuotteet ja palvelut valmistuvat sovitussa ajassa, kus-
tannuksiltaan edullisina ja laadultaan moitteettomina. Tulos suunnitelma hy-
väksytään tilaavan yksikön kanssa käytävässä tuloskeskustelussa tulossopi-
muksella. 

Tulos suunnitelmien toteutuminen ja tielaitoksen tavoitteiden saavuttami-
nen varmistetaan määräajoin väli- ja tulosraportoinnilla sekä niihin liittyvil-
lä tuloskeskusteluilla. 
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6. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELU 
6.2 TALOUDELLISET NÄKÖKOHDAT 

YLEISTÄ 

Tiehallitus toimii taloushallinnossa valtiovarainministeriön määräämänä dli-
virastona. Tiehallitus on hajauttanut tilivirastotehtävien hoidon tiepiireille, jotka 
toimivat tiehallituksen alaisina maksupisteinä. Taloushallintoon kuuluu hal-
linnollinen kirjanpito, kustannuslaskenta ja maksuliike. 

MENE'PT'ELYTAPA 

Tielaitoksessa on sisäinen laskentatoimi, joka tuottaa toiminnan johtamisen ja 
seurannan edellyttämässä laajuudessa toiminnan arviointia varten tiedot käy-
tetyistä tuotannontekijöistä ja muista voimavaroista, niistä aiheutuneista kus-
tannuksista, aikaan saaduista tuloksista, toiminnan vaikutuksista ja taloudel-
lisuudesta. Valtiokonttori antaa laskentatointa ja sen järjestämistä koskevia eri-
tyismääräyksiä. 

Tielaitoksessa on laskentajäijestelmän perustaksi luotu eri resurssien käytöstä 
aiheutuvien kustannusten seurantajärjestelmät hallinnollisen kirjanpidon hoi-
toa varten sekä toiminnan suunnittelun ja seurannan tarpeisiin. Sisältö on mää-
ritelty erillisillä ohjeilla. Laatukriteereinä ovat virheettömyys, oikea-aikaisuus, 
asiakkaan tarpeet ja järjestelmien toimivuus. 

Lisäksi laitoksen sisäinen tarkastus ja valtiontalouden tarkastusvirasto tar -
kastavat taloudelliset toteutumat ja niiden laadun. 

KIRJANPITO 

Hallinnollisesta kirjanpidosta ja määrärahojen käytöstä laaditaan vakioraportit 
tulosyksiköiden käyttöön. 

Hallinnollisen kirjanpidon menettelyjen ja vakiotilikartan avulla määräraho-
jen käyttö kohdistetaan momenteittain. 

KANNATTAVUUS- JA KUSTANNUSLASKENTA 

Tuloksellinen toiminta edellyttää, että kustannusten ja laadun sekä laadun ja 
vaikutusten väliset suhteet tunnetaan riittävällä tarkkuudella. Suunnitteluun kuu-
luu aina ennakoiva laadun ja taloudellisuuden varmistus. Suunnittelu- ja las-
kentajärjestelmien ensisijainen tehtävä on tukea toiminnassa tehtävää pää-
töksentekoa. 
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7. SUUNNITTELUN OHJAUS 

Tiensuunnittelun tuloksena syntyvät seuraavat päätöksentekoa ja rakentamista 
palvelevat tuotteet: 

- Hankesuunnitelma 

- Tiesuunnitelma 

- Rakennussuunnitelma 

Tielaitos laatu ja ylläpitää suunnitteluohjeita- ja menetelmiä, joilla ohjataan 
liikennetutkimusta sekä teiden ja palvelujen suunnittelua ja varmistetaan, että 
tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. 

Oikea laatu suunnittelussa merkitsee seuraavien periaatteiden noudattamista: 

- Suunnittelun lähtötiedot, tavoitteista johdetut tuotteille annetut 
vaatimukset yksilöidään ja dokumentoidaan. S uunnitteleva yk-
sikkö tarkastaa lähtötiedot ja arvioi tavoitteiden ja vaatimusten 
tarkoituksenmukaisuuden. 

- Epätäydelliset, moniselitteiset tai ristiriitaiset vaatimukset selvi- 
tetään yhdessä tavoitteiden asettajan kanssa. 

- Suunnittelun edetessä suoritetaan riittävä määrä suunnitelmakat-
selmuksia. Erityisesti huolehditaan siitä, että samaan hankkee-
seen osallistuvien eri osapuolien välinen tiedonsiirto toimii täs-
mällisesti ja on dokumentoitua. 

- Välittömästi tuotantoa palvelevassa suunnittelussa on hankittava 
suunnitelmien käyttäjiltä (=sisäinen asiakas) mandollisuuksien 
mukaan kannanottoja suunnitelmien yksityiskohtiin niiden to-
teutuskelpoisuuden ja oikean laatu/kustannussuhteen varmista-
miseksi. 

- Suunnitteluyksikön johdon tulee kiinnittää riittävästi huomiota 
töiden hyvään organisointiin, henkilöstön ammattitaitoon ja pä-
tevyyteen, sekä suhteuttaa laadunvarmistustoimenpiteet nämä 
huomioiden oikein, jotta saavutetaan riittävän korkea laatu- ja 
palvelutaso. 
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7. SUUNNITTELUN OHJAUS 

Suunnittelun tulosten tulee: 

- Täyttää lähtötiedoissa asetetut vaatimukset, 

- täyttää suunnitelman käsittelyn ja päätöksenteon vaatimukset 
riippumatta siitä onko ne ilmoitettu lähtötiedoissa, 

- yksilöidä suunnitelmissa ne tunnusmerkit, jotka ovat ratkaisevia 
tuotteen turvallisen ja varman toiminnan kannalta, 

- sisältää selvityksen suunnitelman vaikutuksista liikenteeseen, 
ympäristöön ja talouteen sekä arvion siitä, miten hyvin suunni-
teltu tuote täyttää asetetut tavoitteet. 

Suunnitelmamuutoksia varten luodaan menettely, joka turvaa niiden onnis-
tumisen. 

Suunnitelmien hyväksymis- ja jakelumenettelyn tulee olla toimiva kaikissa 
olosuhteissa. 
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8. LAATU TUOTANNOSSA 
8.1 RAKENTAMISEN OHJAUS 

YLEISTÄ 

Tien- ja sillanrakennustuotannon ohjaus perustuu siihen, että ne toiminnot, 

joilla on välitöntä vaikutusta tuotteen laatuun tunnistetaan ja suunnitellaan. 

Tielaitos suorittaa tällaiset toiminnot valvotuissa olosuhteissa. 

Rakennustyön suorittaminen valvotuissa olosuhteissa tarkoittaa sitä, että: 

- Ylläpidetään ja noudatetaan tuotantotavan työohjeita, 

- tehdään ja noudatetaan työkohde- tai nimikekohtaisia 
laatusuunnitelmia, 

- työolosuhteet huomioidaan resursseja ja työmenetelmiä 
valittaessa, 

- ylläpidetään ja noudatetaan kirjallisia laatuvaatimuksia, 

- ylläpidetään ja noudatetaan tuotteen laadun valvontaohjeita, 

- ylläpidetään työnsuunnitteluohjeita sekä tehdään ja noudatetaan 

niiden mukaisia työsuunnitelmia. Tielaitoksen työnsuunnittelu-

ohjeet sisältävät ohjeet kustannusarvion ja budjetin tekemiseen 

sekä aikataulutukseen, projektihallintaan ja omajohtoisen työn 

resurssipohjaiseen suunnitteluun ja työjärjestelyyn. 

Rakennustyön laatusuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat asiat: 

A. Toiminnan Iaadunvarmistus 

- Työmaan yleisaikataulu resurssiperusteisena 

- Työmaaorganisaatio ja vastuuhenkilöt 

- Alaurakoitsijat ja näiden vastuuhenkilöt 

- Kriittisten työvaiheiden ja toimintojen toteutussuunnitelmat 
(liikenteen ohjaus, ns. erityisvalvottavat työt ym.) 
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8. LAATU TUOTANNOSSA 
8.1 RAKENTAMISEN OHJAUS 

B. Tekninen laadunvarmistus 

- KLiytettyjen materiaalien kelpoisuustodistukset 

- Suoritettavat kokeet, mivaukset yms. 

- Laadunvalvonnasta syntyvät dokumentit 

Laatusuunnitelman hyväksymisen yhteydessä varmistutaan siitä, että työn-
johto (oma tai urakoitsija) tuntee työn laatuvaatimukset ja sallitut tolerans-
sit yms. laadunvarmistusta koskevat seikat. 

ERITYISVALVOTTAVAT TYÖT 

Erityisvalvottavia rakennustöitä ovat ne työvaiheet, joiden tuloksia ei voida 

täysin todentaa rakenteen jälkeenpäin tapahtuvalla tarkastuksella ja testauk-

sella, ja joissa esimerkiksi työtavan puutteellisuudet saattavat käydä ilmi vasta, 

kun rakenne on käytössä. Näissä töissä noudatetaan erityistä tarkkailua sen 

varmistamiseksi, että tuotevaatimukset tulevat täytetyiksi. 
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8. LAATU TUOTANNOSSA 
8.2 KUNNOSSAPIDON OHJAUS 

YLEISTÄ 

Kunnossapidon prosessien laatu määräytyy, paitsi teknisten laatuvaatimus-
ten myös oikea-aikaisuuden ja muiden kohdistuvuustekijöiden mukaan. 
Oikea-aikaisuusvaatimus voi muuttua vuorokaudenajan, liikennemäärän ja 
muiden vastaavien tekijöiden takia. Prosessien suorittaminen valvotuissa olo-
suhteissa tarkoittaa kunnossapidossa: 

- Noudatetaan työnimikekohtaisia laatuvaatimuksia, jotka on 
määritetty kirjallisin standardein, kuvausten tai valokuvien 
avulla, 

- ylläpidetään ja noudatetaan toiminto- ja työohjeita, 

- tehdään ja noudatetaan työnimikekohtaisia laatusuunnitelmia, 

- tehdään ja noudatetaan työnjärjestelysuunnitelmia, joilla varmiste-
taan lopputuotteen onnistuminen kaikissa olosuhteissa. Lisäksi 
työnjärjestelysuunnitelmissa varaudutaan poikkeustilanteisiin, 
kuten koneiden rikkoutumisiin tai henkilöstötilanteen muutoksiin, 

- ylläpidetään ja noudatetaan laadun valvontaohjeita. 

ERITYISVALVOTFAVAT TYÖT 

Kunnossapidon erityisvalvottavia töitä ovat ne prosessit, joissa työn tulosta 
ei voida työn yhteydessä välittömästi täysin todentaa. Näissä töissä nouda-
tetaan erityistä tarkkailua sen varmistamiseksi, että laatuvaatimukset tulevat 
täytettyä. 
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9. LAATU HALLINNOSSA JA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ 

Tielaitos laatu ja ylläpitää menettelyjä, joilla ohjataan hallintopäätösten 
tekoa, lakimääräisten asiantuntijatehtävien suorittamista sekä muita viran-
omaistoimintoja ja varmistetaan, että työssä noudatetaan hyväksyttyjä toi-
mintalinjoja sekä hyvää hallintotapaa. 

Valmistelu- ja päätöksentekotehtävät annetaan sellaisille yksiköille ja hen-
kilöille, joilla on riittävät valmiudet tehtävien suorittamiseen. Päätöksentekoon 
tarvittavat valtuudet määritellään työjärjestyksessä ja toimintokohtaisesti 
kirjallisesti. 

Laatuvastuuseen hallinnossa ja viranomaistehtävissä kuuluu tehtävien asian-
mukaisen suorittamisen lisäksi vastuu hyvästä asiakaspalvelusta niin ulko-
puolisten kuin sisäistenkin asiakkaiden suhteen. 

Palvelutasotavoitteet määritellään. 
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10. LAATU TUKITOIMINNOISSA 
10.1 HANKINTATOIMI 

YLEISTÄ 

Hankintatoimi kattaa kaiken ulkopuolisten palvelujen hankinnan kuten ura-
kat, konsulttipalvelut ja tavara- sekä materiaalitoimitukset. 

TOIMITTAJIEN ARVIOINTI 

Toimittajat, urakoitsijatja konsultit valitaan pääsääntöisesti kilpailumenettelyn 
avulla sellaisten yritysten joukosta, joiden laadunvarmistus on tehtävään näh-
den riittävän luotettavalla tasolla. 

Toimittajarekisterissä ylläpidetään luetteloa hyväksyttävistä toimittajista, 
johon myös voidaan kerätä palautetta toimitusten onnistumisesta yms. laatuun 
liittyvistä seikoista. 

HANKINTATIEDOT 

Hankinta-asiakirjat on laadittava siten, että ostettavan palvelun tai tuotteen 
vaatimukset on määritelty yksikäsitteisesti .Vaatimukset kuvataan hankinta- 
tiedoissa palvelun tai tuotteen ominaisuuksina sekä toimittaj aan kohdistuvi-
na vaatimuksina.Mikäli toimittajalta vaaditaan laatujärjestelmää tulee sen toi-
mivuus tarvittaessa sopivalla tavalla ns. auditointimenettelyn avulla tarkis-
taa. 

Ennen sopimuksentekoa tulee huolehtia Siitä, että myös toimittaja tarkistaa 
hankinta-asiakirjojen tietojen riittävyyden palvelun tai tuotteen tekemisen kan-
nalta (Sopimuskatselmus). 

HANKITTUJEN PALVELUJEN TAI TUOTTEIDEN 
SOPIMUKSENMUKAISUUDEN VARMENTAMINEN 

Laatujärjestelmän toimituskohtaisen toimivuuden varmistamiseksi tulee 
mandollisuuksien mukaan ja laatuvastuutoimituksissa aina pyytää toimitta-
jalta toimituksen/urakan laatusuunnitelma, missä yksityiskohtaisesti esitetään 
toimintamalli kyseisessä toimituksessa/urakassa, sekä tähän liittyvä teknisen 
laadun valvontamenettely dokumentteineen. 

Laatusuunnitelm a tarkastetaan ennen hyväksymistä, eikä sen hyväksyminen 
vähennä toimittajalle kuuluvaa vastuuta. Laatusuunnitelman toteutumista val-
votaan tuotantoketjun alkupäästä alkaen. 
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10. LAATU TUKITOIMINNOISSA 
10.1 HANKINTATOIMI 

ULKOPUOLISTEN TOIMITFAMAT MATERIAALIT JA TUOTTEET 

Muiden kuin urakoitsijoiden tai tavaratoimittajien toimittamia materiaaleja 
ja tuotteita käsitellään toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti.Tällaiset toi-
mitukset perustuvat tehtyyn yhteistyösopimukseen. Tuotteet pidetään tar-
vittaessa erillään omista tuotteista, ja mandolliset viat, vauriot tai puutteet kir-
jataan ja niistä ilmoitetaan toimittajalle sekä sovitaan tarvittavista jatko- 
toimenpiteistä. 

KÄSITFELY 

Materiaaleja käsitellään niin, etteivät ne vaurioidu. Käsittelyssä noudatetaan 
tuotekohtaisia ohjeita ja määräyksiä ottaen huomioon yleiset työ- ja ympä-
ristönsuojelunäkökohdat. Materiaalit suojataanja merkitään niin, että ne kes-
tävät kuljetusten, sään ja varastoinnin aiheuttamat rasitukset. 

Ostettujen ja ulkopuolisten toimittamien materiaalien osalta on huo-
mioitava se mitä tunnistuksesta ja jäljitettävyydestä on sanottu kohdassa 
11.3, sivulla 3 (Tunnistus ja jäljiteträvyys). 

VARASTOINTI 

Varastotilojen ja -alueiden tulee olla tarkoituksenmukaisia. Materiaalien 
vastaanottamisessa, varastoinnissa ja toimittamisessa noudatetaan 
tuote(ryhmä)kohtaisia ohjeita. Pilaantumisen ja turmeltumisen estämiseksi va-
ra.stossa tehdään tarkastuksia niin, että varastossa on vaatimukset täyttävät tuot-
teet ja muut tuotteet eroteltuina. 
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10. LAATU TUKITOIMINNOISSA 
10.2 HENKILÖSTÖ 

YLEISTÄ 

Tielaitoksen johtamisjärjestelmä on yhteistoiminnassa tapahtuva tulosjohta-
minen. Tällä johtamisjäijestelmällä saavutetaan henkilöstön korkea moti-
vaatiotaso myös laadun suhteen. 

Tielaitoksessa noudatettavat henkilöstöhallinnon linjat ja henkilöstöpoli-
tukka vahvistetaan tielaitoksen henkilöstöstrategiassa. Tavoitteena on, että tie- 
laitos saa palvelukseensa ja saa pysymään palveluksessaan tienpidon edel-
lyttämän ammattitaitoisen henkilöstön, joka työskentelee tuloksellisesti ja jonka 
työkunto on hyvä. 

Tuottavuutta ja hyvää työkuntoa ylläpidetään kehittämällä samanaikaisesti joh-
tamista, osaamista, työn sisältöä ja työoloja. 

Tavoitteena on koko työiän säilyvä fyysinen kunto, henkinen vireys ja hyvä 
työpaikan ilmapiiri. 

TYÖSUOJELU 

Laatujärjestelmä korostaa kaikkien ongelmien ennaltaehkäisyä ja vastaa 
näinollen turvallisuuden parantamiseen tähtäävää ajattelua. Työsuojelua 
koskevat ohjeet kuuluvat olennaisena osana laatujärjestelmään, ja niiden jat-
kuva noudattaminen on perustavaa laatua oleva tekijä laadukkaassa toimin-
nassa. 

KOULUTUS 

LÄHTÖKOHDAT 

Koulutuksella huolehditaan laadun tuottamisessa tarvittavasta pätevyydestä. 

Henkilöstökoulutuksen avainalueita ovat osaamisen laajentaminen sekä mo-
nitaitoisuuden, asiantuntija-osaamisen ja esimiestaitojen kehittäminen. 

Koulutuksen suunnittelu- ja toteutusvastuu on hajautettu yksiköihin. 
Toteutuksesta huolehditaan työnopastus- ja kurssimuotoisen koulutuksen 
järjestelmillä. 
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10. LAATU TUKITOIMINNOISSA 
10.2 HENKILÖSTÖ 

KEHITI'ÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTELY 

Koko laitosta koskevat henkilöstön kehittämisen tavoitteet käsitellään vuo-
sittain laitoksen johtoryhmässä. Pohjana ovat pitkän aikavälin kehittämislinjat, 
toiminnalliset tavoitteet ja ajankohtaiset kehittämishaasteet. Tulosyksiköt aset-
tavat tämän pohjalta omat tavoitteensa. Keskitettyjä hankkeita lukuunottamatta 
koulutuksen suunnittelusta vastaavat tulosyksiköt. 

Kehittämistarpeita arvioitaessa kriteereinä ovat toiminnan tuloksellisuuden, 
laadun, taloudellisuuden jne. parantaminen sekä yksilölliset kehittämistarpeet. 
Hajautetun aloitetoiminnan avulla pyritään varmistamaan kehittämisideoiden 
hankinta kautta koko tielaitoksen organisaation. 

OSAAMISEN VARMISTAMINEN 

Toiminnan kannalta tärkeä osaaminen uudistetaan ammatillisilla täyden-
nyskoulutusohjelmilla. 

Uusien tehtävien ja menetelmien omaksuminen va.rmistetaan perehdyttämi-
sellä, työnopastuksella ja ajankohtaiskoulutuksella. 

ARVIOINTI JA SEURANTA 

Tuloksellisuutta ja laatua arvioidaan toisaalta koulutustilaisuuksien ja ke-
hjttämjshankkeiden laadun (koulutuksen tavoitteiden toteutuminen, opetuk-
sen laatu, opettaja-, oppilas- ja esimiesarviot, erillisselvitykset) kannalta, toi-
saalta toiminnan tavoitteiden toteutumisen kannalta. 

Yksiköt seuraavat henkilöstönsä koulutusta omilla järjestelmillään. 

Arvioinnin apuvälineenä on laitostasoinen koulutuksen tietojärjestelmä, 
josta saadaan tietoja suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten. 
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10. LAATU TUKITOIMINNOISSA 
10.3 ASIAKIRJOJEN VALVONTA 

ASIAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN JA JULKAISEMINEN 

Asiakirjojen hyväksyminen tapahtuu työjärjestyksessä, tehtävänkuvauksis-
sa ja delegointipäätöksissä esitetyllä tavalla. 

Tielaitoksen asiakirjahallinnon ohjesäännössä esitetään asiakirjojen ja tie-
dostojen rekisteröintiä, käsittelyä, jakelua, säilytystä ja hävittämistä koske-
vat ohjeet. 

ASIAKIRJOJEN VAIHDOKSET JA MUUTOKSET 

Asiakirjojen valvontatehtävätja -vastuut määritellään kussakin vastuuyksi-
kössä niin, että kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa varmistetaan voimassa 
olevien asiakirjojen ja painosten käyttö sekä vanhentuneiden asiakirjojen hä-
vittäminen. 

Tarpeettomien vaihdosten ja muutosten välttämiseksi tulee suunnitelmien ja 
muiden asiakirjojen laadinnassa suorittaa lähtötietojen kartoitus sekä itse asia-
kirjan laadintatyö riittävällä huolellisuudella. 

Kun vaihdoksia ja muutoksia esiintyy tulee ne suorittaa ja hyväksyä samal-
la tavoin kuin alkuperäistä asiakirjaa laadittaessa, ellei nimenomaan toisin mää-
rätä.Muutoksia tehtäessä on huolehdittava riittävän informaation hankkimi-
sesta ennen muutoksen tekoa.Asiakirjoihin tehdyt muutokset on yksilöitävä 
ja merkittävä selkeästi. 

Tielaitoksen diariointi- ja arkistointijäijestelmässä olevien normirekisterin ja 
elektronisen arkiston tai muun vastaavan valvontamenettelyn avulla var-
mistetaan, että asiakirjojen muutokset ja uusimiset tunnistetaan ja vältytään 
vanhentuneiden asiakirjojen käytöltä. 

Tielaitoksen maaraykset, ohjeet ja muuta ohjausta koskevat asiakirjat ovat voi-
massa niissä ilmoitetun määräajan, jonka jälkeen ne uusitaan tai määrätään 
voimaan uudeksi maaraajaksi. Kun asiakirjaan on tehty käyttöä haittaava maara 
muutoksia, tulee asiakirjasta julkaista uusi painos. 
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10. LAATU TUKITOIMINNOISSA 
10.4 KÄYTTÖOMAISUUDEN HUOLTO 

YLEISTÄ 

Huolto sisältää joukon erillisiä tuotantovaiheen tukitoimintoja, joilla var-
mistetaan ja ylläpidetään tuotantoresurssien riittävä käyttökunto, työ- ja so-
siaalitilojen riittävä taso ja niiden käyttöturvallisuus. Toimintojen suunnittelussa 
ja toteutuksessa noudatetaan laitoksen sisäisiä ohjeita ja työsuojelussa asian-
omaisia ohjeita ja määräyksiä. 

KALUSTO 

Huoltotehtävät organisoidaan ja toteutetaan sovittujen määritysten ja tuotantoa 
palvelevien aikatavoitteiden mukaisesti. Kaluston huolto suunnitellaan niin, 
että tuotantoprosessille ja liikenteelle aiheutuva haitta minimoituu. 

KIINTEISTÖT 

Kiinteistöjen huollolla tarkoitetaan teknisiä ja muita toimenpiteitä, jotka pi-
tävät kiinteistön käyttö- tai toimintakunnossa taloudellisuusnäkökohdat huo-
mioonottaen. Kiinteistöjen huoltotoiminta on suunnitelmallista ja siten ajoitettua, 
että kiinteistö palvelee tehtäväänsä taloudellisesti ja toimintavarmasti. 



Tielaitos 	 Ver. 	Koodi: 	
10.5 

Sivu 
 1 / 1 

LAATU KÄSIKIRJA Laat. 	Tark. 	Hyv. 	Pvm. 

10. LAATU TUKITOIMINNOISSA 
10.5 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖ 

Tutkimus- ja tuotekehitystyö tielaitoksessa kohdistuu liikenteeseen, ympä-
ristöön ja kaikkiin tielaitoksen tuotteisiin ja palveluihin. Sen tavoitteena on 
parantaa tienpidon kokonaislaatua tielaitokselle asetettujen päämäärien 
mukaisesti. 

Tutkimus- ja kehitystoim innas sa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

- Tavoitteet harkitaan kriittisesti lähtien tielaitoksen palvelutason 
ja toiminnan taloudellisuuden kehittämisestä, 

- kansainvälisen ja kotimaisen tienpitoa koskevan tutkimuksen 
tuloksia seurataan tiiviisti, ja niiden tuloksia pyritään harkitusti 
hyödyntämään, 

- toimintamallitja resurssit ovat ajan tasalla, käytössä on vain 
luotettavia ja dokumentoituja työtapoja -ja -menetelmiä, 

- tekniset laitteet ja välineet ovat luotettavia, 

- tutkimus- ja kehitystyön tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti, 
ja kehittämi sideoita kerätään systemaattisesti, 

- tutkimus- ja kehitystyön tulokset tulevat viipymättä käyttöön. 
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10. LAATU TUKITOIMINNOISSA 
10.6 TIETOPALVELU 

YLEISTÄ 

Tietopalvelu käsittää perustietoaineistojen keruun ja informaation hankinnan, 
varastoinnin, käsittelyn, siirron ja jakelun. Tietohuolto toteutetaan tietojär-
jestelminä, joissa lisääntyvästi käytetään tietotekniikkaa. 

Tietohallinnon laatua arvioidaan sen kykynä toteuttaa tielaitoksen johtamis-
järjestelmän ja toimintapäämäärien mukaista tietohuoltoa. 

ATK-JÄRJESTELMÄT 

Tielaitoksen atk-järjestelmien kehittämistä ohjataan johdon hyväksymillä ke-
hittämisohjelmilla sekä tietotekniikka-arkkitehtuureilla. 

Atk-järjestelmien laadunvarmistus perustuu järjestelmien rakentamisaikaiseen 
laadunvarmistusmenettelyyn sekä laadun jälki tarkkailuun. Rakentamisaikaisen 
laadunvarmistuksen piiriin kuuluvat järjestelmän määrittely, atk-suunnittelu 
ja toteutus, järjestelmän toimivuus sekä kehittämisprojektin dokumentit. 

Atk-järjestelmien laadun jälkitarkkailulla seurataan järjestelmien tukea tie- 
laitoksen toiminnalle sekä järjestelmien teknistä laatua. 

Järjestelmien ulkoisen ja sisäisen tehokkuuden lisäksi atk-järjestelmien laa-
dunvarmistuksen tehtävänä on varmistaa järjestelmien turvallisuus ja laitosta 
sitovien normien toteutuminen sekä järjestelmien kehittämisen ja käytön ta-
loudellisuus. 

INFORMAATIOPALVELU 

Tielaitoksen informaatiopalvelu palvelee sisäisiä asiakkaitaan alaa koskevan 
kirjallisuuden, tutkimustulosten ja -raporttien sekä lehtien ja julkaisujen 
hankinnassa. 

Tielaitoksen omien lehtien ja julkaisujen avulla palvellaan sekä ulkoisia että 
sisäisiä asiakkaita sekä tuetaan laatupolitiikan mukaisen laitoskuvan luomista. 
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Muita sisäisiä palveluja ovat esim: 

- Tiestön kunnon mittaus 

- Laboratorio 

- Kartoitus 

- Kopio- ja monistuspalvelu 

- Sisäinen posti 

Oikea laatu näissä tehtävissä tarkoittaa huolehtimista seuraavista seikoista: 

- Huolehditaan teknisistä apuvälineistä ja laitteista, 

- määritellään palvelutavoitteet omat resurssit huomioiden 
yhdessä sisäisten asiakkaiden kanssa, 

- hankitaan palautetta omilta asiakkailta systemaattisesti. 
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11. LAATUJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS JA LAADUN VARMISTAMINEN 
11.1 JOHDON KATSELMUKSET 

Laatujärjestelmän jatkuvan toimivuuden varmistamiseksi sisältyy siihen 
johdon katselmusmenettely, mikä tarkoittaa muodollisia, säännöllisiä ja riip-
pumattomia katselmuksia, joiden avulla määritellään laatujärjestelmän so-
veltuvuus ja tehokkuus laatupolitiikan käytännön toteuttajana, sekä asetettujen 
laatutavoitteiden saavuttaminen. 

Johdon katselmuksis sa selvitetään toiminnan kehittämismandollisuuksia ja 
-tarpeita siten, että niistä saadaan selkeä, yhtenäinen kuva. 

Johdon katselmukses sa käsitellään kaikki oleelliset tietolähteet kuten: 

- Tarkasteltavan organisaation suorituskykyä kuvaavat raportit ja 
analyysit, 

- tiedot asiakaspalautteesta ( sisäiset ja ulkoiset asiakkaat), 

- suoritettujen auditointien tulokset 

- uuden teknologian, yhteiskunnallisten vaatimusten yms. 
muutosten aiheuttamat vaatimukset. 

Johdon katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan toiminnasta ko-
konaisvastuussa olevalle esimiehelle. Näiden pöytäkirjojen yhteenvetona laa-
ditaan vuosittain tielaitoksen johdon laaturaportti. 

Johdon katselmusten käytännön menettelyt koordinoidaan tulosjohtamis-
menettelyyn sitä tältä osin täydentäen. 
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11. LAATUJÄRJESTELMÄN TOIMI VUUS JA LAADUN VARMISTAMINEN 
11.2 SOPIMUSKATSELMUS 

Laatujärjestelmään sisältyy sopimuskatselmusmenettely. Ennen tilatun työn 
aloittamista pitävät toimittaja ja tilaaja katselmuksen sen varmistamiseksi, että 
toimittaja on ymmärtänyt oikein tilauksen/tehtävänannon sisällön ja että 
sillä on edellytykset tilauksessa esitettyjen vaatimusten täyttärniseen 

Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka toimii alkuperäisen tilauksen/teh-
tävänannon rinnalla perustana työn suorittamiselle. Tielaitoksen vastuuyksikkö 
voi olla sopimuskatselmuksessa joko toimittajan asemassa tilaajaorganisaa-
tioon nähden tai tilaajan asemassa ulkopuoliseen toimittajaan nähden. 
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11. LAATUJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS JA LAADUN VARMISTAMINEN 
11.3 TARKASTUS JA TESTAUS 

TUOTTEIDEN JA MATERIAALIEN VASTAANOTTOTARKASTUS 
JA -TESTAUS 

Tulosyksikkö varmistaa, että hankittuja suunnittelu- ja muita palveluja, tuot-
teita ja materiaaleja ei vastaanoteta, käsitellä eikä käytetä ennen kuin han-
kittujen tuotteiden laatu on tarkastettu tai varmennettu laatusuunnitelmaa tai 
muita kirjallisia ohjeita noudattaen. 

Hankittuja tuotteita voidaan poikkeuksellisesti käyttää laatua varmentamat-
ta, kun tarkastamaton tuote voidaan myöhemmin luotettavasti tunnistaa ja tar-
kastaa sekä tuote voidaan hyväksyä, korjata, hylätä tai hyväksyä käyttöra-
joituksin. 

Vastaanottotarkastuksen sisältöä ja luonnetta määriteltäessä otetaan huomi- 
oon toimittajan laadunvarmistus ja toimittajan laatutositteet. 

TYÖNAIKAISET TARKASTUKSET 

Tulos yksikkö 

- Määrittelee mittausmenetelmät ja mittauksilta vaadittavat tark-
kuudet, sekä valitsee tarkoitukseen sopivat tarkastus-, mittaus- ja 
testausvälineet, 

- tarkastaa mittausten yms. toimenpiteiden avulla, että tuotannos-
sa saavutetaan suunnitelmien edellyttämät rakennemitat sallittu-
jen toleranssien sisällä, 

- huolehtii jatkuvasti siitä, että tarkastus-,mittaus-, testausvälineitä 
käytetään tavalla, joka takaa, että mittausvarmuus on tunnettu ja 
vaatimusten mukainen, 

- keskeyttää tuotannon tai varastoi tuotteet kunnes tuotteiden käy-

tön edellyttämät tarkastukset ja testaukset on tehty, tarvittavat 
raportit on vastaanotettu ja laatu varmennettu, lukuunottamatta 
tilannetta, jolloin hankittuja tuotteita voidaan käyttää kohdan 
"vastaanottotarkastus mukaisesti, 

- tunnistaa ja merkitsee poikkeavat tuotteet. 
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11. LAATUJÄRJESTELMÄN TOIMI VUUS JA LAADUN VARMISTAMINEN 
11.3 TARKASTUS JA TESTAUS 

LOPPUTARKASTUS JA -TESTAUS 

Lopputarkastuksella tarkoitetaan rakenteen tai sen osan tarkastusta ennen sen 
käyttöönottoa. 

Tulosyksikkö huolehtii rakenteiden lopputarkastuksista ja testauksista laa- 
tusuunnitelmien tai muiden kirjallisten ohjeiden mukaisesti. 

Rakenteen hyväksyminen edellyttää, että kaikki laatusuunnitelmassa tai 
muissa kirjallisissa ohjeissa osoitetut tarkastukset ja testaukset on tehty, 
vastaanottotarkastukset, olosuhdetarkastukset ja tuotannon tarkastukset pidetty 
ja että tarkastusten tulokset täyttävät tuotevaatimukset. 

Rakennetta ei toimiteta tai oteta käyttöön, ennen kuin laatusuunnitelmassa tai 
muissa kirjallisissa ohjeissa määritellyt toimet on tehty ja niihin liittyvät tie-
dotja asiakirjat ovat hyväksyttyjä ja käytettävissä. 

TARKASTUSTEN JA TESTAUSTEN TOSITTEET 

Tulosyksikkö järjestää niiden tarkastus- ja testaustositteiden säilytyksenja ar -
kistoinnin, joissa tuotteen hyväksymisehdot on määritelty ja jotka todistavat, 
että tuote täyttää laatuvaatimukset. 

TARKASTUS- , MITTAUS- JA TESTAUS VÄLINEET 

Laadunvarmistuksessa käytetään valittujen tarkastus-, mittaus- ja testaus- 
menetelmien edellyttämiä hyväksi tunnettuja, luotettavia laitteita ja välineitä. 

Tulosyksikkö varmistaa, että laitteet ovat riittävän tarkkoja ja täsmällisiä ka-
libroimallaja säätämällä laitteet määräajoin tai ennen niiden käyttöä. Tämä 
tapahtuu kansallisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti tai niiden puut-
tuessa valmistajan ohjeiden mukaan. 

Tulosyksikkö määrittelee laitteiden hyväksymisehdot ja toimenpiteet joihin 
ryhdytään, jos laitteen tarkastuksen tulokset ovat epätyydyttäviä. 

Tulosyksikkö tunnistaa laitteet sopivalla merkillä tai tunnisteella, jossa osoi-
tetaan kalibrointitilanne. 

Tulosyksikkö pitää kirjaa laitteiden kalibroinneista. 
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11. LAATUJÄRJESTELMÄN TOIMI VUUS JA LAADUN VARMISTAMINEN 
11.3 TARKASTUS JA TESTAUS 

Tulosyksikkö varmistaa, että laitteet kalibmidaan ammattitaidolla ja siinä käy-
tetään tarkoituksenmukaisia välineitä. 

Tulosyksikkö varmistaa, että laitteita ja niiden testausohjelmia säilytetään siten, 
että niiden käyttökelpoisuus ja tarkkuus säilyvät. 

Tulosyksikkö suojaa laitteensa ja testausohjelmistonsa sellaisilta säätötoimilta, 
jotka muuttaisivat kalibrointia. 

TARKASTUS JA TESTAUSTILANNE 

Tulosyksikkö (toimittaja) merkitsee selkeästi joko piirustuksiin, mittaus- 
pöytäkirjoihin tai maastoon rakenteiden tarkastustilanteen siten, että väitetään 
rakenteiden ennenaikainen kuormitus yms virheet.Käytössä olevan merkin-
tätavan on oltava yhdenmukainen ja kaikkien osapuolien tiedossa, ja siitä tulee 
olla tunnistettavissa tarkastuksen/mittauksen suorittaja. 

Tuotteiden ja materiaalien testaustilanne (hyväksymismerkinnät) tulee osoit-
taa selkeillä merkinnöillä läpi koko tuotantoprosessin siten, että kaikki 
asianosaiset ovat tietoisia tästä. Hyväksymismerkinnöissä tulee tarkastuksen 
suorittaja olla tunnistettavissa. 

TUNNISTUS JA JÄLJITETTÄVYYS 

Teiden, siltojen ja muiden rakenteiden sekä materiaalien valmistuksen, käy-
tönja kunnossapidon kannalta oleellisten tietojen tulee olla jäljitettävissä ra-
kenteiden valmistuksen ja käyttöiän ajan. 

Ohjeet tuotteiden tunnistamisesta ja tunnisteiden kirjaamisesta sekä tuotteisiin 
liittyvien tietojen jäljitettävyydestä esitetään suunnitelmissa, työselityksissä 
ja laatuvaatimuksissa tai muissa ohjeissa. 

Tielaitoksen toiminnan ja asiakkaiden kannalta oleelliset sisäiset ja ulkoiset 
palvelut tulee voida tarvittaessa jäljittää. Samoin on voitava selvittää, mihin 
sopimukseen, ohjeeseen tai määräykseen tuotettu palvelu perustuu ja miten 
se on tehty. Jäljitettäviä palveluja koskevat yksityiskohtaiset ohjeet sisälly-
vät asianomaisten yksiköiden toimintaohjeisiin. 
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11. LAATUJÄRJESTELMÄN TOIMI VUUS JA LAADUN VARMISTAMINEN 
11.4 POIKKEAVAN TUOTTEEN KÄYTTÖ 

Tulosyksikössä tulee laatusuunnitelman avulla tai muulla luotettavalla tavalla 
määritellä menettelytavat sen varmistamiseksi, että sallittujen toleranssien ylit-
tävät poikkeamat tunnistetaan ja estetään siitä mandollisesti aiheutuvat va-
hingot tai haitat. 

Jatkotoimenpiteet poikkeavan tuotteen osalta määritellään asianomaisten 
vastuuhenkilöiden toimesta, kun tarpeelliset selvitykset/tutkimukset on suo-
ritettu. 

Toimenpiteitä ovat: 

- Korjaus annettujen vaatimusten täyttämiseksi, 

- hyväksyminen korjattuna tai korjaamattomana esim. arvonvä-
hennystä perien tai takuuaikoja jatkamalla, 

- käyttötarkoituksen muuttaminen, 

- hylkääminen. 

Silloin kun sopimus sitä edellyttää poikkeavan tuotteen ehdotetusta käytös-
tä tai korjaamisesta ilmoitetaan tilaajalle tai hänen edustajalleen tämän hy -
väksymistä varten.Korjatut tuotteet tarkastetaan asianomaisten ohjeiden mu-
kaisesti. 
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11. LAATUJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS JA LAADUN VARMISTAMINEN 
11.5 KORJAAVAT TOIMENPITEET 

Tulosyksiköillä on dokumentoidut menettelytavat korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamista varten, kuten: 

- Rakenteiden,tuotteiden ja palveluiden poikkeamien syiden ana-
lysoimiseksi ja ongelmien uusiutumisen ehkäisemiseksi. 

- ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen laatukustan-
nusten optimoinnin avulla, 

- korjaavien toimenpiteiden informointi mm sisäisille asiakkaille, 
sekä niiden tehokkuuden valvonta, 

- tarpeellisten muutosten kirjaaminen toiminta- ja työohjeisiin. 
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11. LAATUJÄRJESTELMÄN TOIMI VUUS JA LAADUN VARMISTAMINEN 
11.6 LAATUARVIOINNIT 

Vastuu laadusta kuuluu tielaitoksen laatupolitiikan mukaisesti jokaiselle tie- 
laitoksen palveluksessa olevalle. 

Esimiesten vastuuseen kuuluu luonnollisena osana toiminnan sekä loppu- 
tuotteen laadun päivittäinen ohjaus ja valvonta. 

Laatujärjestelmän jatkuvan toimivuuden ja edelleen kehittämisen turvaami-
seksi täydennetään esimiesten suorittamaa valvontaa sisäisillä laatuarvioin-
neilla (auditoinneilla), jonka suorittaa arvioitavasta toiminnasta riippumaton 
henkilö. 

Laatuarvioinnissa käydään läpi jokin osa toiminnasta, ja sen tuloksista laa-
ditaan raportti, johon tarkastuksen kohteena olevan toiminnan vastuuhenki-
lö liittää oman kommenttinsa. 

Laatuarviointeja suoritetaan määrävälein periaatteessa siten, että kolmen 
vuoden jaksoissa tulosyksikön koko laatujärjestelmä on kerran tarkastettu. 
Arvioinnit tulee ensisijassa kohdistaa niille laatujärjestelmän alueille, joissa 
on tapahtunut muutoksia tai esiintynyt laatuongelmia. 

Näiden arviointien tarkoituksena ei ole puuttua linjaorganisaation toimintaan 
ja vastuisiin, vaan ainoastaan tuottaa mandollisimman objektiivista tietoa laa-
tujärjestelmän toimivuudesta ja sen kehittämistarpeista. 

Laatuarviointej a suoritetaan myös konsulteil le, urakoitsijoille sekä toim itta-
jille. 

Pitkäaikaisissa urakoissa ja toimituksissa urakoitsijan/toimittajan laatujär-
jestelmän ja työmaan laatusuunnitelman toimivuus arvioidaan vuosittain 
dokumentoidun laatuarvioinnin avulla. Tulokset arvioinnista toimitetaan 
ao. palvelujen hankinnasta vastaavan yksikön tietoon. 

Lyhytaikaisissa toimituksissa arviointeja suoritetaan harkinnan mukaan. 

Laatuarviointien raportit käsitellään vuosittain johdon katselmuksessa. 
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11. LAATUJÄRJESTELMÄN TOIMI VUUS JA LAADUN VARMISTAMINEN 
11.7 LAATUTIEDOSTOT 

LAATUTIEDOSTOT 

Laatutiedostoja ovat kaikki toiminnan ja tuotteiden kelpoisuuteen liittyvät 
suunnitelmat, raportit ym. asiakirjat. 

Tielaitoksessa tai sen tuotantoyksikössä pidetäiiin yllä laatutiedostoja, jotta voi-
daan luotettavasti osoittaa vaaditun laadun saavuttaminen ja laatujärjestelmän 
toimivuus. 

Konsulttien, urakoitsijoiden ja vastaavien osapuolien asiaan kuuluvat laatu- 
tiedot joko ovat osa tielaitoksen laatutiedostoja tai tielaitoksen laatutiedos-
tot sisältävät viittaukset vastaaviin osavalmistajan laatutiedostoihin. 

Laatutiedostot talletetaan ja viläpidetääri siten, että ne ovat helposti saatavilla. 
Laatutiedost.ujcn sailyttärnisaika ja saatavuus määritetään asiakirjahallin-
non ohjesäännön mukaisessa arkistonmuodostamissuunnitelmassa. 

TILASTOLLISET MENETELMÄT 

Tilastollisten menetelmien oikea soveltaminen on tärkeä osa toiminnan tar-
koituksenmukaisessa järjestämisessä ja tuotteiden laadun tarkkailussa. 
Tilastollisia sovelluksia käytetään palvelemaan: 

- Tietojen keräystä, 

- asiakastutkimusta, 

- tuotesuunnittelua, 

- laadun arviointia ja kehittämistä. 

Tilastolliset testaustavat kehitetään toiminnon (tuotteen/prosessin) suoritus-
kyvyn ja laadun todentamisen avuksi. 

Vastuu tilastollisten menetelmien tarkoituksenmukaisuudesta ja käytöstä 
kuuluu kullekin toiminnon vastaavalle. Tarvittaessa tilastotieteen asiantun-
tijoita käytetään hyväksi sovellettaessa tilastollisia menetelmiä asianomaiseen 
toimintoon. 

Tielaitos ylläpitää rekisteriä laitoksen käytössä olevista tilastollisista laa-
dunvalvontasovelluksista. Toim innon vastaavan tulee ilmoittaa käytettävät me-
netelmät rekisterin ylläpitäjälle. 
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