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1. 	J 0 H D A N T 0 

	

1.1 	OHJEEN TARKOITUS 

Tämä ohjekirja sisältää ohjeet tienrakennushankkeen bud-

jetin laadinnasta sekä kuukausiraportointijärjestelmästä. 

Kuukausiraportointi on se osa tienrakentamisen atk-ra-

portointia, jossa toteutumia verrataan hankkeen budjet-

tiin. Kirja on tarkoitettu järjestelmän hyväksikäyttä-

jien käsikirjaksi hanketasolta toimialatasolle saakka. 

. 	Tämä ohje korvaa aikaisemmat ohjekirjaset "Tientekemisen 

kustannusraportointi" TVH 2.831 ja "Atk-sovellutus 1, 

rakentamisen ja kunnossapidon budjetit" TVH 2.893. 

Tässä ohjeessa esitetty budjetin laadinta on jatkoa hank-

keen työsuunnitelman laatimiselle, josta on ohjeet kirja-

sessa "Tienrakennushankkeen työnsuunnittelu" TVH 732887. 

Raportoinnin lähtötiedoksi tehtävästä suoritteiden ilmoit-

tamisesta on tämän julkaisun lisäksi ohjeita kirjasessa 

"Hanketason raportointi" TVH 2.913.  Lähtötietojen kir-

jausta koskevat ohjeet on julkaistu TVh:n laskentajärjes-

telmän ohjeistossa. 

1 .2 	TIENRAKENTANISEN ATK-RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ 

Tuotantoprosessin ohjausta voidaan kuvata vaiheilla: 

. 

suunnittelu 

- 	toimeenpano 

- 	seuranta. 

Tätä tapahtumaketjua palvelee suunnittelu- ja suranta-

järjestelmä. TVL:n tienrakentamisen työnsuunnittelu- ja 

raportointijärjestelmä palvelee laitoksen ja piirin toi-

minnansuunnittelun asettamien puitteiden mukaista tien- 

rakennustoimintaa. Raportointijärjestelmä tuottaa tie-

toa myös eri toiminnansuunnittelutasojen käyttöön. 

1 
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Tienrakeritami sen raportointi järjestelmän avulla 

- 	verrataan työn tuloksia työsuunnitelmaan ja muihin 
tavoitteisiin 

- 	verrataan tuloksia yleiseen tasoon tai johonkin 
valittuun vertailutasoon 

- 	verrataan työsuunnitelmia yleiseen tasoon tai ver- 
tailutasoon. 

SUUNNITELMA ________ 	TOTEUMA 

(budjetti) 	 (tulos) 

/ 
/ 

- koko maa 

- naapuri 

- standardi 

aportointijärjestelmä tuottaa myös työnsuunnittelua ja 
rakennussuunnittelua palvelevaa tietoa eri töitten kus - 
tannuksista ja resurssien käytöstä. 

Haportointijörjestelmän runon muodostaa atk-raportoin-

ti. Atk-raporttien antamista tiedoista voidaan edelleen 
j a l o staa raportteja eri tarkoituksiin. 	s. hanketason 

raportointi on työmaalla tapahtuvaa työkohdekohtaista 
seurantaa, jonka tuloksena saadaan mm. atk-järjestelmän 
ecieliyttömdit suoriteiirrioitukset 

Tienrakentamison atk-raportointijtrjestelmä on taulu-

kon 1 mukainen. 



. 	 . 

RAPORTTI SISÄLTÖ ERITTELYTARKKUUS AJANJAKSO AJOTIHEYS JAKELU TARKOITUS 

KUUKAUSIRAPORTI T Vertailu 	budjettiin Jatkuva 

(TABU- raportit) (eroerittely) ohjaus 

HANKKEEN Suoritteet 	ja Työkohde Kumulatiivinen Työmaan- 
KUUKAUSIRAPORTTI kustannukset vuoden alusta 1 /kk päällikkö 

Hankkeen 
TYOPAALLI KON Valmiusasteet ja . luo- 1 utterataso Kumulatuivinen Tyo- 
KUUKAUSIRAPORTTI kustannukset 

, 
työkoiicie) 

vuoden alusta 1/kk paallikko 

RAKENNUSPÄÄLLIKÖN Valmiusasteet ja Hankesummat Kumulatiivinen Rakennus- 
KUUKAUSIRAPORTTI kustannukset (tarv. lOO-litterataso) vuoden alusta 1 /kk päällikkö 

TOTEUMAR APORTIT 
(Litteraraportit) 1-3 /v 

________________________ Toteutuneet 
suoritteet, 

_____________________ Piirin 	valittavissa 
kulloinkin erikseen 

- ____________ Yksikkökus-
tannus- 	ja 

HANKKEEN Hankkeen Piirin Piirin 
TOTEUMARAPORTTI kustannukset, 1 itterot kalenterivuoden valinnassa valinnassa panostietous 

kustannuslaiit, 
yksikkökustannukset 

sisältä peräk-
käiset kuukaudet "esikunta- 

TYOPÄALLJKKOALUEEN panostietoja Tp-olueen Piirin Piirin raportti 
TOTEUMARAPORTTI (mth, koneh, litterat valinnassa valinnassa 

kulj.h , ath) 
TOIMIALAN Toimialan Piirin Piirin 
TOTEUMARAPORTTI 

+ valmiusaste 

litterat valinnassa valinnassa 

HANKKEEN KESTON Hankkeen Kumulatiivinen Piirin Piirin Hankkeen 
TOTEUMARAPORTTI (indeksikorjaus) litterat hankkeen alusta valinnassa valinnassa kokonais- 

tarkastelu 

TUNNUSLUKURAPORTIT Ponoskäyttö, Hanke, työpööllikö- Samoin kuin 1 -3/v Piirin Tuottavuus- 
Samoin 	kuin tuotos (indeksi), alue tai 	toimiala toteumaraportit Piirin valinnassa tarkostelut 
toteumaraportit tunnuslukujo valinnassa ym. 

Taulukko 1 . Raportointijärjestelmä 
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Yuukausiraportit ovat jatkuvan ohjauksen välineitä ja 

ilmestyvät säännöllisesti kuukausittain. Niiden avulla 

seurataan hankkeiden töiden edistymistä, kustannuksia ja 

yksikkökustannustasoa. Kuukausiraporteissa verrataan 

toteutuneita suoritemääriä ja kustannuksia hankkeen bud-

jetin mukaisiin suunniteltuihin määriin ja kustannuksiin. 

Toteutumaraportit ovat erilaisten tapauskohtaisten ongel-

mien selvittämistä ja kustannustietotarpeita palvelevia 

raportteja, ja niitä tulostetaan vain pyydettäessä. 

Tunnuslukuraportit palvelevat ensisijassa erilaisten 

tavoitteiden seurantaa, ja niitä tulostetaan tarpeen 

mukaan pyynnöstä. 

Tienrakentamista palvelevat myös erilliset työvoima-, 

kone-, kuljetus- ja materiaalihankintaraportOifltijär-

jestelmät. 

. 
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2. 	B U D J 	T 0 1 	2 1 

	

2.1 	BUDJETIN LAADINTA 

Hankkeesta tehdään tydsuunnitelmien perusteella tavoite- 
budjetti. Sen laatu työnaanpäällikkö, työndällikko tar-

kastaa ja rakennuspiiällikkö hyväk:y: sen. 

Alkavasta hankkeesta tehdään budjetti välittömästi ennen 

töiden aloittamista. Se laaditaan hankkeen koko kestol-
le, loppuvuosi kuukausijaolla ja seuraavat vuodet vuosi- 
jaolla. Hyväksytty budjetti lähetetään piirin laskenta- 
keskukseen rekisteröitäväksi ennen seuraavaa kuukausira-
portointia, jolloin hanke saadaan siihen mukaan. On syy-
tä lähettää ali' rdist budjettilomakkcet rel<isteröinnin 

helpottamiseksi. 
Jos alkavasta hankkeesta ei seuraavan vuoden työohjelman 
tnrkistui:sessa ole vielä käytettävissä budjetin kansi- 

lehteä, otetaan tiäot t: 	yssuunnitoirriasta (kuva 1 

hankkeen buäjet ti iaai ttaan jatkossa vuosittain hankkeen 
koko loppukestolle, ensimmäinen vuosi kuukausijaolla ja 

seuraavat vuosijaolla. 

Alustava budjetin kansilehti laaditaan lokakuun puolivä-
lissä tapahtuvan työohjelnan tarkistukseen mennessä, 
jotta saatavat tiedot olisivat mandolisimman lopullisia. 
Tammikuun puolivälissä tapahtuu budjetin rekisteröiminen. 
Tähän mennessä budjetin on oltava täydellisesti laadittu 
ja tarpeelliset muutokset tehty ja hyväksytty. Ensim-
mäinen uuden budjetin mukainen kuukausiraportti ajetaan 

helmikuun alussa (kuva 2). 

On huomattava, että vuoden alussa rekisteröitävien bud-
jettien summa ei ole koko toimialan budjetti, sillä sinä 

vuonna alkavista hankkeista tehdään budjetti vasta vä-
littömästi ennen hankkeiden aloittamista. 

2 1279005185-13 
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BUDJETOINTI ALKAVALLA HANKKEELLA 

tiedot seuraavan vuoden 
tyoohjelman tarkistukseen 
Kehyssuunnitelmasta tai 
budjetin kansi- 
lehdestä, mikIi 	hanke 	ensirnmäi- 	kk- rap, 

	

alkaa 	nen kk-rap. seonjo tehty 

1 SYYS 	LOKA 	MARRAS 	JOULU 	TAMMI 	HELMI 

Työnsuunnt 

	

budjett 	hyväksytty budjetti 

	

laadittu 	rekisteröidään. loppu- 
vuosi kuukausijaolla 

Kuva 1. Budjetointi alkavalla hankkeella 

BUDJETOINTI VUODENVAIHTEEN YLI JATKUVILLA HANKKEILLA 

tiedot työohjelman 
tarkistukseen 

ensimmainen 
kk- raportti 

______________ 	 17 
SYYS 	LOKA 	MARRAS 	JOULU 	TAMMI 	HELMI 

Työnsuunn+ 	muutoksia 
_________ 

budjetin laadintaa 
laaditaan 	 hyväksytty budjetti 
alustava 	 rekisteröidaän, 
budjetin 	 ensimmäinen vuosi 
kansilehti 	 kuukausijaolla 

Kuva 2. Budjetointi vuodenvaihteen yli jatkuvilla hankkeilla 
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2.2 	BUDJETTILOMAKKEET 

Budjettilomakkeita on kolmen tyyppisiä: 

- 	RB1 eli budjetin kansilehti antaa kuvan hankkeen 

laajuudesta, luonteesta, kustannuksista ja toteut-

tamisesta (ajoitus). Koska sitä ei rekisteröidä atk: 

11€, ei sille ole asetettu tiukkoja muotomääräyksiä. 

Siitä huolimatta se on kuitenkin täytettävä huolel-

lisesti. Kansilehden sisältämien tietojen on oltava 

yhtäpitäviä budjetin muiden sivujen tietojen kanssa. 

- 	HB2 ja RB3 sisältävät hankkeen ensimmäisen budje- 

toitavan vuoden tiedot työkohde- ja kuukausitarkkuu-

della. Tiedot rekisteröidään atk:lle ja näihin suun-

nitelmatietoihin verrataan toteutumia kuukausirapor-

teissa. 

RB4 eli tiedot hankkeen koko kestolta. Tähän on ke-

rätty tiedot jo toteutuneilta vuosilta, budjetti- 

vuodelta (RB2-3:lta) ja sitä seuraavilta vuosilta 

vuosijaolla. Lomake on mandollista täyttää työkohde-

tarkkuudella. Tältä yhdeltä lomakkeelta työpäälli-

köllä ja rakennuspäälliköllä on mandollisuus saada 

kokonaiskuva koko hankkeesta. He pystyvät tarkaste-

lemaan budjetin kireystasoa ja suoritemääriä; mitä 

on tehty, mitä tehdään ja millä hinnalla tehdään. 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 RAKENNUSHANKKEEN BUDJETTI VUOSILLE 1978 -1979 	 4 RB 1 .. 1 -, 

PIIRI No 	04 Nimi 	H.me 	 '°'"23. 1 .-78 	Laau, 	 Pvm 	-g 	Toikoti 	 Lu'- 	9vm 27 / 
HANKE No 	255 Nimi 	Pälkäneen-Pohjan maantien n:o 322 parantaminen KUSTANNUKSET JA 	TYÖVOIMA 	II1]=i.onniteito 	 rn/toteotunot 

VUOSITTAIN 	197 6 	?- 	77 	I9 	78 	[l9 79 	1j9 	[I9 	fl 	Vhti.eno 

(1000mk) 	1132,8 3027,4 	5096,5 	4725,0 
välillä Kukkola-Holja 

_____________________________________________________________________ 
HANKKEEN KUVAUS 	jToim.npte.t. poikkiIeikkaoke:, 	päälly.teeI. 	tiepiivodet ym. ryevoimo 186 397 457 423 

______________________ 
1463 

1. Kukkola-Holja mt.IIN-8/7,4 Ab, 	11,708 km. 2. Kuisema-Aitoo mt. IIIN-7 TR/RK.indeks,  495 24Lt 2O 2.3ö ____________________ 

5/Os, 0,641 km. 3. Säynäjärvi-Tyry mt. IIIN-7, 5/Os, 0,098 km. 

	

KUIJKAUSITTAIN 	1978 ,o 	1979 

	

To 	He 	Mi. 	No 	Ii. 	Xc 	He 	Elo 	Sy 	Ii. 	Mi. 	Jo 4. Tuulos-Holja mt. IIIN-6, 6/öe, 0,324 km. 5. Haltian pt. IIIN-6, 6/Os, 
0.320 km. 6. Yksityisteiden järj. 	1,215 km. (l000mk( 762,0803,9 773, 806,8 32,0 02,4 439,3476,6 
______________________________________________________________________________ TyöoOimo 73 73 73 63 40 45 45 45 
SIJAINTIKUNNAT Nim.t ii.  immerot 	Pälkäne 635 ja Luopioinen 439 1000mk 520,8 529,9 510, 520,2 526,5 530,2624,6 636,8 326,1 
TYÖVOIMAPIIRIT Nimet 	nonm,Ot 	Tampere 03 Työroimo 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
SUORITTEET JA KUSTANNUKSET 	 ______ 	 / ________ _______ ,, 	, ________ ________ 
Liftera 1 Sooriteryhmö IV [)( 	1000mk ._; /././_.. /'1c/ M_l.. 4.. _7f/J: z.!w4 7.._4. .r. /Y' i £i ,'r' 1110 Purkamietyöt _______ 23,8 ,oi. 
1120 Raivaustyöt a2 2526e0 2,36 595,1 _! o ,/ 	/ 

1311 Avo-ojitue a3ktr 15780 7,80 123,1 ________ oo/i8 ________ VT;o/2.c - ________ 
gp Putkitusyöt a 707 80,5 __J________ . 

Rumputybt 1626 44 1048,4 
________ 

Lzz. 
________ 

= 
________ 

1411 Kallionl.+penger. s3ktr 31072 30,08 934,7 ________ ie. /p'oo,. 
________ _______ 

________ 
151j Maanleik.+penger. 3ktr 119170 10,15 1210,1 / 

- 

1520 Maanleik.+läjitys s3ktr 55900 8,20 458,7 / 	33.2 

________ ________ 

1530 Penermae.hankinta a3ktd 143999 11,88 1710,4' _toci / 	 ar.-/.-to 
1610 Erietyskerroe a3rtr 32747 11,11 363,9 _______________________________ ________ 1320 ,, 
1621 Jakava kerros a3rtr 29773_ 474,0 i-os ________ , , 
1632 Kantava kerros a3rtr 17470 31,39 548,4 ________ 	 _____ 

Asfalttibetoni 1271 : 8 _______ _______ - ______ 
a2 ______ 

1810 Pysyvät suojalait. 3982 99,09 394,6 _________________________ ________ _______ 
1821 Liikennemerkit kpl 145 00,00 43,5 ..im,L.m4 ________ '1 

Ajoratamerkinnat tiem 13350 2,00 26,7 ______________________ ________ _____________________ 
1850 Erikoistyöt ________ 162,0 . __________ 
1860 Verhoukset m2 222000 1,97 436,3 ________________________ 
1870 Istutukset k1_ 6000 10,00 60,0 - ____________________ 1 

________ 

1880 Siistimiatyöt tie 13300 109,1 ______________________ ________________________________ ________ 
1890 Liikenteen hoito _______ 188,0 / / _______ 

9Q Yhteiskuatannukeet ________ 3619,0 ________ __________. '/isa./ 

iii _____iii 1ii iiiiiii ___ _____ ___ 

ti 

1277077627-13/102 Ii 

. 	 . 
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TIE- JA  VESIRAKENNUSLAITOS 
	

RAKENNUSHANKKEEN BUDJETTI 	VUOSIILE 19 - 19 79 	RB2 

PIIRI No 041 	nini Häme 	 23.1 • Luoti - 	' '1' 	u11O '.f 	 KUSTANNUSTASO Tr - ,, 	230 	Puh. md. _______ 
HANKE 1NC255 IIdb01 b 0 u76 nimi Mt.322 välillä Kukkola-Holja 	Pnm________ Tolk. ____________________________________ Pvm 	 Hvväk 	 _____________________ 

n 
Vø, 
tu-I 
oIoe 

Littero 
Ty6-I 
kotr-1 
dc 

Suonteryhmo 
J 

Suonte- 
ykikkä 

To,ikuu _________ _________ Helmikuu _________ _________ Mooliukuu _________ ________ Huhtikuu _________ _________ Toukokuu _________ _________ K.6kuu _________ _________ 
OOOIII r ku.t. mk määrä kml. nI n,88r8 ktt. erIc määrä kotI, mk määrII kotI, mk määrä [ 	kotI, mk 

p1 01 1110 01 Aluatavat työt _____ _____ ______ 42 10000 ______ _____ 
p1 01 1120 01 Raivaustyöt _____ 20000 52000 20000 52000 11500 29900 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
81. 03 1120 01 Raivaustyöt m2 1300 3380 ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ _____ ______ 

1 Q1 UJi 01 Avo-olitus m3ktr _____ ______ ______ ______ 2200 17600 ______ ______ ______ ______ _____ ______ 
p1 02 ,j3,  01 Avo-ojitus m3ktr ______ ______ ______ ______ 1200 9600 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
P1 01 JJ 01 Putkitustyöt ui 30 15000 ______ ______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
p1 01 1331 01 Setoniputkirummut ui 50 43000 50 43000 62 53320 50 43000 - _______ ______ _______ 
P1 01 I33 01 talto1evyrumut ui _____ ______ ______ 16 48000 ______ ______ ______ ______ _____ ______ 
p1 02 1333 01 Aaltolevyrummut ui _____ ______ 16 48000 ______ ______ _____ ______ 
P1 01 1334 01 Sivuojarummut ui _____ ______ ______ ______ ______ _____ 100 30000 ______ ______ _____ ______ 
p1 02 1334 01 Siv-uojarummut ui _____ ______ ______ ______ ______ _____ 49 14700 ______ ______ _____ ______ 
p1 01 1411 01 Kallionleikkaus m3ktr 370 12210 ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ _____ ______ 
81 01 J5jj 01 aan1eikkaus-penkereen teko m3ktr 4700 51700 13040 143440 ______ _____ ______ ______ ______ ______ _____ ______ 
Ri Q2 J5J1 0j Maanleikkaus-enkereen teko m3ktr 9000 99000 ______ ______ _______ ______ ______ ______ ______ _______ ______ ______ 
P1 Q'Ij5jJ 01 'äaanleikkaus-penkereen teko m3ktr ____ _____ _____ _____ 1100 12100 _____ _____ _____ _____ ____ _____ 
P1 01 j,5,O 01 'ilaanleikkaus-läjitys m3ktr 5000 45000 7600 68400 10000 90000 2900 26100 ______ ______ _____ 

1 02 1520 01 Maanleikkaus-läjitys m3ktr 4800 43200 ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ _____ 
______ 
______ 

81 04 1520 01 Maanleikkaus-läjitys m3ktr ______ ______ 7400 66600 _______ ______ ______ ______ ______ _______ ______ ______ 
p1 01 1530 01 Pengermassojen hankinta m3ktd 7000 98000 7000 98000 17000 238000 4000 56000 ______ _______ ______ ______ 
p1 02 1530 01 Pengermassojen hankinta m3ktd 6200 86800 ______ ______ ______ _____ ______ 

1 0 01 Pengermassojen hankinta m3ktd _____ ______ 10000 140000 ______ _____ ______ ______ ______ ______ _____ ______ 
p1 01 1610 01 Suodatin-ja eriatyekerros m3rtr ______ ______ ______ _______ ______ 4000 52000 ______ _______ ______ 
p1 02 1610 01 Suodatin-ja eristyskerros m3rtr 1000 13000 ______ ______ _____ ______ ______ 

______ 

p1 01 1621 01 Jakava kerros m3rtr 500 7500 500 7500 _______ ______ 2730 40950 ______ _______ ______ ______ 
p1 02 1621 01 Jakava kerros m3rtr 1150 17250 ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
P1 03 1621 01 Jakava kerros m3rtr _____ _____- ______ ______ ______ _____ 600 9000 _____ ______ ______ ______ 
Ri Q1 j3 0j Kantava kerros m3rtr _____ ______ ______ ______ ______ _____ 6000 162000 
P1 01 1721 01 Asfalttibetoni m2 ______ ______ ______ ______ _______ ______ ______ ______ 

_____ 
______ 

______ 
_______ 

______ 
______ 

______ 
______ 

P1 01 1810 01 Pysyvät suo jalaitteet ui _____ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ _____ 
81 01 1820 01 Pysyvät liikent.ohjauslait. kpl ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ _____ ______ ______ ______ 
P1 01 01 Ajoratamerkinnät ties _____ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ _____ ______ ______ ______ 
P1 01 1862 01 Soraverhous m2 _____ ______ ______ ______ 
p1 01 1890 01 Liikenteen hoito _____ 3 5000 2 5000 3 5000 2 5000 _____ ______ _____ 
p1 01 1912 01 Murskauatyöt 0-25 mm m3itd _____ ______ ______ ______ 10000 100000 ______ ______ _____ ______ ______ 

_____ 
______ 

p1 01 1913 01 Murskaustyöt 0-35 mm m3itd _____ ______ ______ ______ ______ _____ 15000 150000 _____ ______ ______ 

RB2 TVH 732266 297x400 10000 1277 187701856K-l3/9p 	592040 	633940 	603520 	636750 	________ 	_______ 



TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 RAKENNUSHANKKEEN BUDJETTI 	VUOSILLE 19 	19 _i 	RB3 
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2.3 	LOMAKKEIDEN TYTTÖ 

Kutakin lomaketyyppiä täytetään tarpeellinen määrä seu-

raavissa taulukoissa lähemmin annettujen ohjeiden mukaan. 

Taulukoissa on ilmoitettu tiedolle varattujen merkkien 

lukumäärä aina, jos sitä on jotenkin rajoitettu sekä 

erikseen se, rekisteröidäänkö tieto vai ei. 

. 

Kuva 3. Budjettitietojen rekiste-

röinti näyttöpäätteellä 

Kuva 4. Tekstiä näyttöpäätteellä 



. 
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Taulukko 2. RB1 lomakkeiden täyttä 

RB 1: 

BUDJETOITAVA TIETO PITUUS REK. HUOMAUTUKSIA 

RAKENNUSHANKKEEN BUDJETTI - ei -Budjettivuosi-hankkeen päättymisvuosi 
VTJOSILLE 1 9XX-1 9XX 

SIVUN NUMERO - ei -Suositellaan käytettäväksi hankkeen ko- 
ko budjetin läpi juoksevaa numerointia. 

PIIRIN NTJNERO 2 ei 

PIIRIN NIMI - ei 

HANKEN1JMERO 3 ei 

HANKKEEN NIMI - ei -Lyhentämättömänä. 

HANKKEEN KUVAUS - ei -Ilmoitetaan mandollisimman tarkasti 
tien- ja sillanrakennustoimenpiteet; 
onko kysymys suuntauksen- tai raken- 
teen parantaminen vai rakentaminen, 
tienpituudet, poikkileikkaustyypit, 
päällysteet jne. 

SIJAINTIKUNNAT - ei -Kaikkien kuntien nimet ja numerot, 
minkä alueille hanke ulottuu. 

TYÖVOIMAPIIRIT - ei -Kaikkien työvoimapiirien nimet ja nu- 
merot, minkä alueille hanke ulottuu. 

PVM & LAATI - ei -Laatija eli työmaanpäällikkö päivää 
ja allekirjoittaa. 

PVM & TARKASTI - ei -Työpäällikkö päivää ja allekirjoittaa. 

PVM & HYVÄKSYI - ei -Rakennuspäällikkö päivää ja allekir- 
joittaa. 	Yhteennidotussa budjetissa 
riittävät allekirjoitukset vain pääl- 
limmäisellä sivulla. 

KUSTANNUKSET JA TYÖVOIMA - ei -Hankkeen koko keston vuosittaiset kus- 
VUOSITTAIN tannukset kuluvan vuoden kustannusta- 

sossa sekä vuosittainen työvoimavahvuus. 
-Tunnuksella T merkitään jo toteutuneet 
ja tunnuksella S suunnitellut tiedot. 

-TR- ja RK-indeksit merkitään vuosittain. 

KUSTAI'tNUKSET JA TYÖVOIMA - ei -Budjettivuoden ja sitä seuraavan vuoden 
KUTJKAUSITTAIN tiedot. 

LITTERP. 4 ei -Yleensä käytetään karkeaa litterointi- 
tasoa (10-100-tasoa). 	Päätyöt voidaan 
litteroida tarkemmin. 

SUORITERYHMÄ - ei -Selväkielisenä. 

SUORITEYKSIKKÖ ^ 5 ei -Litterakirjan mukainen. 

SUORITEMÄÄRÄ - ei -Koko hankkeen kestolle suunniteltu 
määrä. 

YKSIKKÖKUSTA.NNUS - ei -Koko hankkeen kestolle suunniteltu 
yks ikkökustannus. 

KUSTANNUKSET - ei -Ko. litteran kokonaiskustannus. 

Lopputila on varattu koko hankkeen keston kattavalle jana-aikataululle. 	Alu- 
eelle piirretään jako (esim. kk-jako) ja tähän merkitään janojen avulla kun- 
kin litteran töiden suunnitellut suoritusajankohdat. Janojen päälle voidaan 
vielä kirjoittaa esim. lukupari suoritemäärä/kustannus. 

3 1279005185-13 
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Taulukko 3. RB2-3 lomakkejden täyttö 

RB 2-3: 

BUDJETOITAVA TIETO PITUUS REK. HUOMAUTUKSIA 

RAKENNTJSHANKKEEN BUDJETTI 2 r/ei -Budjettivuosi (rek.) - hankkeen päätty- 
VUOSILLE 190-19_ misvuosi (ei rek.) 

SIVUN NUMERO - ei -Suositellaan käytettäväksi hankkeen koko 
budjetin läpi juoksevaa numerointia. 

PIIRIN NUMERO 2 rek. 

PIIRIN NIMI - ei 

HANKENUMERO 3 rek. 

HANKKEEN NIMI 54 ei -Lyhennetään nimirekisterissä käytettä_ 
vään muotoon. 

ALOITUSVUOSI 2 rek. -Hankkeen aloitusvuosiluvun kaksi vii- 
meistä numeroa, joita käytetään hank- 
keen tunnietetiedossa. 

PVM & LAATI - ei -Yhteennidotussa budjetissa riittävät 
PVM & TARKASTI - ei allekirjoitukset vain kansilehdelle. 
PVM & HYVÄKSYI - ei 

KtJSTANNUSTASO - ei -Tr-indeksin ja tarvittaessa myös rak. 
indeksin arvo, 	johon budjetti on laa- 
di ttu. 

TUNNUS R1 TAI R2 - rek. -R1 käytetään normaalissa budjetin ii- 
moituksessa, korjaukseasa ja muutoksessa. 
-R2 käytetään suunnittelemattomilla työ- 

ohteilla, joita halutaan seurata rapor- 
toinnissa, mutta joilla ei haluta kas- 
vattaa budjetin loppusummaa, sillä nii- 
tä ei lasketa mukaan tähän. 

VASTUUALUE 2 rek. -Yhteiskustannusten vastuualue=O0 

LITTERA 4 rek. -Voidaan käyttää minkä tasoista litteraa 
tahansa (1-1000-taso). 

TYÖKOHDE 2 rek. -Jos sama työkohde jatkuu RB2:lta RB3:lle, 
on selvyyden vuoksi syytä käyttää samaa 
rivinumeroa. 	Tarvittaessa voidaan jät- 
tää tyhjiä rivejä väliin. 

-00-96 

SUORITERYHMÄ - ei -Selväkielisenä. 

SUORITEYKSIKKÖ 5 rek. -Käytettävä litterakirjan mukaista yksik- 
köä, sillä ohjelma testaa, onko annettu 
oikea yksikkö. 	Jos litterakirjassa ei 
ole annettu suoriteyksikköä, voidaan se 
valita vapaasti (esim. %, kpl) tai jät- 
tää tyhjäksi. 

KUUKAUSITTAINSUUNNITEL -  - rek. -Poikkeuksellisesti on mandollista käyt- 
LUT SUORITENAARAT JA KUS- tää ns. liukuvaa yksikköhintaa eli suun- 
TANNUKSET niteltu yksikkökustannus voi kuukausit- 

tain vaihdella. 	Raportoinnissa suunni- 
teltu yksikkökustannus lasketaan kuiten- 
kin raportointihetkeen mennessä suunni- 
teltujen kumulatiivisten kustannusten 
ja määrien avulla. 

BUDJETTIVIJOSI YHTEENSÄ - ei -RB3:lle lasketaan budjettivuoden työ- 
kohdekohtaiset kustannukset. 

KESKIMÄÄRÄINEN YKSIKKÖ- - ei -Saadaan koko budjettivuodelle suunni- 
KUSTANNUS telluista tiedoista. 

-Ei voi olla suurempi kuin 100 000. 

KUUKAUSITTAISET KOKONAIS- - ei -Lomakkeen alalaitaan lasketaan kustan- 
KUSTANNUKSET nussarakke iden summat. 

. 

. 
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Taulukko 4. RB4 lomakkeiden täyttö 

RB 4: 

BUDJETOITAVA TIETO PITUUS REK. HUOMAUTUKSIA 

RAKENNUSHANKKEEN BUDJETTI - r/ei -Samoin kuin RB2:ssa ja RB3:ssa. 
V1JOSILLE 190 -19D 

SIVUN NUNERO - ei 

PIIRIN NTJXERO 2 rek. 

PIIRIN NIMI - ei 1 

HANKENUNERO 3 rek. ii 

HANKKEEN NIMI 54 ei Ii 

ALOITUSVUOSI 2 rek. ii 

PVM & LAATI - ei 
PVM & TARKASTI - e ii 
PVM & HYVÄKSYI - ei 

KUSTANUUSTASO 3 rek. -Merkitään tr- ja rak.indeksi. 

TUNNUS Ri - rek. -Käytetään vain Ri. 

VASTUUALiJE 2 rek. -Samoin kuin RB2:ssa ja RB3:ssa. 

LITTERA 4 rek. ii 

TYÖKOHDE 2 rek. -Ei ole syytä käyttää samaa rivinumeroin- 
tia kuin RB2:ssa ja RB3:ssa. 

-00-96 

SUORITERYHMÄ - ei -Samoin kuin RB2:ssa ja RB3:ssa. 

SUORITEYKSIKKÖ 5 rek. 

VUODEN 19XX LOPPUUN - ei -XX=budjettivuotta edeltävä vuosi. 
TEHDYT MAAltAT JA KUS- -Merkitään kaikki ennen budjettivuotta 
TANNUKSET tehdyt määrät ja kustannukset. 

JÄLJELLÄOLEVIEN VUOSIEN - ei -Lasketaan budjettivuoden ja sitä seuraa- 
KESKIMÄÄRÄISET YKSIKKÖ- vien vuosien tiedoista. 
KUSTANNUKSET 

SUUNNITELLUT MÄÄRÄT JA - rek. -Tiedot budjettivuodesta hankkeen loppuun. 
KUSTANNUKSET VUOSITTAIN 

HANKE YHTEENSÄ - ei -Koko hankkeen määrät ja kustannukset. 

VUOSITTAISET KOKONAISKUS- - ei -Lomakkeen alalaitaan lasketaan kustan- 
TANNTJKSET nussarakkeiden summat. 
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2.4 	BUDJETTIEN KORJAAMINEN 

	

2.41 	Korjaus 

Rekisteröityyn budjettiin voidaan korjata mekaaniset las-

ku-, kirjoitus-, rekisteröinti- tms. virheet. Korjaus 

tehdään samoilla lomakkeilla ja samalla tavalla kuin il-

moitus. Uusi, korjattu rivi korvaa virheellisen tiedon 

sisältävän rivin automaattisesti, kun korjattu tieto il-

moitetaan samaa tunnisteosaa käyttäen kuin virheellinen. 

Korjaus on tarpeen tehdä vain sille lomakkeelle, jossa 

virhe esiintyy eli, jos virhe on budjettivuoden loppu-

puoliskolla, tehdään korjaus vain RB3:een. 

Työpäällikkö ja rakennuspäällikkö hyväksyvät korjauksen. 

	

2.42 	Muutos 

Rekisteröityä budjettia saa muuttaa vain suunnittelupuit-

teiden muuttuessa. Muutos tehdään samalla tavalla kuin 

korjaus. 

	

2.43 	Suunnittelemattomien työkohteiden lisääminen 

Budjettiin voidaan lisätä työkohteita muuttamatta suun-

nittelupuitteita, esim. jos alkuvuoden töitä on pystytty 

toteuttamaan suuiniteltua halvemmalla ja näillä "sääs-

töillä" halutaan aloittaa seuraavalle vuodelle suunnitel-

tuja töitä. Tällöin työkohteet ilmoitetaan tunnuksella 

R2. Tällä tunnuksella budjetissa olevia työkohteita ei 

lasketa summariveillä mukaan vuodelle suunniteltuihin 

kustannuksiin. Vuoden lopun kustannustilanteen ennustees-

sa ne kyllä ovat mukana. 

	

2.44 	Poistaminen 

Tietoja poistetaan ilmoittamalla pelkkä rekisterissä ole-

van rivin tunnisteosa ilman jatkotietoja kaikilla samoil-

la lomaketyypeillä, joilla poistettava tieto esiintyy. 

Tällöin poistuu kyseinen rivi kokonaan rekisteristä vas- 
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taavilta lomakkeilta. Esimerkiksi poistettaessa koko 

budjettivuoden jatkuvan työkohteen tietoja on käytettävä 

kolmea lomaketta,RB2, RB3 ja RB4. 

Jos lomakkeen otsikko-osassa oleva virhe on rekisteröi-

ty, on korjaus tehtävä kaikille kyseisellä lomakkeella 

ilmoitetuille rivitiedoille. Tämä tapahtuu poistamalla 

ensin tiedot käyttäen samalla tavalla virheellistä otsik-

ko-osaa sekä kunkin rivin tunnisteosaa. Tämän jälkeen 

ilmoitetaan uudella lomakkeella oikeat tiedot. 

2.5 	SELVITTELY- JA TARKISTUSLISTAT 

Budjetin ilmoituksen, muutoksen tai korjauksen yhteydessä 

toimitetaan aina vientiajon selvittelylista, jossa on tu-

lostettu rekisteröinnissä todetut muotovirheet (kuva 5). 

Budjetin ilmoituksen, muutoksen tai korjauksen jälkeen 

tulostetaan aina hankkeen tavoitebudjettirekisterin tar-

kistuslista, jossa on merkitty, mitkä rekisteröidyt tie-

dot ovat uusia tai korjattuja. Näin harikkeella on aina 

käytettävänään ajantasalla oleva budjetti (kuva 6). 

2.( 	LISHUOMAUTUKSIA 

t1yös niille litteroille, joille litterakirjassa ei ole 

annettu suoriteyksikköä, on budjetoitava suoritemääriä. 

Luku voi kuvata työkohteen kokoa tai olla esim. 100, jol-

loin raportoinnissa suoritemäärät kuvaavat työkohteen 

valmiusastetta (ns. %-littera). 

Hyvityslitterat 1920  ja  1950 budjetoidaan negatiivisina. 
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Kuva 5. Vientiajon selvittelylista 
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Kuva 6. Tavoitebudjettirekisterin tarkistuslista 

. 	 . 
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3. 	KUUKAUSIRAPORTOINTI 

	

3.1 	TIETOLÄHTEET JA RAPORTTIEN SYNTY 

	

3.1 1 	Tietojen ilmoittaminen 

Kuukausiraporteissa käytettävät suunnitelmatiedot ilmoi-

tetaan hankkeittain RB-lomakkeilla (kts. kohta 2.3). 

Raporttien hyväksikäyttäjät itse ja ensisijassa hanketa-

so vastaavat siitä, että suunnitelmatiedot atk-rekiste-

rissä ovat oikeat ja ajan tasalla. Virheet on aina kor-

jattava sekä suunnittelupuitteiden muuttuessa on muutet-

tava myös suunnitelmatietoja (kts. kohta 2.4). 

Raporttien kustannustiedot perustuvat hanketason perus-

tositteisiin. Raportoinnin kannalta on oleellista oikea 

kohdistaminen, eli oikea tili- ja kustannustunnus sekä 

tarvittaessa kustannuserän jaksotus. Toteutuneet suon-

tetiedot ilmoitetaan "kustannusten ja suonitteiden ilmoi-

tus- ja korjauslomakkeella". Suoritetietojen oikeelli-

suus on ensisijassa hankkeen vastuulla. Koska suorite-

tiedot vaikuttavat raporteissa toteutuneisiin yksikkö- 

kustannuksiin, määrä- ja hintaeroihin ja vuoden lopputi-

lanteen ennusteeseen sekä toisaalta ovat erilaisten ti-

lastojen pohjana, on suoritteet ilmoitettava oikein ja 

huolellisesti. 

	

3.12 	Suoritteiden seuranta 

	

3.121 	Periaatteet 

Suoritteella tarkoitetaan aina litterakirjan mukaista 

suonitetta. Työkohteen toteutunut suonitemäärä ilmoite-

taan yleensä teoreettisena eli tuotesuunnitelman mukai-

sena, joten työkohteen valmistuessa on toteutuneen suon-

temäärän oltava sama kuin suunniteltu suoritemäärä. 

Työkohteella voi olla vain yksi yksikkökustannus eli 

työt on eriteltävä eri työkohteille, jos niillä on eri 

yksikkökustannus. 
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Siitä huolimatta, etteivät litteran mitattavat suorit-

teet synny samassa tandissa kustannusten kanssa, olisi 

suoritteet pyrittävä ilmoittamaan siten, että työkohteen 

yksikkökustannus olisi alusta lähtien mandollisimman lä-

hellä lopullista. Jos suoritteita raportointikauden al-

kupuolella ilmoitetaan väärin, ovat raporttien yksikkö- 

kustannukset virheellisiä ja tästä johtuen myös eroerit-

tely sekä vuoden lopputilanteen ennuste vääriä. 

Yksi työkohde sisältää yleensä useita työvaiheita, joita 

kaikkia ei voida mitata suoriteyksikön mukaisilla suo-

ritteilla, mutta joiden suorittamisesta aiheutuu kustan-

nuksia ja niissä syntyy työmääriä. 

Työkohteen toteutunut suorite voidaan ilmoittaa periaat-

teessa kolmella tavalla: 

- 	suoraan toteutuneiden suoriteyksiköiden määrä mit- 
taamalla, kun toteutuneiden suoriteyksiköiden määrä 
edustaa työkohteen valmiusastetta 

- 	jonkin työmäärän perusteella, kun ko. työmäärä edus- 
taa työkohteen valmiusastetta 

- 	vastaavuuslukujen (menettely esitetään jatkossa) 
avulla silloin, kun ei ole työmäärää tai suoritet-
ta, joka yksinään kuvaisi riittävällä tarkkuudella 
työkohteen valniusastetta. 

Suoritteiden seurantatapa on kunkin työkohteen kohdalla 

harkittava erikseen ottaen huomioon työkohteen luonne 

ja riittävä raportointitarkkuus. Helpoimpien työkohtei-

den seurantaan riittää pelkkä työkohdesuunnitelma, mutta 

hankalimmille työkohteille on syytä piirtää myös tavoite- 

käyrä. 

3.122 	Vastaavuuslukujen käyttö 

Yksi työkohde sisältää yleensä useita työvaiheita. Eri 

työvaiheen työmäärät muunnetaan kyseisen litteran suon-

teyksikköinä ilmoitettaviksi vastaavuuslukujen avulla. 

Työkohteen työvaiheet yhteismitallistetaan jakamalla 

työkohteen suunniteltu suoritemäärä työvaiheiden suun-

niteltujen kustannusosuuksien suhteessa. 
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Ilmoitettaessa suoritemäärä vastaavuuslukujen avulla voi-. 

daari käyttää kaavaa 

(t.. i 	1 	Yi) 
q eli 

q _ 	(t 1 y 1 	+ 	t 2 y 2 +. ..+ 	ty 0 ), 	jossa 

n . 	työnlajien 	(t. 	työnvaiheiden) 	lukumäärä työkoh- 
teessa 

työnlajin 	(t. 	työnvaiheen) 	suunniteltu yksikkö- 
kustannus, 	joka yleensä saadaan työkohdesuunni- 
telrnalomakkeesta 

p = 	litteran suunniteltu yksikkökustannus työkohtees- 
sa. 	Tämä saadaan työkohdesuunnitelmalomakkeesta, 
budjetista tai jo ilmestyneistä raporteista 

t työnlajin 	(t. 	työnvaiheen) 	toteutunut työmäärä 
(mitataan) 

q toteutunut ilmoitettava suoritemäärä 

Vastaavuusluku on luku, jolla työnlajin (t. työnvaiheen) 

työmäärä on kerrottava, jotta saadaan tämä työmäärä lit-

teran suoriteyksikköinä ilmaistuna. Vastaavuusluku voi-

daan esittää esim. muodossa 

jolloin työlajista saadaan suoriteosuus 
p o  

y i q 	- t 	, ja näitä surnmaamalla alussa esitetyn kaavan 
0 	 mukainen suorite. 

Vastaavuuslukujen käyttö on muuten vapaamuotoista, kunhan 

seuraava periaate toteutuu, ja riittävä tarkkuus saavu-

tetaan. 

TYÖKOHTEEN SUUNNITELTU SUORITEMÄARÄ JAETAAN ERI TYöNLA-

JEJA (T. TYÖNVAIHEITA) VASTAAVIIN OSIIN SUUNNITELTUJEN 

KUSTANNUSOSUUKSIEN SUHTEESSA, JA TOTEUTUNEENA SUORIT-

TEEMA ILMOITETAAN ERI TYÖNLAJIEN (T. TYÖNVAIHEIDEN) TO-

TEUTUNUTTA MÄÄRÄÄ VASTAAVAT OSUUDET NIILLE VARATUISTA 

SUORITEMÄÄRISTÄ. 

4 1279005185-13 
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3. 123 	Esimerkki suoritteiden ilmoittamisesta 

TYÖ: 1811 kaiteen teko, 1320 m 

Työ jaetaan osiin, joille sovitaan mitattava työ-

määrä 

työnosa/kust.laji 	työmäärän yks. 

paikalletuonti 	(kokonaan) 

kuoppien kaivu 	 kpl 

pylväiden pystytys ja johteen asennus 	m 

materiaali 

Tärkeimmille työnosille lasketaan vastaavuusluvut ja 

muille osille osuus kokonaissuoritteesta (kts. työkohde-

suunnitelmalomake). 

. 
suoritteiden ilmoittaminen 

Suorite on ilmoitettava tilanteessa, jolloin kaikki mate-

riaali on tuotu paikalle, kuoppia on kaivettu 283 kpl, 

pylväitä on pystytetty 126 kpl ja johdetta asennettu 500 

m. Ilmoitettavaksi suoritteeksi saadaan: 

1) jos materiaali on poistettu kerralla työlitte-

ralle 

tarvikkeiden tuonti 51 m 

kuoppien kaivu 0.192 	x 283 54 m 

pylväiden pystytys 0.149 = 	75 m johteen asennus 

pylväät 0.969 x 330 = 	320 m 
johde 0.522 x 1320 689 m 

1189 m 

2) jos materiaalikustannukset jaksotetaan työn 

edistymisen mukaan 

tarvikkeiden tuonti 51 m 

kuoppien kaivu 0.192 	x 283 54 m 

pylväiden pystytys 0.149 500 75 m johteen asennus 

pylväät 0.969 x 126 = 	122 m 

johde 0.522 x 500 261 m 

563 m 
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3.13 	Kustannusten kohdistaminen 

Kustannuslaskennan tehtävänä on selvittää, mitkä kus-

tannukset ovat aiheutuneet tiettyjen suoritteiden ai-

kaansaamisesta tai tiettyjen toimenpiteiden suorittami-

sesta. Tämän selvittämiseksi kohdistetaan kustannukset 

aiheuttamisperiaatteen mukaan oikealle suoritteelle, 

kustannuslajille ja ajanjaksolle. 

Suoritekohtainen kohdistarninen hoidetaan litterakirjan 

(tientekemisen suoriteryhmittely TVH 732170) avulla. 

Materiaalin jalostuksen kustannukset kohdistetaan lopul-

lisesti oikealle hankkeelle hyvitysmenettelyn avulla. 

Tarvittaesoa tapahtuu kustannusten kohdistaminen oike-

alle ajanjaksolle jaksotusmenettelyn avulla. Jaksotus 

on tarpeen, jotta suoritteet ja niitä vastaavat kustan-

nukset saadaan merkityksi samalle laskentakaudelle. 

Näin yksikkökustannus ja valrniusaste ovat oikeat heti 

alusta asti. 

	

3.131 	Jaksotusmenettely 

Jaksotus suoritetaan aina käyttämällä "kustannusten ja 

suoritteiden ilmoitus- ja korjauslomaketta". Tositela-

jiksi laitetaan 8A. Kustannukset kohdistetaan positii-

visena em. lomakkeelle asianomaiselle tehtäväLle. Kir-

jaukseen merkitään täydellinen tili- ja kustannustun-

nus. Vastaava kustannussumma merkitään negatiivisena 

tili- ja kustannustunnukselle, jossa tiliksi merkitään 

sama tili, mikä on ollut vastaavassa positiivisessa 

viennissä, hankekenttään merkitään työmaata vastaava 

hallintokustannushanke 920 sekä littera sarjasta 9550 - 

9559. Näille litteroille voi siis kohdistaa myös nega-

tiivisia kustannuksia. 
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Negatiivisessa viennissä tili- ja kustannustunnuksen 

työkohdekenttään merkitään sen vuosiluvun kaksi viimeis-

tä numeroa, jota kirjaus koskee. Jos kirjaus koskee 

esim. vuotta 1979,  merkitään viimeiseen kenttään 79. 

Jaksotuksessa (sekä positiivisessa että negatiivisessa 

viennissä) käytetään kustannuslajina yhdistettyjä kus-

tannuslajeja, joista nyt tulevat kyseeseen ainoastaan 

seuraavat: 

7 materiaali 

8 urakat 

9 muut 

Lopulliseen laskuun laitetaan jaksotuskirjauksessa ol-

lutta yhdistettyä kustannuslajia vastaava puhdas kustan- 

nuslaji seuraavan taulukon mukaan: 

PUHTAAT YHDISTETYT 
KUST.LAJIT NIMI KUST.LAJIT 

1 matka- ja päivärahakust. muut 	9 

2 aineet ja tarvikkeet materiaali 	7 

3 urakat urakat 	8 

4 muut vieraat palvelut muut 	9 
5 korot ja poistot muut 	9 
6 käyttöomaisuuden ostot muut 	9 

9 TVL:n sisäiset suoritteet muut 	9 

Kun jaksotetuista kustannuksista tulee lopullinen lasku, 

merkitään siihen positiivisena (veloitus) tili- ja kus- 

. 	tannustunnukseksi sama tunnus kuin jaksotuskirjauksen 

negatiivisessa kirjauksessa, jolloin litteroille 9550 - 
9559 jää arvioitujen ja todellisten kustannusten väli-
nen ero (kustannuslaskennallinen ero). 

Alkavana vuonna saapuviin, edellisen vuoden jaksotuksia 

koskeviin laskuihin merkitään työkohdekenttään edelli-

sen vuoden tunnus. 
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3.1 32 	Hyvitysmenettely 

Materiaalin jalostuksen kustannukset kohdistetaan lopul-

lisesti oikealle hankkeelle hyvitysmenettelyn avulla 

käyttäen 1900-tason litteroita. 

t?Kustannusten ja suoritteiden ilmoitus- ja korjauslomak-

keella" ilmoitetaan "rnyydyt" ja "ostetut" suoritemäärät. 

Myyvä hanke käyttää litteroita 1920 ja 1950 sekä kustan-

nuslajina 2 	hyvityksen suoritteet. Ostava hanke käyt- 

tää litteroita 1930 ja 1960 sekä kustannuslajina 1 

omien töiden suoritteet. 

Kustannukset ilmoitetaan käyttäen 'Tmateriaalin sirtoto-

sitetta", johon merkitään hyvitettävä ja veloitettavat 

tili- ja kustannustunnukset, massamäärät ja yksikkökus-

tannus. 

	

.14 	Tietojen koonti ja atk-käsittely 

Tietojen koontijärjestelmässä tiedot ohjataan tili- ja 

kustannustunnuksen perusteella kaikkiin niihin laskenta- 

järjestelmän laskentoihin, joihin kyseiset tiedot kuulu-

vat. Tiedot jakautuvat tilitietoihin ja kustannustie-

toihin, joista kustannustiedot ovat raportoinnin pohja- 

tietoja. 

Hankkeilta toimitettavien tositteiden perusteella suori-

tetaan piirin laskentakeskuksessa ns. peruslaskennat, 

joihin kuuluvat 

- 	palkanlaskenta 

- 	autotilitys 

- 	konetilitys ja 

- 	omien koneiden laskenta. 

Näistä laskennoista syntyvät raportoinnin lisäksi kustan- 

nustapahtumat, jotka ohjataan ilmoitetun tili- ja kustan- 
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Kuva 12. Levymuisti 

. 

Kuva 13. Rivikirjoitin 
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nustunnuksen perusteella kustannuslaskentoihin. Näi-

den lisäksi tallennetaan kirjanpidon tapahtumat, varas-

totapahtumat, kustannusten korjaukset sekä suoriteilmoi-

tukset. 

Tallennuksen ja peruslaskentojen jälkeen suoritetaan 

kustannuslaskentojen tietokoneajot. 

Ensin suoritetaan ns. esikäsittelyajot, joissa tarkiste-

taan tietojen muodollinen oikeellisuus. Virheellisistä 

tapahtumista tulostetaan selvittelylista, jonka lasken-

takeskus toimittaa ao. yksiköille korjausta varten. 

Seuraavaksi ajetaan tarvikekirjanpito, 	joka mm. 	rapor- 

toinnin lisäksi muodostaa varastotositteiden perusteella 

kustannustapahtumat kustannusrekistereihin. 

km. 	vaiheiden jälkeen päivitetään korjaamorekisteri 

(niillä tapahtumilla, 	joissa on ilmoitettu korjaamon ti- 

li ja työnumero), kiinteistörekisteri 	(niillä tapahtumil- 

la, 	joissa on ilmoitettu kiinteistötunnus ja -numero) 

sekä suorite- ja kustannusrekisteri 	(kaikki muut tili- ja 

kustannustunnuksin varustetut tapahtumat). 	Nämä kolme 

rekisteriä ovat kaikki varsin hienojakoisia, 	koska nii- 

tä käytetään tavoitebudjetoinnin lisäksi myös eräiden 

muiden tietosysteemien pohjana 	(mm. konepankin kaluston 

kustannuslaskenta ja eräät tilastoinnit). 	Rekisteröin- 

tien yhteydessä syntyy selvittelylista, 	joka on vain 

yhteenveto siitä, miltä rekisterihankkeilta on kustan- 

nushankkeille ilmoitettu tapahtumia. 	Varsinaisia virhe- 

testejä ei kuitenkaan enää suoriteta. 

Em. kolmesta toteutumarekisteristä ja erillisistä bud-

jettirekistereistä eri tavoin tietoja poimimalla ja 

laskemalla saadaan tavoitebudjetoinnin raportit. 



Kustannustyyppi 
	

Perustosite 	 Atk - käsittely piirissä 

ja Suoritteet 

MOITUS 

TYÖAIKA- 
ILMOITUS 

VUOKRAKONEEN 
KÄYTTÖILMOI - 

KONEPANKIN 
KALUSTON 
KAYTTOILMOI - 

IVÄLISTA 

MATERIAALIN 
SIIRTOTOSITE 

TALLENNUS 

- perus-
laskennat KUSTANNUS - 

TIEDOT 

US 

17 
TAVOITE-
8UDJETOINTI-I 
SYSTEEMI 	1 

TAVOITEBUDJETOINTI-
RAPORTTIEN SYNTY 

  

K IRJANPITO 

TARVIKE- 
K IRJANPITO 

KIINTEISTON 
KUSTANNUS - 
L ASK E NTA 

KORJAAMO - 
LASKENTA 

KUST. JASUORIT. 

VARASTO - 
MÄÄRÄYS 

SAAPUMISILM .1 
VARASTOMÄÄ-
R ÄYS 

PALAUTUS - 
MAÄRAYS 

 

J 

. 	 . 
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3.2 	RAPORTTIEN KSITTEISTÖ 

	

3.21 	Otsikkotiedot 

Kaikkien raporttityyppien jokaiselle sivulle tuloste-

taan otsikkotiedot. Tämä helpottaa sivun tunnistamista 

sekä raporttilistojen repimistä ja jakelua. 

	

3.22 	Rivitiedot 

Rivitiedot esitetään sarakkein, joiden määrä ja laatu 

vaihtelee raporteittain. Rivillä on joko yhden tarkas-. 

teluyksikön tiedot tai näistä laskettua summatietoa. 

Sarakkeiden tiedot saadaan suunnitelma- ja toteumatie- 

doista sekä näistä edelleen laskemalla. 

	

3.221 	Kustannustunnus 

Kunkin tarkasteluyksikkö tunnistetaan kustannustunnuk-

sensa avulla. Sitä käytetään esim. korjattaessa ja muu-

tettaessa budjettia. 

Kustannustunnus muodostuu seuraavasta numeroyhdistel-

mästä: 

PIIRI HANKE VAST.ALUE LITTERA TYÖKOHDE 

[IM. 07 238 01 1131 03 

3.222 	Sarakkeet 

arakkeet tulostuvat taulukossa 5 esitettyjen periaattei-
den mukaisesti. 

. 
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Taulukko 5. Kuukausiraporttien sarakkeet 

OTSIKKO SARAKE LASKUSÄÄNTÖ ESIM. HUOMAUTUKSIA 

SUORITEMÄÄRÄ SUTJNN. q0  300 -Määrätiedot esitetään vain 

(yks) TOT. q 273 hankkeen kk-raportissa. 

ERO q0-q 27 -Suunniteltu määrä saadaan bud- 
jetin kuukausijakoisilta leh- 
diltä (RB2-3) ja toteutunut 
määrä suoriteilmoituksista. 
-Negatiivinen erotus merkitsee 
ylitystä ja positiivinen ali- 

tuata suunniteltuun nähden. 
-Yhteiskustannuksilla ei ole 

suoritemääriä. 

KUSTANNUS SUUNN. s 2700 -Kustannukset esitetään kaikissa 

(mk) TOT. $ 3536 raporteissa kaikilla riveillä. 

ERO s-s -836 -Negatiivinen erotus merkitsee 
ylitystä ja positiivinen ali- 

tusta suunniteltuun nähden. 
-Yhteiskustannuslitteroilla on 
kustannusero ilmoitettu pro- 

sentteina suunnitelluista kus- 

tannuksista. 

YKSIKKÖ- SUUNN. p0=s 0/q 0  9,00 -Yksikkökustannukset lasketaan 

KUSTANNUS TOT. p =s /q 12,95 vain hankkeen kk-raporttiin. 

(mk/yks) ERO p0-p —3,95 -Suunniteltua yksikkcikustannua- 

ta ei voida laskea, 	jos suun- 

niteltuja kustannuksia tai mää- 

riä ei raportointihetkeen men- 

nessä ole. 	Tällöin siirrytään 
budjetissa kuukausittain eteen- 

päin, kunnes osamäärä voidaan 

laskea. 
-Negatiivinen erotus merkitsee 
ylitystä ja positiivinen ali- 

tusta suunniteltuun nähden. 

MÄÄRÄERO mk (q 0  - q).p 0  +243 -Määräero ilmaisee raportointi- 

kohteen edistymisen aikataulu- 
tavoitteeseen verrattuna eli 
kuvaa sitä osaa kustannuseros- 

ta, 	joka 	johtuu toteutuneen 
suoritemäärän poikkeamisesta 

suunnitellusta. 
-Positiivinen määräero ilmaisee, 

että aikataulusta ollaan jäl- 

jessä ja negatiivinen, että 
aikataulusta ollaan edellä. 

-Määräero-% ilmoittaa markkoi- •100 
na ilmaistun määräeron osuuden 

suunnitelluista kustannuksista. 

. 

. 
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OTSIKKO SARAKE LASKUSÄÄNTÖ ESIM. HUOMAUTUKSIA 

HINTAERO mk (p0_p)q -1079 -Hintaero osoittaa taloudelli- 

sen tilanteen suunniteltuun 

nähden eli kuvaa sitä osaa 

kustannuserosta, 	joka johtuu 

yksikkökustannusten poikkea- 

misesta suunnitelluista. 

-Positiivinen hintaero ilmaisee, 

että toteutunut yksikkökustan- 

nus on ollut alhaisempi ja ne- 

gatiivinen, että toteutunut 

yksikkökustannus on ollut kor- 

keampi kuin suunniteltu. 
-Raporteissa hintaero on las- 

kettu vähentämällä määräero 

kus ts nouse ros ts 

-Hintaero-% ilmoittaa markkoi- 
100 

p0q na ilmaistun hintaeron osuuden 

toteutuneen määrän ja suunni- 

tellun yksikkökustannuksen tu- 

losta. 

ENNUSTE VUO- RB s 1  11 -Tarkasteluyksikön koko vuodel- 
DEN LOPPUUN le auunniteltujen kustannusten 
(E.V.L.) summa. 
(1000 mk) -Tällä sarakkeella ei budjetis- 

sa tunnuksella R2 ilmoitettuja 

tietoja lasketa mukaan summa- 

riveille. 
ENN s -Aina, kun on voimassa valmiik- 

si-ilmoitus. 
TYÖLITTEROILLA: 

-jos q0,1 	q 1  
q 1 p 16 -jos q>0,1 	q1 	' 
s -jos s^ 

YHTEISKUSTANNUS- 

LITTEROILLA: 

1 	s 0  

ERO RB-ERO - 5 -Negatiivinen ero ilmoittaa, 

että on odotettavissa suunni- 

teltujen kustannusten ylitty- 

mistä ja positiivinen alittu- 

mista. 

q 0  = suunniteltu 	suoritemäärä 	(kumulatiivinen raportointihetkeen) 

q 	= toteutunut 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	' - 

q1 = suunniteltu 	- " - 	 koko vuodelle 

ao = suunniteltu 	kustannus 	(kumulatiivinen raportointihetkeen) 
s 	= toteutunut 	- 	1 - 	 - " - 	 - 	 - 

= suunniteltu 	- " - 	 koko vuodelle 
p0  = suunniteltu 	yksikkökustannus 	= 

p 	= toteutunut 	- 	 - 	 = a/q 
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3.223 	Valmiusaste 

Työpäällikön ja rakennuspäällikön raporteissa ilmoite-

taan valmiusaste eri litteroilla, työkustannuksiila, 

yhteiskustannuksilla ja koko hankkeelia. 

Valmiusaste lasketaan työkohdekohtaisista määristä jaka-

maila toteutunut määrä koko vuodelle suunnitellulla mää-

rällä: 

q/q 1  x 100 

Valmiusaste lOO-litteratasolla ja summariveillä laske-

taan edellisistä työkohteen koko vuodelle suunnitelluil-

la kustannuksilla painottaen: 

(q/q 1  x s) 
x 100 

5 n 	1 

Yhteiskustannusten valmiusaste saadaan raportointihet-

keen mennessä toteutuneiden ja koko vuodelle suunnitel-

tujen kustannusten osamääränä: 

s/s 1  x 100 

	

3.23 	Summarivit 

Kk-raporteissa esiintyvät summarivit selviävät kuvasta 14 

Summariveillä ei esitetä määriä eikä yksikkökustannuk-

sia, koska ne eivät ole yhteismitallisia. Ainoastaan 

markkoina ilmaistut kustannukset ja määrä- ja hintaerot 

on laskettu yhteen summariveille. 

Määräero-Y lasketaan suoraan näistä yhteenlasketuista 

kustannuksista, kun taas hintaero-% saadaan jakamalla 

yhteenlaskettu hintaero työkohteittain laskettujen to-

teutuneiden määrien ja suunniteitujen yksikkökustannus-

ten tulon summaila (ns. sallitulla kustannuksella). 

. 
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. 

. 

lOO - LITTERATASON RIVITIEDOT 

Vain 	mäara-/ hintaeron ylittyessä 
HANKEKOHTAISET RIViTIEDOT 

Työkustannukset 
Yhteiskustannukset 
Hanke 	yhteensa 

TYÖPÄÄLLIKKOKOHTAISET SUMMATIEDOT 

Työ kustannukset 
Yh te i skusta n n u kset 
Hankkeet 	yhteensä 

TO MIALAKOHTAISET SUMMATIEDOT 

Työ kustannukset 
Yhtejskustannukset 
Hankkeet 	yhteensa 

Kuva 14. Kuukausiraporttien rivit 



Yhteiskustannuksista ja hankkeen loppusummasta ei esite-

tä määrä- ja hintaeroja. 

Yhteiskustannusten yhteydessä työpäällikön ja rakennus-

päällikönraporteissa esitetään yhteiskustannusprosentti. 

Se saadaan laskemalla toteutuneiden yhteiskustannusten 

osuus hankkeen toteutuneista kokonaiskustanuksista. 

Suunnittelemattomien töiden raportointi 

Budjetissa voidaan tunnuksella P2 ilmoittaa alunperin 

budjettivuodelle suunnittelemattomia työkohteita, jotka 

on aloitettu esim. vuoden loppupuolella alkuvuoden aika-

na syntyneillä ?säästöillä. Nämä työkohteet rekisteröi-

dään muuten samoin kuin Ri:llä ilmoitetut, mutta niitä 

ei summariveillä lasketa mukaan vuodelle suunniteltuihin 

kustannuksiin. 

	

3.3 	HANKKEEN 1KK-RAPORTTI 

	

3.3 	Tarkoitus ja käyttö 

Hankkeen kuukausiraportti on ensisijaisesti tarkoitettu 

työmaanpäbillikön käyttöön. Raportin lähtötietoina ovat: 

- 	budjetin kuukausijakoisesta osasta työkohdetark- 
kuudella saadut suunnitellut suoritteet ja kustan-
nukset 

- 	perustositteilta saadut työkohteiden toteutuneet 
suoritteet ja kustannukset. 

Kerran kuukaudessa ajettava raportti on kumulatiivinen 

yhden vuoden ajan. Siinä verrataan vuoden alusta rapor-

tointikuukauden loppuun mennessä suunniteltuja ja toteu-

tuneita suoritteita ja kustannuksia. 



. 
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OTSIKKOTIEDOT 	 HUOMAUTUKSIA 

"TVL" 

"Tienrakentamisen tavoite- 
budjetointi" 

"Hankkeen kuukausiraportti" 

Raportointiajanjakso Vuoden alusta, minkä kuun loppuun. 

Piirin numero ja nimi 

Hankkeen numero ja nimi 

Ajopäiväys 

Siv-unumero Alkaa 1 :stä joka hankkeella. 

SARAKKEET 

Vastuualue 00 	(yht.kust.), 	01,02,... 

Littera Kaikki tasot mandollisia 
(1-1000-taso) 

Työkohde 00,01,02,... 

Suoriteyksikkö Litterakirjan mukainen. 

Suoritemäärä (yks) 
-suunniteltu (q 0 ) 

-toteutunut 	(q 
-ero 	(q0-q) 

Kustannus 	(mk) 
-suunniteltu (s 
-toteutunut 	(AO) 

-ero 	(s 0-s) Yhteiakustannuslitteroilla on 
kustannusero ilmoitettu myös 
prosentteina suunnitelluista 
kustannuksista. 

Yksikkökustannus (mk/yks) 
-suunniteltu (p0 ) 

-toteutunut 	(p 
-ero 	(p0-p) 

Määräe ro 
-mk 
-% 

Hintaero 
-mk 

Ennuste vuoden loppuun Pyöristetty 1000 mk:ksi. 
-RB 
-ENN 
-ERO 

RIVIT 

Työkohteet tulostetaan seuraavassa 
järjestyksessä: 
-vastuualue 00,01,02,... 
-littera Voi olla eri tasoisia. 
-työkohde 00,01,02,... 

Kunkin vastuualueen lopuksi 
summarivit: 
-valmiit työkohteet Ei yht.kust. vastuualueella 
-vastuualue yhteensä 

Kunkin hankkeen lopuksi 
summarivit: 
-hankkeen työlitterat 
-hankkeen yht.kust. % ja mk, ei määrä- eikä hintaeroja. 
-hanke yhteensä Ei määrä- eikä hintaeroja. 



V 	L 	T 	1 	E 	H R 	4 	K 	E 	H 	T 	4 	M 	1 	S 	E N 	T 	4 V 	0 	1 	T 	8 	8 	1) 	D 	J 	8 	T 	0 	1 	N T 	1 4JOPVN II 	121978 SIVU 1 

TO/H4HKKEEHKULiK4US1R9PORTTI 0101-30.111978 

PURr 	4 HM$E 273 MY 34? MUST4NLAHOEH PEHMEIKKO 
LIT - 	000R SUORITEMfR 	(YKS> KUST4MUS (NK> 	YKSIKKOKUST(NK/YKS> MARAERO HINTAERO E.VL(1000 MK) 

TK 	Y 	8. SUUHH 	TOT 	ERO SUUNH TOT 	ERO 	SUUNN TOT ERO MK 	i MK 88 EHN ERO 

84 70 + 746 	41 * 28 28 41 

00.9220.00 - 7960 4834 	+3126 	+39 - 8 5 +3 

Q0 	9225. 	0 0 308 	-308 	-999 0 0 +0 

T142? +23903 	+23 102 78 +24 
24S84 	+82% 	+25 * 33 25 

00924.4 fl0.. 	_____________.__ 0 175 	-175 	-999 	). 0 0 +0 

00 ?250 99 [4630 12219 	+2411 	+16 - -- - 15 12 +2 

1 	II .533 	+34 * ts to +5 
*496 	+4t * 1 1 

0 2117 	-2117 	-999 	1 - 	- 	- 0 2 - 2 

203 161 442, 

DLt522 0L.___ - 	 -- .. 	Gi 1 	 -1 	0,00 0.00 +0,00 -1-999 ^ 0 	+0 0 0 +0 

v' - -1-939 + 0+999 0 0 +0 
.L 

O.: 	:522 	01 	M3K'R 12670 	'800 	^ 4870 149506 96865 	+52641 	11.80 12.42 0.62 +57466 	+38 -4825 	-5 150 157 -8 

0.1 0 182 	-182 	0.00 000 +000 -182-999 +0 	^ 0 0 0 +0 

04 	?1.E!- 406 	600 720 0 	+'20 	1 20 0 00 +1 	20 +0 	+0 +7?O+100 1 0 +1 
5?0 7776 6372 	+804 	U35 1.21 tO. 14 +0 	+0 +804 +10 8 7 +1 

:8i3 	0! 	NO 2739 0 	+2739 	91.30 000 +91.30 +2739+100 +0 	+0 3 3 + 

00 	1880 	01 	TIEN QQ 	OO 6000 5230 	+770 	10.00 8.72 +1.28 ^ '3 	+0 ^ 770 	+13 6 5 +# 

FI *I1 10822 	fi.?t 	150 68 t46 24 +4 44 -151 	-1 +329 	+3 U 1 +0 

-- 4Ö0 t0444 	 ,O.8Q 20$9 +0 	+0 -5044 -93 1 -5 

O 
_____ 

10403 9252 	+1151 	10.10 8.79 +1.31 -222 	-2 +1373 	+13 10 9 +1 

_______ _____ +12 +4Z120 .12 419 326 

__.0...WIEEHSA. _____ 61287$ 45945 	+146933 +109686 	+18 +37247 	+7 613 529 +84 

tii:+fl3.4 .7 413 529 +8 __.. 	.. 203 261 +4 
__._81.5928. 6.21385 	+188543 . - -- 	- 816 691 +125 

___________ 	 :2 

Kuva 15. Hankkeen kuukausiraportti 

. 	 . 
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3.32 	Työkohteen valmiiksi-ilmoittaminen 

Samalla lomakkeella (TVh 73668), jolla ilmoitetaan kuu-

kausittaiset suoritteet, voidaan työkohde myös ilmoittaa 

valmiiksi. Kohtaan 4 (kuva) merkitääm koodi 1, kun työ- 

kohde on päättynyt ja koodi 2, jos päättyminen peruute- 

taan. Valmiiksi-ilmoitus peruuntuu myös, jos jo valmiil-

le (z valmiiksi-ilmoitetulle) työkohteelle ilmoitetaan 

suoritteita tai kustannuksia. Työkohde näkyy raportissa 

omana rivinään vain valmiiksi-ilmoittanjata seuraavassa 

raportissa. Tällöin valmis työkohde on erotettu kesken-

eräisistä rivin perään merkityllä tähdellä. Seuraavissa 

raporteissa on työkohde laskettu yhteen summariville 

"vastuualueen valmiit työkohteet". 

Pyynnöstä laskentakeskus voi ajaa piirikohtaisen rapor-

tin, jossa kaikki työkohteet näkyvät erillisinä. 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 KUSTANNUSTEN JA SUORITTEIDEN 
ILMOITUS- JA KORJAUSLOMAKE 

Hnkk.n n,m ToaseIsji 2 	Vaos 	2 Tilikaasi 	2 Pur 	2 P.ekiscerihsnk. 	3 

4 
TiIi Hanke 

31 
Va Littera 

41 
TK 1 2 3 4 

T3ytti 
	

Tarkasti 

TVH 713668 	 ASL 10000x30e2 11.78 127802538H-1163 

Kuva 16. Kustannusten ja suoritteiden ilmoitus- ja korjauslomake 
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3.h 	TYÖPÄLLIKÖN KK-HAPORTTI 

3.41 	Tarkoitus ja käyttö 

Työpäällikön kk-raportissa on työkohteet ryhmitelty lähtö- 

tietona olevan työpäällikkörekisterin avulla. Hankkeita 

tarkastellaan normaalisti 100-litterat.asolla, jolla esi-

tetyt tiedot on saatu laskemalla alemmat litteratasot yh-

teen pääasiassa hankkeen kk-raportista saatavien tieto-

jen perusteella. Suoritemääriä ei voida laskea näin yh-

teen, joten niitä korvaamaan esitetään valmiusaste-%. 

Se tarkoittaa toteutuneiden määrien osuutta vuodelle 

suunnitelluista määristä työkohteittain vuodelle suunni-

telluilla kustannuksilla painotettuna. Työpäällikön 

kk-raportti ajetaan kerran kuukaudessa kumulatiivisena 

yhden vuoden ajan. Siinä verrataan vuoden alusta rapor-

tointikuukauden loppuun mennessä suunniteltuja ja toteu-

tuneita kustannuksia. Kaikki kustannukset ilmoitetaan 

1000 mk:na. 

[II 



. 
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OTSIKKOTIEDOT 	 HUOMAUTUKSIA 

TVL" 

"Tienrakentamisen tavoite- 
budjetointi" 

"Työpäällikön kuukausiraportti 

Raportointiajanjakso Vuoden alusta, minkä kuun loppuun. 

Piirin numero ja nimi 

Työpäällikön numero ja nimi 

Ajopäiväys 

Sivunumero Alkaa 1 :stä joka työpäälliköllä. 

SARAKKEET 

Hankkeen numero ja nimi 

Vastuualue 

Littera Yleensä IOO-ljtterataso. 

Työkohde 

Valmiueaste-% 

Kustannus (mk) 1000 mk:na 
-suunniteltu (s 
-toteutunut 	(GO) 

-ero 	(s-s) 

Määräero 1000 mk:na 
-mk 
-% 

Hintaero 1000 mk:na 
-mk 
-% 

Ennuste vuoden loppuun 1000 mk:na 
-RB 
-ENN 
-ERO 

RIVIT 

lOO-litteratasori rivit hank- Jos budjetissa on ilmoitettu työ- 
keittain järjestyksessä kohteita 1000-tasolla, tulostetaan 

ne myös 1000-tasolla. 

lO-litteratason rivit järjes- Tulostuu vain määrä-/hintaeron 
tyksessä ennen vastaavaa ylittyessä. 
1 00-litteraa 

Kunkin hankkeen lopuksi 
tulostuu rivit: 
-työkus ta nnukse t 
-yhteiskustannukset ja mk, ei määrä- eikä hintaeroja. 
-hanke yhteensä Ei määrä- eikä hintaeroja. 

Kunkin työpäällikköalueen 
lopuksi tulostuu summarivit: 
-työkustannukset 
-yhteiskustannukset % ja mk, ei määrä- eikä hintaeroja. 
-hankkeet yhteensä Ei määrä- eikä hintaeroja. 



L_V .L 	- T 	1. £ 	P4 	R A K E.NTA P1 1S_. 	N 	TAY_OI_T._E__B_V 0 J 	£ T 0 	1 	P1 	T 1 - - AJOPYM 11 .1219?8 SIVU 

12"211 	T 	Y 	0 	P 	L. 	L 	1 	K 	0 	P4 	K U U K A U 5 	1 R A P 0 R 7 	7 	1 01.01 	- 30.111978 _____ 

- 

LIT_VAiNIUS -  KUSTANNUS 	1000 NK MRAERD HINTAERO E.Y.L. (1000 NK) ______ 
HHNKE VA TERA TK ASTE SUUHN TOT ERO 1000 MK 1000 NK - RB EHtI ERO 

_,i- 
J 

____________ 
- 	 - - 

444 391 
___ ___ 

i00 114 36 32 +4 -5 -15 +9 	+22 36 32 +4 

NR - /HINTER0H 	YLITV3 02 	17'20 60 03 68 37 +31 *11 +17 +20 	+35 68 37 ^ 31 

1700 83 68 3? .431 +11 +17 +20 	+35 6$ 3?',.. .3. 
1800 88 29 24 +5 4 . 	49 +3 	+10 29 24 . 	.2. 

r1AA - ;H1TER0 	YLITYS 02 	1512 60 100 5 10 - 5 +0 +0 - 5 	- 53 5 10 - 5 

9200 74 203 1 +42 .0 +0 +0 	+0 203 1 +42 •(Y ____________ ________________________ 
90 613 444 +14? +110 +18 +37 	47 613 529 +94 

.14TEISKUST 	25?. - 	- 74 203 161 +42 203 161 +32 

' 
816 691 4 

- ' . 	 .--. 	 .: 

_______ -',--,- -'"' :''8'-•'' ' 	.. 

.. 	- -. 	. 	- 	. 	.. .-_.. 
73 13855 13481 +374 -52 +0 +427 	+3 15055 16377 -1322 

TY1IIISTANP4(JI(SET 
- 3723 3582 .141 3919 	3808 411t 

._- 	...__ +8t4' . 	' " ,j9034 20185 '115*#.r 

Kuva 17. Työpäällikön kuukausiraportti 

. 	
. 
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42 
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3.2 	Määrä- ja hintaerorajat 

Piirin laskentakeskukselle ilmoitetaan etukäteen kuudel-

la parametrillä rajat määrä- ja hintaeroille, joiden yli-

tyksestä halutaan ilmoitus työpäällikön raporttiin. 

Rajan ylittäneen työkohteen tiedot tulostuvat raporttiin 

huomautuksella "määrä-/hintaeron ylitys". 

Ilrnoitettavat kuusi parame'triä ovat: ylempi ja alempi 

määräeroraja, määräeroprosenttiraja, ylempi ja alempi 

hintaeroraja ja hintaeroprosenttiraja (kuva 18 ). 

TVL. 
piiri 

piiri 
tunnus 
ylempi määräeroraja 
alempi rnääräeroraja 
määräeroprosenttiraja 
ylempi hintaeroraja 
alempi hintaeroraja 
hintaeroprosenttiraja 

MXXRX- JA HINTAERORAJAT 
tienrakentamj 	kuukausiraportojnnissa 
1.2. 1979 lähtien toistaiseksi 

1) Tämän rajan ylittyesaä tulotuu työkohde/lOO_littera omana 
rivinään raportjlle 

2) Näiden rajojen ylittyessä samanaikaisesti tulostuu 
työkohcje/100_littera omana riviriään raportjlle 

päiväys ja ilmoittajan allekirjoitus 

Kuva 18. Lomake ilmoitettaessa määrä- ja hintaerorajat 

Kuva 19 havainnollistaa rajojen merkityksen ja tapaukset, 
jolloin tapahtuu ilmoitus ylityksestä. 



ERO % 

i_40i000 -20000 

50 

30 

10 
200001 40000 	

ERO [mk] 

0 	

. 

-50 

Kuva 19. Määrä- ja hintaerorajojen merkitys 

V/I771 = alue, jolle osuva ero aiheuttaa rivitiedon tu-
1 	/1 	lostumisen 

x 	ylemmän määrä-/hintaerorajan (mk) itseisarvo 
y = alemman määrä-/hintaerorajan (mk) itseisarvo 
z 	rnäärä-/hintaeroprosenttirajan itseisarvo 

Jos ero ylittää x:n itseisarvon, tulostuu aina rivitieto, 
kun taas, jos ero auttaa y:n itseisarvon, ei rivitietoa 
tulostu koskaan. Jos markkamääräisen eron itseisarvo 
asettuu rajojen x ja y välille ja samalla prosentuaalisen 
eron itseisarvo ylittää rajan z, tulostuu rivitieto. 

Rajojen asettelulla pystytään säätelemään raportin pituut-
ta ja yksityiskohtaisuutta: 

- 	Mitä alhaisemmat rajat x, y ja z ovat, sitä helpom- 
min tapahtuu ylityksiä. 

- 	Mitä laajempi markkamääräisten rajojen x ja y väli 
on, sitä suurempi on prosenttirajan z vaikutus. 

- Erojeri kumuloituessa vuoden loppua kohti tapahtuu 
rnarkkamääräisten rajojen ylittymistä. herkemmin lop-
puvuodella, jos rajoja ei rnuuteta raportointivuoden 
aikana. Rajojen muuttaminen on mandollista tekemäl-
lä uusi ilmoitus laskentakeskukseen ja näin voidaan 
säädellä raporttia. 
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3.5 	RAKENNUSPÄÄLLIKÖN KK-RAPORTTI 

	

3.51 	Tarkoitus ja käyttö 

Rakennuspäällikön kk-raportti on koko toimialan tienra-

kennushankkeita käsittelevä raportti, joka sisältää hank-

keiden, työpäällikköalueiden ja toimialan summarivit. 

Raportti ei sisällä toimialan hallintokustannuksia. 

Raportissa käytetään pääasiassa hanketarkkuutta. Esite-

tyt kustannukset on saatu lähinnä työpäällikön kk-rapor-

tin tietojen perusteella. 

Rakennuspäällikön kk-raportti ajetaan kerran kuukaudes-

sa kumulatiivisena yhden vuoden ajan. Siinä verrataan 

vuoden alusta raportointikuuakuden loppuun mennessä suun-

niteltuja ja toteutuneita kustannuksia. Kaikki kustan-

nukset ilmoitetaan 1000 mk:na. 

	

3.52 	Määrä- ja hintaerorajat 

Rakennuspäällikkö ilmoittaa piirin laskentakeskukselle 

määrä- ja hintaeroille rajat samanlaista lomaketta käyt-

täen kuin työpäällikkökin. Rajojen ylitys testataan sa-

moin kuin työpäällikön raportissa. Tässä testataan vain 

työpäällikön kk-raportin varsinaisia rivejä eli 100- tai 

1000-litteratason tietoa. Ylityksestä seuraa tämän ri-

vitiedon tulostuminen kokonaan. Rivin alussa on huomau-

tus "määrä-/hintaeron ylitys. 

. 
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OTSIKKOTIEDOT 	 HUOMAUTUKSIA 

"TVL" 

"Tienrakentamisen tavoite- 
budjetointi" 

"Rakennuspäällikön kuukausi - 
raportti" 

Raportointiajanjakso Vuoden alusta, minkä kuun loppuun 

Piirin numero ja nimi 

Ajopäiväys 

Sivunumero 

SARAKKEET 

Työpäällikn numero ja nimi 

Hankkeen numero ja nimi 

Littera Tulostuu vain määrä-/hintaeron 
ylittyessä. 

Valmiusaste-% 

Kustannus (mk) 1000 mk:na 
-suunniteltu (s 
-toteutunut 	(O 

-ero 

Määräero 1000 mk:na 
-mk 

Hintaero 1000 mk:na 
-mk 
-% 

Ennuste vuoden loppuun 1000:na 
-RB 
-ENIN 
-ERO 

RIVIT 

100- tai 1000-litteratason Tulostuu vain määrä-/hintaeron 
rivit ennen 	ummarivejä ylittyessä. 

Hankekohtaiset rivitiedot: 
-työkus ts nnukse t 
-yhteiskustannukset % ja mk, ei määrä- eikä hintaeroja. 
-hanke yhteensä Ei määrä- eikä hintaeroja. 

Työpäällikkökohtaiset summarivit: 
-työkustannukset 
.-yhteiskustannukset % ja mk, ei määrä- eikä hintaeroja. 
-työpäällikkö yhteensä Ei määrä- eikä hinteeroja. 

Toimialakohtaiset summarivit: 
-työkusta nnukse t 
-yhteiskustannukset % ja mk, ei määrä- eikä hintaeroja. 
-tienrakennushankkeet yhteensä Ei määrä- eikä hintaeroja. 

. 
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1. 	11 	Eli 	R 	A 	K 	ENT A Mii::_N _LA! 0_IJEB UDJ 	ET 
'73/1 	R 	k 	K 	E 	14 	14 	U 	S 4' 	i 	1 	L 	1 K 	0 	14 	K 	U 	U 	I( 	A 	Ii 	$ 1 	R 	A 	4' 	0 	R T 	T 	1 	01.01 	- 	30.11.1978 

LT- 	VL1!U3- K 	TH4US 	1000 PIK 	NARER0 	HIHTAERO 	E.Y.L. 	(1000 	NK) 
TER 	TE SUUNH 	TOT ERO 	1000 	MK 	1000 	MK 	 R8 	EliN 	ERO 	- 

1w 
TYt4P41LIKKö 	23 	INS KRISTERI 

'— 	 1 
fIT 	47 	NHS1N.H0FN PEHP1E1KKl . 	 . 	 - 

• 	Y11TElSKU6Th14HUKSEJ 	26 - 	 74 203 161 +42 03 161 +42 

HANLTTEEHSR 
77 816 627 +189 - 	 816 691 .125 

r1KET 0 13355 13481 +374 -52 	+3 	+427 	+3 	150T5 16377 -1322 
YHTETSKU$TANNUKSET 	21 	Z 0 3723 3592 +141 3979 380a +ut 
T?0P4LL1I(KÖ 	23 YI4TEENSA 4 17578 17064 +514 1904 20185 -.lt5t 

2272 +2188 	+ 	+4 	+189 	+0 	+57763 62758 -4995 

Kuva 20. Rakennuapäällikön kuukausiraportti 
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