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1. TAVOITEBUDJETOINNISTA YLEENSÄ 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen yleisiin toimintaperiaatteisiin 

kuuluu vaatimuksena se, että kaiken toteuttavan toiminnan on 

oltava mandollisuuksien mukaan ennalta suunniteltua. Tavoite- 

johtaminen edellyttää silloin apuvälineekseen järjestelmää, 

jossa: 
- yksilön/yksikön tavoitteet ja toimintasuunnitelmat 

puetaan taloudelliseen muotoon (suunnittelu) 

- työstä ja työn suorittamisen aiheuttamista kustannuksista 

välitetään informaatiota ylhäältä alaspäin ja päin 

vastoin (raportointi) 
- tavoitteiden toteutumista seurataan vertaamalla toteutu- 

neita ja tavoitteeksi asetettuja lukuja (valvonta) 

- voidaan tarkkailla työn taloudellisuutta ja näin vaikut- 

taa tuottavuuden lisääntymiseen 

- valvonnan helpottamiseksi on joukko muotomääräyksiä 

(työsuunnitelmien, budjettien ja raporttien määrämuo-

toinen ulkoasu). 

Laitoksessa em. järjestelmänä on tavoitebudjetointi. Tavoi-

tebudjetointi määritellään suorite- ja kustannustietoihin pe-

rustuvaksi talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmäksi. 

Tavoitebudjetti on toiminnansuunnittelun tuloksena syntynyt 

toimintaa kuvaava yhteenveto, joka annetaan tavoitteeksi 

suunnitelmaa toteutettaessa ja jota käytetään vertailupohjana 

toteutuneita tuloksia seurattaessa. Johtamisen välineenä 

. 	tavoitebudjetointi jakaantuu siis kolmeen päävaiheeseen 

- työn suunnittelu 

- budjetin laadinta 

- valvonta. 
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Vuotuisen budjetin tehtävänä on edistää usean vuoden aika-
välin suunnitelmien sekä tulo- ja menoarvion taloudellista 

toteuttamista. Tavoitebudjetti rustuu keskipitkän aikavälin 

(KTS) suunnittelusta saataviin tietoihin, minkä lisäksi se 
on kytkettävä kiinteästi tulo- ja menoarviomenetteiyyn. 

Tavoitebudjetointi aloitettiin laitoksessa 1.1.1969 maanraken-

nusalalla. Sitä on laajennettu toimialoittain niin, että 

koko laitos on saatu tavoitebudjetoinnin piiriin vuoden 1971 

aikana. Hallintokustannusten tavoitebudjointi aloitettiin 

koemielessä vuoden 1970 alussa ja tarkennettiin vuoden 1971 
alussa. Tavoitebudjetoinnin kehittämistä edellyttivät 

suunnittelu- ja laskentajärjestelmää koskevien yleisohjeiden 

(yM n:o 2222/4.L.1973) julkaisemisen. Ohjeissa otettiin val-

tionhallinnossa yleiseksi periaatteeksi suunnittelu- ja las-
kentajärjestelmän kehittäminen sellaiseksi, että se palvelee 

laitoksen sisäisiä johtamistarpeita. 

Tavoitejohtamisen käyttöönoton yleistyttyä laitoksessa tarvi-

taan tehokkaita toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä 

tavoitejohtamisen tueksi. Eri toimialojen tavoitebudjetointi-

järjestelmät ovatkin joutuneet uudelleen kehittämisen kohteek-

si, jotta niillä voitaisiin tuottaa nopeasti ja luotettavasti 
tarpeellinen informaatio johdon päätöksentekoa varten. Tässä 

ohjeessa kuvataan uusittu hallinnon tavoitebudjetointijärjes-
telmä. 

•i 

•i 
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2. HALLINNON TAVOITEBUDJETOINTIJÄRJESTELM TARKOITUS 

21. Hallinto ja hallintokustarinukset 

Laitoksen toiminta voidaan toiminnan luonteen perusteella 

jakaa hallinnolliseen ja tuotannolliseen osaan. Tällöin 

hallinto voidaan määritellä esim, siten, että sen tehtävänä 

on tuottaa, välittää ja käyttää hyväkseen informaatjota ja 
antaa ohj ausimpuisseja tuotannolliseen toimintaan nähden. 

Hallinnon tarkoituksena on kehittää tuki- ja palvelutoimintaa 

niin, että muiden toimialojen toimintaedellytykset paranevat. 

Hallinnon kustannukset muodostuvat: 

1. kustannuksista, joita ei aiheuttamisperiaatteen mukaan 

voida kohdistaa suoraan toimialo.jen varsinaisille tehtä-

ville (tienrakennushankkeille, tiemestaripiireille) 

= piirin toimialojen hallintokustannukset 

2. kustannuksista, joita ei voida kohdistaa muille toimi- 

aloille = piirin hallinnon toimialan kustannukset 

3. keskushallinnon kustannuksista 
TVH:n kustannukset (paitsi suunnitteluhankkeet). 

Hallintokustannuksiin kuuluu mm. seuraavia kustannuslajeja: 

- palkat 
- sosiaaliturvamaksut 

- laskennalliset eläkkeet 

- koulutuskustannukset 

- matkakustannukset 

- päivärahat 

- konsultointikustannukset 

- toimistotarvikkeet 

- hankmnnat 
- monistus- ja painatuskustannukset 

- kiinteistökustannukset. 

22. Järjestelmän tehtävät ja tarkoitus 

Hallinnon tavoitebudjetointijärjestelmän avulla pyritään 

edistämään hallintoon kuuluvien tehtävien taloudellista suorit-

tamista asettamalla niille ajalliset, määrälliset ja talou-

delliset tavoitteet sekä seuraamalla tavoitteiden toteutumis- 

ta eroerittelyjen avulla. Taloudellisuus tässä yhteydessä 
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merkitsee annettujen tehtävien suorittamista optimiresursseja 
hyväksikäyttäen mandollisimman pienin kustannuksin. 

Järjestelmän tarkoituksena on antaa kuva siitä, mihin 

piirien/tie- ja vesirakennushallituksen hallintoresurssit 

on käytetty ja mitä niillä on saatu aikaan. Lisäksi sen 

tehtävänä on selvittää, riittävätkö käytettävissä olevat 

resurssit tietyn tehtävän suorittamiseen, ovatko eri tehtä-

viin uhrattujen resurssien määrät keskenään tasapainossa 

(esim. kehittämistehtävien suhde rutiinitehtäviin) ja voi-
taisiinko tietyt tehtävät suorittaa taloudellisesti edulli-

semmalla työvoimalla. 

Hallintokustannukset rahoitetaan usealta tulo- ja menoarvion 

momentilta (esim. palkkamomentti, koulutusmomentti, tutki-

mus- ja suunnittelumäärärahat). Tulo- ja menoarvion toteutu-

mista seuraava hallinnollinen kirjanpito seuraa näitä moment- 

teja yhtenä kokonaisuutena. Hallinnollinen kirjanpito ei siten 

tuota tietoja toimintayksiköiden kustannuksista. Toiminta- 

yksiköiden kustannusten suunnittelu ja seuranta tapahtuu 

hallinnon tavoitebudjetointijärjestelmän puitteissa. 

•i 
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3. PERUSTEITA 

31. Tili- ja kustannustunnus 

Laitoksen käyttöön on vahvistettu 16-rnerkkinen till- ja kus-

tannustunnus, jolla sekä suunnittelu- että toteutumatiedot 

ohjataan rekistereihin. Tietojenkäsittely hoidetaan tie-

tokoneella siten, että tili- ja kustannustunnuksilla rekiste-

röityjä tietoja käytetään kaikissa osajärjestelmissä ilman 

uudelleen rekisteröintiä. Hallintokustannusten raportointi 

tapahtuu ko. tili- ja kustannustunnuksen pohjalta. 

Tunnus on kaikilla tasoilla ja käyttäjäryhmillä seuraavan 

muotoinen: 

xxxx / xxx / xx / xxxx /xx /x 
Till 	Hanke Vastuu- Littera 

	Työkohde Kustan- 

alue 	 nuslaji 

Tili- ja kustannustunnus ovat toisistaan täysin erillisiä, 
niin että nelinumeroinen tilitunnus ilmaisee pelkän rahoituksen. 

Tilinuznero ohjaa kustannukset oikealle sisäisen kirjanpidon 
tilille ja ns. momentoinnin kautta oikealle hallinnollisen 

kirjanpidon tilille. 

Kustannustunnus ohjaa kustannukset kustannuslaskentaan 

oikean hankkeen tai vastuualueen kustannuksiksi eriteltynä 

tehtävittäin eli litteroittain, työkohteittain ja kustannus-

lajeittain. 

Hankenurnerolla kerätään eri toimintayskikköjen kokonaiskustan-

nukset ja-työaika toimintayksikköjen toiminnan toteutumisen 

seuraamista varten. Vastuualuetta voidaan käyttää hankkeen 
sisällä erottamaan hankkeesta pienempiä toimintakokonaisuuksia. 

Vastuualueen käytön suunnittelee kukin hanke itse omalle 

toiminnalleen tarkoituksenmukaiseksi. 

Litterointi jakaa kustannukset ryhmiin käyttötarkoituksen 
mukaisesti. Työkohteen käyttö on hankkeen sisällä vapaavalin-

taista. 

2 1278025253-12 
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Tili- ja kustannustunnuksen viimeisenä numerona on kustan-
nuslajikoodi, jota käytetään erillisen kustannuslajikirjan-

pidon tarpeisiin. 

32. Toiminnanhaarat ja hankkeet 

Tavoitebudjetointia varten on laitoksen toiminta jaettu 
eri toiminnanhaaroihin. Toiminnanhaarat jakautuvat hankkei-

sun, joiden sisällä budjetointi tapahtuu. 

Laitoksen hankkeita varten on käytettävissä tunnusnumerot 

001-999, joista hallinnolle on varattu numerosarja 890-999. 
Hallinnon hankkeet jaotellaan erikseen piiri- ja keskushal-

lintoa varten toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin koko-

naisuuksiin. Hankenumerointi vahvistetaan keskushallinnon 
kirjeellä. 

Tietyt hankkeet voidaan määritellä laskenta,järjestelmässä 

ohitettaviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ko. hankkeen 

kustannuksia voidaan suunnitella ja seurata kokonaisuutena 

normaalisti sisäisen toiminnan ohjausta varten budjetoinnin 

ja raportoinnin piirissä. Kuitenkin ohitettavan hankkeen 

(usein aputoiminto) kustannukset jaetaan muiden, sen palve-

luksia käyttävien toimintojen kustannuksiksi. 
Tämän vuoksi laskettaessa raportoinnissa yhteen koko piirin 
hallintokustannuksia, ei ohitettavien hankkeiden loppusummia 

enää lasketa mukaan, sillä niiden kustannukset sisältyvät 

jo muiden hankkeiden kustannuksissa hallintokustannusten 

loppusummaan. 

33. Litterointi 

Litteroilla tehtävät jaotellaan ryhmiin kustannusten käyttö- 

tarkoituksen mukaisesti. Litterat perustuvat toimintoihin 

ja tehtäviin, niin että se antaa mandollisuudet tavoitteelli-

seen suunnitteluun ja seurantaan toimintayksikössä. Litte-

roinnin tulee mandollistaa myös jälkikäteen tapahtuva ana-

lysointi ja vertailu. Tehtäväryhmittelyn pohjalta raportoin-

nilla selvitetään, mitä toimintayksiköissä tehdään, kuinka 

paljon se maksaa ja onko toiminta tehokasta. 

•i 
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Kytettävät litterat esitetään omissa julkaisuissaan. Ne 

on vahvistettu keskushallinnon kirjeellä. Toiminta suunnitel-

laan ,joko alalitteroittain tai kymmenlitteroittain. 

IS 
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4. SUUNNITTELU 

41. Työnsuunnittelu 

Toimintayksikköjen HTB-suunnittelussa lähdetään tavoittei-

den asettamisesta. Tavoiteasettelulla etsitään ne toiminnan 
avainalueet, jolla toiminta tulee tapahtumaan seuraavana 

vuonna. Avainalueet, avaintehtävät ja resurssisuunnittelu 

ovat työnsuunnittelun lähtökohtana. Työnsuunnittelu on to-

teuttamismalli, toiminnan ennakolta tapahtuvaa valmistelua. 

Työnsuunnittelun peruskysymyks et ovat: 

- kenelle tehdään? 

- mitä tehdään? 

- missä tehdään? 

- kuka tekee? 

- miten tehdään? 

- milloin tehdään? 

- millä tehdään? 

- jne. 

Työnsuunnitteluun kuuluu toimintayksiköissä: 

- tehtävien määritys 

- resurssitarpeen arviointi 

- kustannusten arviointi 

- tehtävien ajoituksen suunnittelu 

- henkilöiden ehdottaminen tehtäviin 

- työsuunnitelman laatiminen (aikataulut) 

Työsuunnitelmia käytetään 

- tehtäviä suorittavien henkilöiden varaamiseen ja osoitta-

miseen 

- työn edistymisen valvontaan 

- työajankäytön ja kustannusarvioiden toteutumisen val-

vontaan 

- muiden suunnitelmien laadintaan esim. toimintayksikön toi-

mintasuunnitelma, tavoitebudjetti. 

•i 

•i 
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Työnsuunnittelun avulla esimies pyrkii hoitamaan juoksevan 

toiminnan toistuvat tehtävät tai kertatehtävät siten, että 

hän ja hänen organisaationsa suoriutuvat niistä määräajassa, 

niin että asetetut tavoitteet saavutetaan ja työstä selvi-

tään käytettävissä olevilla resursseilla. Tässä tehtävässä 

tulee eteen useita ongelmia. Minkälaisen työ- ja muun 
panoksen tehtävät vaativat? Paljonko aikaa tarvitaan? Mikä 

on suoritus- tai tärkeysjärjestys? Mitkä ovat käytössä 

olevat resurssit? Mikä voisi kaataa suunnitelman? Mitä 

uusia keinoja on käytettävissä tehtävien tehokkaaseen hoi-

tamiseen? 

Työnsuunnittelun pohjana tulee ollatoimintayksikköjen avain-

alueiden,työnjaon, työmenetelmien ja apuvälineiden tarkka 

tuntemus. Tällöin tiedot työnkulusta, työajankäytön jakau-

tumisesta ja mandollisesti suoritteista antavat suunnittelul-

le hyvät lähtökohdat. 

Työnsuunnittelua varten on toimintayksiköissä tarpeen kehit-

tää käytännöllisiä työvälineitä, tarkistuslistoja, karkeita 

aikastandardeja, keinoja arvioida toistuvien toimintojen ja 
rutiinitehtävien ajantarve. Työnsuunnittelu kannattaa aloit-

taa kokeillen ja realistisin alkutavoittein. Kun saadaan 

rekisteröityä laajempi empiirinen toteutuma-aineisto, saadaan 

myös työnsuunnittelulle tarkemmat lähtökohdat. 

IS 
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Työnsuunnittelun alussa voidaan käyttää esimies-alaiskes-
kustelua esim. seuraavaan tapaan (kuva 1): 

E si mies 	 Alainen 

Keskustalun perusta 
•arvio henkilön edellisen 
vuoden toiminnasta 

• arvio yhteistyöstä 
•tuluvan vuoden suunnitelmat 
•esirniehen arvio itsestään 

Yeskustelun perusta 
-arvio omasta toiminnasta 
kuluneena vuonna 

-arvio yhteistyöstä 
•arviö esimiehen toiminnasta 
-saatavissa olevat kvantita-
tiiviset tiedot 

•i 

Keskustelut 
- alaisen selvftys ja palaute esi- 

- ft 	sevitys ja palaute alai- 

• u evan vuoden toiminnan swunnit. 
te ii 

- koulutusohjelman suunnittelu 

Keskustelun tulokset: 
- tehdyt sopimukset 
- edellisen vuoden kokemukset 
- tulevan vuoden suunnitelma 
- koulutussuunnitelma 

Tulokset 
Näkemys henkilon 
- tehtävistä 
- kehitysmandollisuuksista 
- ja toiveita 
- kapasiteetin hyvaksikay±osta 

koulutusta rpeesta 

Esimiehen näkemys 
- omasta johtamistavasta 

ja -taidosta 
- kehitkämistarpeistaan 
- kommunjkaatiotajdostaan 

Tulokset: 
Nakemys 	• 

oman tyon heikoista ja vahvoista 
puolista 

- nykyjsistä ja tulevista tehta-
yta 

- tulevista tavoitteista 
- omista kehitysmandollisuuksjsta 
- mitä esimies hänestä ja hänen 

tOimifl, ajattelee 
- esimiehen asenteista ja johta-

mi sta vasta 

•i 

Kuva 1. Kehityskeskustelun kulku 



1S 

IS 

- 11 - 

42. Materiaalisuumiittelu 

421. Tarvikkeiden suunnittelu 

To imistotarvikkeet 

Piirit 
Toimistotarvikkeiden suunnittelu tapahtuu keskitetysti piiri- 

konttorin varastotoiminnan vastuuhenkilön toimesta siten, 

että lasketaan piirin henkilösuunnitelman mukaan ja empii-

riseen aineistoon perustuen tiedossa olevat mandolliset kus-
tannusten korotukset huomioon ottaen piirin toimistotarvik-

keiden kustannusten määrä. 

TVH 
Ns. yleiset toimistotarvikkeet suunnitellaan keskitetysti 
hankintatoimiston materiaalijaostossa ja laskenta tapahtuu 
samoin kuten edellä. Suunnittelu- ja muilta määrärahoilta 

maksettavat toimisto- ja muut tarvikkeet suunnitellaan mää-

rärahasta vastaavassa yksikössä ao. hankkeille. 

T rmlg 

Piirit 
Tie- ja vesirakennushallitus hankkii kaikki jatkuvassa käy-

tössä olevat TVL:n lomakkeet TVH:n lomakevarastoon, josta 

piirit tilaavat niitä tilausmenettelyä noudattaen. Lomak-

keiden suunnittelu tapahtuu keskitetysti varastotoiminnan 

vastuuhenkilön toimesta. Kuukausittain TVH lähettää piireille 

piirikohtaisen tarvikelaskun, jossa ovat kaikki piirien käyt-

tämät lomakkeet. 

TVH 

Yksiköt suunnittelevat itsenäisesti lomakkeensa hankkeilleen. 

422. Toimistokaluston ja konttorikoneiden suunnittelu 

Piirit 
Kaluston suunnittelee keskitetysti varastotoiminnan vastuuhen-

kilö, jolle toimialat suunnitteluvaiheessa ilmoittavat lisä-

kalustotarpeensa käyttöön soveltuvilla lomakkeilla. 
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Samalla toimialat voivat ilmoittaa myös mandollisesti 
käytöstä vapautuvan kaluston, joka huomioidaan ko. kalusto- 
suunnitelmaa tehtäessä. 

TVH 

Hankintatoimiston materiaalijaosto pyytää yksiköiltä tiedot 

näiden lisäkalustotarpeesta, jonka pohjalta keskitetty kalus-
tosuunnitelma tehdään. 

43. Muiden toimintojen suunnittelu 

431. Kiinteistökustannusten suunnittelu 

Kiinteistökustannukset suunnitellaan keskitetysti. Näihin 

kustannuksiin lasketaan vuokrien ja laskennallisten vuokrien 

lisäksi mm. kiinteistöjen käytöstä, kunnossapidos -ta, puhtaa-
napidosta, lämnmityksestä ja valaistuksesta aiheutuneet kus-

tannukset. 

432. Puhelin- ja telexkustannusten suunnittelu 

Puhelin ja telexliikenteen aiheuttamat kustannukset suunni-
tellaan keskitetysti. 

44. Hallinnon tavoitebudjetit (HTB) 

Hallinnon tavoitebudjetit laaditaan vuosittain kerrallaan. 
Tavoitabudjetoinnissa täsmennetään 5-vuotissuunnittelun 

ensimmäinen vuosi. Kustannusbudjetit sopeutetaan tunnettui-

hin olosuhteisiin ja ylempien hallintotasojen määrittelemiin 

vuosibudjetteihin. Kustannusbudjetin laadinnassa seurataan 

vuosibudje -tin aikataulua. Budjetointiohjetta aletaan 

valmistella jo syksyllä ja budjetti kootaan alkuvuodesta, 

jolloin se on myös valmiina. 

II 
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Bud,jetit laaditaan kuukausijaolla HALLINNON JA SUUNNITTELUN 

TAVOITEBUDJETTILOMAKKEELLE TVH 713750 (malli liitteessä 1). 

Lomakkeelle suunnitellaan joko kymmen- tai alalitteroittain 

tehtäviin käytettävä työaika sekä kustannukset. Työaika 
suunnitellaan niissä yksiköissä, joissa se on tarkoituksen-

mukaista. Työaikatietoja ja kustannuksia ei ilmoiteta kurnu-

latiivisina. Budjetit laaditaan hankkeittain tai hankkeen 
sisällä vastuualueittain. 

Hankkeiden ja litteroiden nimirekisterin päivittämirien 

Hankkeiden nimet j numerot talletetaan laskentakeskuksissa 

hankkeen nimirekisteriin, jota piirissä /TVH:ssa voidaan päivit-
tää ajan tasalle TILIN/HANKKEEN PERUSTANISILMOITUKSELLA. 

Litteroiden nimistä ja numeroista on tehty keskitetysti perus-
rekisteri. Mikäli piirissä/TVH:ssa otetaan käyttöön voimassa 

olevien litteroiden tarkempia jaotteluita, litterat ilmoitetaan 
rekisteriin LITTERANIMIREKISTERIN PflVITYSLOMAKKEELLA TVH 
71'#OOO (malli liitteessä 2). 

LL+2. Työaikasuunnitelmat 

Toimintayksikköjen tavoitebudjetointi käynnistetään yksikkö- 

jen kokouksessa päällikön antamilla ohjeilla, joissa käsi-
tellään yksikön 

- toimintaperiaatteita 

- lopullista henkilö- ja tehtäväsuunnitelmaa 
- lopullista tehtäväjakoa 

- työnsuunnittelun järjestämistä 

- koulutusohjelmaa 

- toiminnan edellyttämää matkustustarvetta 

- konsult -tien palvelujen käyttöä 

- materiaalin hankintasuunnitelmaa 

- rahoituskehyksiä jne. 

Kokoukseen osallistuu yksikön päällikkö, ryhmien päälliköt 

sekä budjetoinnista vastaava henkilö, jonka tehtävänä on toi-

mia budjetoinnin yhteyshenkilönä sekä yksikön sisällä että 

ulospäin ja vastata yksikön tavoitebudjetin kokoamisesta. 

3 1278025253-12 
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Ryhmien päälliköiden tehtävänä on konkretisoida yksikön 

kokouksen päätökset oman ryhmänsä osalta ja hoitaa alaistensa 

kanssa tarkka työnsuurinittelu. Yhteistyössä alaisten kans-

sa täsmennetään suunnitelmat jokaisen alaisen kohdalta 

erikseen laatimalla heille aikataulut tehtävien suorittami- 

sesta esim. jana-aikatauluna. Aikatauluun merkitään, paljonko 
työaikaa kuhunkin tehtävään on käytettävissä ja milloin sen 

on oltava valmis, sekä suunnitellaan esim, koulutuksen, 

loman ajoitus. Aikataulu laaditaan kuukauden jaksoille 

koko budjettikaudeksi. 

Aikatauluista johdetaan tavoitebudjettiin luvut työajankäytön 

osalta sijöittamalla tehtäviin tarviti ^ va ajankäyttö niitä 
vastaaviin hallinnon litteroihin. Järjestelmässä tämä on 

mandollista tehdä myös alalitteroittain eli samalla tarkkuu- 	•i 
della kuin seuranta tapahtuu. 

Koska hallinnosta on vaikea löytää yksikäsitteisiä, atk:lla 

raportoitavia suoritteita, käsitetään suoritteeksi työnsuo-

ritus eli tehtävän valmistuminen. Tällöin sijaissuoritteena 

voidaan seurata tehtävän valmistumiseen suunniteltua aikaa, 

miten se toteutuu ja pysytäänkö aikataulussa. Tarkalla työn- 

ja työajan suunnittelulla varmistetaan perusta toimintayksi-

kön tuottavuuden seurannalle. Tällöin tärkeällä sijalla 

arvioitaessa esimies-alaiskeskustelussa työn tuloksia on aika-

taulujen toteutumisen seuranta. 

L43, Kustannus suunnitelmat 	 •i 
Yksittäisten henkilöiden työajankäytön kustannukset lasketaan 

vuotuisissa toiminnansuunnitteluohjeissa annetun kustannustason 

mukaisesta bruttopalkasta lisättynä laskennallisen eläkkeen 

ja työnantajan sosiaaliturvamaksun osuudella. Yksittäisen 

henkilön lopulliseen tavoitebudjettiin pääsemiseksi palkka- 

kustannuksiin on lisättävä vielä matkustamisen yms. aiheutta-

mat kustannukset. Nämä merkitään kukin niille litteroille, 

joiden suorittamisesta ne aiheutuvat. 
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Lomaltapaluuraha suunnitellaan sen kuukauden, jona pääosa 
lomasta pidetään (virkasuhteisilla heinäkuun), aikana 
käytettyjen litteroiden kustannuksiksi. 

Budjetoinnin yhdyshenkilön tehtävänä on yhdistää henkilöiden 
budjetit ryhmän tai toirnintayskikön budjetiksi ts. yhdistää 

sille tasolle, jota halutaan seurata omana kokonaisuutena. 

Tavoitebud.jetti ilmoitetaan rekisteriin tietojenkäsittelyä 

varten raportoinnin pohjaksi. Rekisteriin seurannan perusteek- 
si viedään joko vastuualueiden (esim. jaostojen) tai koko 
toimintayksikön, hankkeen budjetti. Periaatteessa rekiste- 
riin on mandollista viedä jopa yksittäisten henkilöiden 
budjetit käyttämällä omaa vastuualuenumeroa, jolloin niiden- 
kin toteutumista voidaan seurata henkilön tarkkuudella. 

IS 

	

	
Toimintayksiköiden itsensä valittavana on, millä tarkkuudella 
sen toimintaa on tarkoituksenmukaista seurata. 

Toimintayksiköille yhteisten kustannusten ja aputoimintojen 
kustannusten suunnittelu tapahtuu keskitetysti niissä toimin-
tayksiköissä, jotka ovat niistä vastuussa. Kustannukset koh-
distetaan kullekin toiminnalle varatulle hankkeelle. Keski-
tetystä suunnittelusta on se hyöty, että kustannukset suunnit- 
telee henkilö, joka on niistä vastuussa. Hänellä on myös 
parhaat edellytykset suunnitella ja valvoa näitä kustannuk-
sia (esim. kiinteistökustannukset, materiaalikustannukset). 
Suunnittelun pohjaksi pyydetään toimintayksiköistä esityksiä 
toivotuista hankinnoista. 

4Li4. HTB-lomakkeen täyttäminen 

Kaikkien hallintobudjettien ilmoittamiseen käytetään lomaket-

ta TVH 713750. Tätä lomaketta käytetään myös kaikissa rekis-
terilisäyksissä, korjauksissa ja poistoissa. 

Otsikkotiedot: 

- VUOSI = se vuosi, jota lomakkeen tiedot koskevat 

- PIIRI = piirin numerotunnus 
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- HANKE = hankkeen kolminumeroinen tunnus 

- HTB/STB 

Koska samaa lomaketta käytetään sekä hallinnon että 

suunnittelun budjettien ilmoittamiseen, ilmoitetaan 

merkitsemällä rasti ao. ruutuun kummasta budjetista on 
kyse. 

Rivitiedot: 

- ILMOITUSLAJI 

Ilmoitettaessa tavoitebudjettia rekisteriin käytetään 
tunnuksena R8. 

- VASTUUALUE 
	 •i 

Hankkeen sisällä käytettävä yksityiskohtaisempi jaottelu. 

Käytettävissä ovat tunnukset 00-99. Tunnusta 00 käyte-

tään, mikäli ei haluta jakaa hanketta pienempiin osiin 

esim. jaostoihin. 

- LITTERA = tehtävätunnus 

Hallinnon käyttöön määritellyt litterat. 

TYÖAIKA PV (korkeintaan 5 numeroa + etumerkki) 
Kuukausittain ko. tehtävään käytettäväksi suunniteltu 

työaika työpäivinä. Työaika ilmoitetaan aina kokonaisina 

työpäivinä ilman välipisteitä tai pilkkuja. 

- KUSTANNUKSET MK (korkeintaan 10 numeroa + etumerkki) 

Kuukausittain ko. tehtävän kustannukset markkoina. 

Kustannukset ilmoitetaan aina kokonaisina markkoina ilman 

välipisteitä tai pilkkuja. 

Työaika- ja kustannustietoja ei saa merkitä kumulatiivisina, 

ts. jokainen sarake saa sisältää ainoastaan sarakeotsikossa 

mainitun ajanjakson tiedot. Litteroiden ei tarvitse olla 

järjestyksessä lomakkeella, koska tiedot lajitellaan automaat-

tisesti tunnistustietojen mukaan nousevaan järjestykseen 

ennen rekisteröintiä. 
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Lomakkeen "YHTEENSÄ" rivejä ei viedä rekisteriin. Ne on 

tarkoitettu budjetin laatijalle lukujen oikeellisuuden tar-

kistamiseksi. 

4L1111. Vientiajon HBO1 selvittelylista 

Kun kaikki budjetit on kirjattu laskentakeskuksissa, suon-

tetaan tietojen ns. esikäsittely, jossa tutkitaan budjettien 

muodollinen oikeellisuus. Virheellisistä tiedoista tuloste-

taan VIENTIAJON HBOI SELVITTELYLISTA (malli liitteessä 3) 
vi rhehuornautuks jne en 

Esikäsittelyssä suoritetaan seuraavat tarkistukset ja tulos-

tetaan seuraavat virhehuomautukset: 

IS 	TARKISTUKSET 
	

HUOMAUTUKSET 

"TAPAHT!JMALAJI" 

1S 

- Ilmoituslajin oltava aina R8 tai R9. 

(väärin esim. ilmoituslaji R7) 

- Piirin oltava TVL:n piiri. 
(väärin esim. piiri 15) 

- Hanke oltava hallinnon hanke. 
(väärin esim. hanke 200) 

- Vastuualuetunnuksen oltava numeerinen. 

(väärin esim. vastuualue Al) 

- Litteran oltava hallinnon littera. 

(väärin esim. littera 8900) 

"PIIRI" 

"HANKE" 

"VAS TUUALUE" 

"T-K LITTERA-HANKE" 

- Vuosi oltava se vuosi, jota budjetin 

tiedot koskevat (parametrivuosi) tai 

edellinen vuosi tilikaudella 01 tai 02 

(parametrivuosi -1). Tällöin rekiste-

röitäessä alkavan vuoden budjetteja 

voidaan päättyneen vuoden viimeiset 

korjaukset käsitellä samalla. 

"VUOSI" 



- Työaika- ,ja kustannustietojen oltava 	"NUMEERISUUS" 
numeerisia tai tyhjiä. 
(väärin esim, työaika B75, kust. MK955) 

- R8:lla ilmoitetut työaika- ja kustannus- "ETUMERKKI" 
tiedot voivat olla myös negatiivisia; 
R9:llä ilmoitettaessa tietojen oltava 
aina positiivisia. 
(väärin esim, ilmoittaa R9:llä 
kustannustietoa -22.000). 

44Li.2. Tavoitebudjettirekisterin tarkistuslist8 

Rekisteriin ilmoitetuista tavoitebudjeteista tulostetaan 
TAVOITEBUDJETTIREKISTERIN TARKISTUSLISTA (malli liitteessä 4). 
Tarkistuslista tulostetaan aina uusista budjeteista sekä 
aina kun on ilmoitettu muutoksia tai korjauksia hankkeen 

budjettiin. Tarkistuslistaan tulostuu litteroittain kuu-
kausille suunnitellut työaika- ja kustannustiedot. Listan 
oikeaan reunaan tulostuvat litteran koko vuodelle suunnitel-
lut luvut. 

Budjetin korjausten ollessa kyseessä tulostuu tarkistuslistal-
le koko rekisteri muutoksineen. Muutoksista tulee tarkistus- 
listalle huomautukset seuraavasti: 

- Jos tieto on pysynyt muuttumattomana, ei tarkistuslistalle 
tulosteta mitään huomautuksia. 

- Jos rekisteriin on ilmoitettu muutoksia budjettilomakkeella, 

tulostetaan tarkistuslistalle vanha rekisteritietue huo-
mautuksella 'VANHA REKISTERI', muutostietueet huomautuk-
sella 'MUUTOSILMOITUKSET' sekä uusi rekisteritietue huo-
mautuksella 'UUSI REKISTERI'. 

- Jos rekisteriin on ilmoitettu uusi tieto, viedään tarkis-
tuslistalle muutostietueet huomautuksella tMTJTJTOSIOITUK_ 

SET', sekä uusi rekisteritietue huomautuksella 'UUSI 
REKISTERI', mikäli ilmoituslaji on R9. 

•i 



Jos ilmoituslaji R8, viedään muutostietueet tarkistus- 
listalle ainoastaan silloin, kun niitä on useampi kuin 
yksi. 

- Jos jokin uuden rekisteritietueen kenttä kaikkien muutosten 
jälkeen on negatiivinen eikä kyseessä ole erolittera, 
viedään tarkistuslistalle vanha rekisteritietue huomau-
tuksella ?GATIIVIStJTJS MUUTOSILMOITUKSET HYLÄTTY'. 

- Jos aikaisemmin rekisteröimättömälle tiedolle (muulle 
kuin erolitteralle) yritetään viedä negatiivista tietoa, 
niin että rekisteri muodostuisi negatiiviseksi, viedään 
tietue tarkistuslistalle huomautuksella 'NEGATIIVISUUS, 
MTJTJTOSILMOITUKSET HYLÄTTY'. 

. 

	

- Jos rekisterin tyoaika- ja kustannuskentat ovat = 0 
kaikkien muutosten jälkeen, ei tietoja viedä uuteen bud-
jettirekisteriin. Tarkistuslistalle tieto viedään huo-
mautuksella 'POISTETTU REKISTERISTÄ'. 

44Li.3. Tavoitebudjettien korjausmenettely 

Tavoitebudjettitietojen korjaus ja poistaminen rekisteristä 
tehdään lomakkeella TVH 713750. Tavoitebudjettien tarkistus- 
listalla ovat tiedot tulostettuna sillä tarkkuudella kuin ne 
ovat rekisterissä. Virhe- ja tarkistuslistaa apuna käyttäen 
voidaan suorittaa tarvittavat oikaisutoimenpiteet. 

IS Korjausta suoritettaessa on huomattava, että 

- jos ILMOITUSLAJIKSI merkitään R8, ohjelma lisää tai 
vähentää uusia summia rekisteriin entisten jo rekisterissä 
olevien lisäksi. Tämän mukaan R8:lla voi lisätä tai vähen-
tää esim. litteran yhden tietyn kuukauden tietoja. 

- jos ILMOITUSLAJIKSI merkitään R9, ohjelma vaihtaa rekis-
terin tiedot kckonaan uusiksi, niin että esim, yhden kuu-
kauden tietoja ei voi vaihtaa ilmoittamatta koko vuoden 
tietoja uudestaan. 
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Rekisteritietojen muuttaminen (lisäykset, vähennykset, 
työaika- tai kustannustietojen vaihtaminen, poistot) voi-

daan suorittaa seuraavilla tavoilla: 

1. Lisäys- ja vähennysmenettely 

Lomakkeeseen merkitään ilmoituslajiksi R8. Otsikkotietojen 
on oltava samat kuin korjattavassa 1 udjetissa eli 
- vuosi 

- piiri 

- hanke 

- vastuualue. 

Rivitiedoksi merkitään korjattavan tai lisättävän/vähennettä-

vän tiedon littera ja ne työaika- ja/tai kustannustiedot, 
jotka halutaan lisätä rekisteriin tai vähentää rekisteristä 

ts. työaikatiedot ja/tai kustannukset niin suurina, että 

korjausilmoituksen kustannus ± rekisterin kustannus = korjat-

tuun rekisteriin haluttu kustannus. Vähennyksen ollessa ky-

seessä merkitään luvun eteen miinus-merkki. Tällöin on 

huolehdittava siitä, että vähennettävä luku ei ole itseis-

arvoltaan suurempi kuin vastaava rekisterin vähennettävä luku, 

sillä rekisteriin ei sallita muodostuvan negatiivista tavoi-

tetietoa (paitsi erolitteroilla). 

R8:lla korjattaessa voidaan korjata yksittäisten kuukausien 

lukuja. Samalla rivillä voidaan ilmoittaa sekä lisäyksiä 

että vähennyksiä. Jos jonkin kuukauden luvut halutaan nolla- 
ta (poistaa rekisteristä), ne ilmoitetaan vastakkaismerkki-
sinä. 

2. Korvaava menettely 

Lomakkeeseen merkitään ilmoituslajiksi R9. Otsikkotietojen 

lisäksi merkitään lomakkeelle rivitietona vastuualue, litte-

ra sekä työaikatiedot ja kustannukset sellaisina kuin niiden 

halutaan rekisterissä olevan. Tiedot (myös muuttumattomina 

pysyvät) on merkittävä koko lomakkeen kattavalle ajanjak-

solle eli riville etteivät rekisterin tiedot nollautuisi. 

•i 

II 
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Tätä menettelyä voidaan käyttää myös tietyn rivin ja kuukau-

den tietojen nollaamiseen jättämällä nollattavat kohdat tyh-

jiksi, mutta ilmoittamalla rivin muuttuxnattomat tiedot 

uudelleen, jotteivät myös ne nollautuisi. 

3. Poisto 

Jos jonkin litteran tiedot halutaan poistaa kokonaan, se 

voidaan tehdä joko kohdan 1 mukaisesti merkitsemällä lomak-

keelle täsmälleen samat työaikatiedot ja kustannukset kuin 

rekisterissä on, mutta vastakkaismerkkisinä tai menettelyä 
2 käyttäen merkitsemällä lomakkeelle vain otsikkotiedot, 

rivitietona vastuualue, littera ja ilmoituslajina R9. 

IS 
	

4145. Hallinnon tavoitebudjettien tietokonekäsittely 

Hallinnon tavoitebudjettien tietokonekäsittely suoritetaan 

piirin/TVH:n laskentakeskuksessa PDP-tietokoneella. Tietoko-

nekäsittelyä voidaan kuvata seuraavalla lohkokaaviolla 

(kuva 2): 

IS 

4 1278025253-12 
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Kuva 2 
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listan 	tulos _______________ ______________ tus 

( nkekoh_ ( 

toiset sum- vanha 
1(rekisteri 
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1 mot budje- 1 telsta (ntYvd 	

(•j uusi 
rekisteri 

VAIHE 4 (toteutuma- 

( 
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tiedot summien 
- 

raportti 
muod. 
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__ 

1HB32 rapor-I 
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IH8451H846 
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alan 	littera yhdistelmä yhdistelmä Iyhdlstelmä yhteenveto yhteenveto 
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VAIHE 1: Hallinnon tavoitebudjettilomakkeet toimitetaan 

piirin laskentakeskukseen, jossa ne kirjataan PDP-

tietokoneeseen liitetyillä näyttöpäätteillä. Kir-

jauksessa muodostuu jokaisesta budjettil.omakkeen 

täytetystä rivistä tietue, joka talletetaan tietoko-
neen levymuistille. 

VAIHE 2: Kun kaikki budjetit (uudet, vanhojen korjaukset jne.) 

on kirjattu, suoritetaan tietojen ns. esikäsittely, 

jossa tutkitaan budjettien muodollinen oikeellisuus. 

Mikäli havaitaan virhe (esim. jollakin hallinnon 
hankkeella ilmoitettu littera ei ole hallinnon litte-

ra), tietue viedään selvittelytiedostoon. Mikäli 

tietue todetaan virheettömäksi, se viedään tiedos-

toon, jolla seuraavassa vaiheessa päivitetään budjet-

tirekisteri. Kun kaikki tietueet on käsitelty, la-

jitellaan selvittelytiedosto kustannustunnuksen 

mukaan nousevaan järjestykseen ja tulostetaan 

"VIENTIAJOM HBO1 SELVITTELYLISTA't virheellisistä 

tietueista virhehuomautuksineen. Virheelliset tiedot 

voidaan korjata ja suorittaa esikäsittely näiden 
osalta uudelleen ennen rekisterin päivitystä. "Kor-

jauskierros" ei kuitenkaan saa viivästyttää hallinnon 
raportoinnin tulostusta. 

VAIHE 3: Esikäsittelyssä hyväksytyt budjetit lajitellaan 

(HB1O) kustannustunnuksen mukaan nousevaan järjestyk-
seen ja suoritetaan rekisterin päivitysajo (HB2O). 

Selvittelytiedostoon viedään uuden rekisterin sisäl-

tö kaikkien niiden hankkeiden osalta, jotka ovat 

joko kokonaan uusia tai joiden vanhassa rekisterissä 

oleviin tietoihin on tullut muutoksia samoin kuin 

ne tapahtumat, joiden osalta rekisterin päivityksessä 

on jotain epäselvyyksiä. Päivityksessä syntyy uusi 

hallinnon budjettirekisteri, jossa tiedot tallete-

tan kustannustunnuksen mukaan nousevassa järjestyk-

sessä sisällöltään sellaisina, joiksi ne korjausten, 

poistojen yms. toimenpiteiden jälkeen ovat muuttuneet. 
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Päivitysajon loputtua tulostetaan erillisellä oh.jel-
maila (HB22) "TAVOITEBUDJETTIREKISTERIN TARKISTUS- 
LISTA" seivittelytiedostoon kertyneestä aineistosta. 

Päivityksen yhteydessä viedään eriliiseen tiedostoon 

hallinnon hankekohtaiset summatiedot muiden toimi- 

alojen kustannusraporttiyhdistelmiä varten. 

VAIHE 4: Budjettirekisterin päivityksen tulisi tapahtua hyvis-

sä ajoin ennen kuukauden vaihtumista, jotta tällöin 

tilikausien vaihteeseen kertyvä tietojenkäsittelyn 

huippu hieman tasaantuisi. Kun tilikausittaiset 
korjaamorekisterin, kiinteistörekisterin sekä suo-

rite- ja kustannusrekisterin päivitykset on suoritet-

tu, muodostetaan niiden tiedoista kustannustunnuksit- 

taiset toteutumatietueet hallinnon tavoitebudjetoin- 	•i 
tia varten. Tämän jälkeen suoritetaan ajo HB3O, 

jossa syöttötietoina ovat em. budjettirekisteri 

ja toteutumatiedosto, ja jolla tulostetaan hallinnon 

"KUSTANNUSRAPORTTI" sekä kokoomatiedosto yhteen-

vetojen tulostusta varten. 

VAIHE 5: Kustannusraporttiajon yhteydessä syntyneestä kokoo-
matiedostosta voidaan tulostaa halutut hallinto- 

kustannusten yhteenvetoraportit. 

II 
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5. TIETOJEN KERÄYS 

Hallinnon tavoitebudjeintiin toteutumatiedot kerätään 

laitoksen laskentajärjestelmässä. Kaikista tilitapahtumista 

tehdään tositteet, jotka kiriataan laskentakeskuksissa. 

Kirjuksen jälkeen tiedot ohjautuvat automaattisesti kirjan-

pitoon, tavoitebudjetointiin ja muihin laskentoihin. 

Hallinnon tavoitebudjetointia varten saadaan tietoja useasta 

eri lähteestä: 

- palkanlaskennasta 

- sisäisestä kirjanpidosta 

- tarvikekirjanpidosta 

- kiinteistölaskennasta 

- korjaamolaskennasta ja 
- autojen ja koneiden laskennasta. 

Näistä leskennoista tiedot saadaan automaattisen tietojen-

käsittelyn jälkeen hallintokustannusraportille. 

51. Työaikailmoitus 

N. 80-90 % kaikista hallintokustannuksista on palkkoja ja 

nk. henkilösivukuluja. Työaikailmoitusmenettelyn avulla 

kerätään eri organisaatiotasoilla toimivien henkilöiden työ-

ajankäyttötiedot sekä kohdistetaan henkilöiden palkkakustan-

nukset toimintayksikköjen hallintokustannuksiin. 

IS 	Työaikatiedot kerätään TYÖAIKAILMOITUKSELLA TVH 713630 

(malli liitteessä 5). Jokainen henkilö täyttää kuukausittain 

tämän lomakkeen. Ilmoituksessa on kullekin käytetylle kustan-

nustunnukselle varattu yksi vaakarivi, jolle tunnit merkitään. 

Kuukauden lopussa työaikailmoitukset toimitetaan laskentakes-

kukseen, missä ne kirjataan, ja ne liittyvät palkanlaskentaan 

ja kustannuslaskentaan eli tavoitebudjetointiin. 
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52. Sisäinen kirjanpito 

Sisäinen kirjanpito rekisteröi kaikki juoksevasta toiminnasta 
aiheutuvat tilitapahtuznat. Tositteisiin merkittyjen tili- 
ja kustannustunnusten ainilla kustannukset ohjautuvat kustan-
nuslaskentaan niiden hankkeiden kustannuksiksi, joissa ne 
ovat syntyneet. Lisäksi sisäinen kirjanpito kerää kustannus- 
tiedot niiltä osin, kuin ne eivät mene eri laskentoihin ja 
sieltä kustannuslaskentaan muuta kautta. 

53. Tarvikekirjanpito 

Tarvikekirj anpidon tositteisiin merkitään asianmukainen 
tili- ja kustannustunnus, jonka perusteella tarvikekustannuk-
set ohjautuvat automaattisesti tarvikekirjanpidosta kustan-
nuslaskentaan. Taloudelliselta merkitykseltään vähäisten, 
ns. III luokan tarvikkeiden kustannukset tulevat kustannus- 
laskentaan joko tarvikekirjanpidon kautta (piirin 1 luokan 
tarvikkeina tai sisältyvät varaston perimään varastolisään) 
tai sisäisen kirjanpidon kautta toimittajan laskuun merkittä-
vän täydellisen tili- ja kustannustunnuksen perusteella. 

•i 
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6. RAPORTOINTI JA SEURANTA HALLINNON TAVOITEBUDJETOINNISSA 

Raportointi hoidetaan tietokoneella. Raportointikausi 

on yksi kuukausi. Raporteissa vertaillaan suunniteltuja 

tavoitebudjetin tavoitelukuja toiminnan toteutuneisiin lu-
kuihin. Raportit ajetaan piireissä/TVH:ssa heti raportointi-

kuukautta seuraavan kalenterikuukauden alussa ja ovat silloin 

myös toimintayksikkö,jen käytössä toiminnan ohjauksen apuna. 

Hallinnon tavoitebudjetointijärjestelmä tuottaa seuraavat 

raportit: 
- hankkeen/vastuualueen kustannusraportti 

- kustannusraportin 10-yhdistelmä 
- hankkeen työkohderaportti 

- hankkeen vastuualueraportti 

- piirin/TVH:n hankeyhteenveto 
- piirin/TVH:n litterayhteenveto 

Hankkeen/vastuualueen kustannusraportti on perusraportti, jonka 

tietoihin muut raportit perustuvat. Perusraportti on aina 
ajettava, jotta muut raportit pystytään ajamaan sen tietojen 

perusteella. Jokaisen raportin ajo hoidetaan omalla tieto-
koneohjelmalla, jolloin piirillä/TVH:lla on mandollisuus 

itse valita tarpeidensa mukaan, mitä raportteja ja kuinka 

usein tulostetaan. Näin päästään ,joustavaan raportointiin ja 

vältetään turhia ja liian pitkiä räportteja. 

61. Hankkeen/vastuualueen kustannusraportti 

Toimintayksikön välitöntä toiminnan ohjausta palvelee hank-

keen/vastuualueen kustannusraportti (malli liitteessä 6). 

Raportti tulostuu joko hankkeittain tai vastuualueittain 

riippuen siitä, millä tarkkuudella toimintayksikössä halutaan 

toimintaa seurata. Raporttiin tulostuu kustakin alalitte-

ras -  oma vaakarivinsä, josta voidaan suoraan lukea tavoite- 

ja toteutumaluvut. Alalitterat summataan lisäksi vastaavalle 

kyimnenlitteralle. Kustakin litterasta tulostuvat raporttiin 

seuraavat tiedot: 
- raportointikuukauden toteutuneet kustannukset mk 

- raportointikuukauden suunniteltu työaika pv 
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- raportointikuukauderi toteutunut työaika pv 

- kumulatiiviset suunnitellut kustannukset mk 
- kumulatjjvjse -t toteutuneet kustannukset mk 
- ed. ero mk 

- kumulatiivinen vuoden alusta toteutunut työaika pv. 

Kaikki litterat summataan edelleen vastuualueittain. Rapor-

tin loppuun tulostetaan hankkeen kokonaistyöaika- ja kus-
tannusti edot. 

Työajan suunnitellut ja toteutuneet tiedot näkyvät raportissa 

päivinä, vaikka työaikailmoituksella todelliset työajankäyttö-

tiedot ilmoitetaan tunteina. Tietokone muuntaa automaatti-
sesti toteutuneet työtunni -t raportointia varten miestyöpäi-
viksi. Kone muuttaa tunnit päiviksi käyttämällä jakajana 

kuukausina 	1-5 7,25 
6-8 6,50 

9-12 7,25 

Raportointikuukauden tietoja seuraamalla toimintayksikön 

päällikkö ja vastuuhenkilöt pystyvät tarkastelemaan, mitä 

yksikössä on viimeisen kuukauden aikana tehty, onko tehty 

niitä tehtäviä mitä suunniteltiin, onko resursseja lisättävä/ 

vähennettävä jonkin tehtävän suorituksessa, paljonko tehtä-

vien suoritus on tullut maksamaan, pysytäänkö aikataulussa 

jne. Kumulatiivisten tietojen perusteella voidaan arvostella 

vuoden kokonaistilanteen kehittymistä, missä aiheutuu eniten 

eroja suunnitelmiin nähden, miten erot vaikuttavat muihin 

tehtäviin, ovatko resurssit alkuunkaan riittävät vai ovatko 

ne liian suuret jne. Eroerittely tehdään ainoastaan markka-

määräisenä. Suhteellinen ero saattaa antaa harhaan johtavan 
käsityksen eron merkittävyydestä, sillä suuri prosenttimää-

räinen ero toteutumasta voi olla markkamääräisesti merkityk-

setön. 

Kustannusraportti on tarkoitettu ensisijaisesti toimintayksi-

kön sisäiseen käyttöön esimies-alaiskeskustelujen pohjaksi ja 

toiminnan toteutumisen arvostelemiseksi. Raportin tietojen 

perusteella toimintayksikön johto tekee päätöksiä toiminnan 
korjaamiseksi suunnitelmiin nähden tavoitteisiin pääsemiseksi. 

II 
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62. Kustannusraportin 1 0-yhdistelmä 

Kustannusraportin lO-yhdistelmään (malli liitteessä 7) 

tiivistetään kustannusraportin tiedot summattuna kymmenlit-
teroittain koko hankkeelta. Raportti on yhteenveto toiminta- 

yksikön pääpiirteittäisestä toiminnasta ja sen aiheuttamista 

kustannuksista. 

Yhdistelmäraportti on tarkoitettu osaston/piirissä toimialan 

johtoryhmien ja niissä suoritettavien ylemmän tason esimies-

alaiskeskutelujen perustaksi. Johtoryhmät tarvitsevat käyt-
töönsä yhdistelmätietoja, ei enää yksityiskohtaisia tietoja 

toimintayksiköidensä toiminnasta. Yhdestelmäraportin ja yk-

sikön päällikön "toimintakertomuksen" perusteella ,johtoryh-

mässä arvostellaan yksikköjen toimintaa verrattuna muihin 

yksiköihin ja koko osastoon/piirin toimialaan. Johtoryhmä-

käsittelyissä tulisikin arvostella yksiköiden toimintaa suu-

rempien kokonaisuuksien osaston/toimialan päämäärien ja ta-

voitteiden kannalta, miten toiminta niiden kannalta sujuu, 

tehdäänkö osaston/toimialan kannalta oikeita asioita, tar-

vitaanko yhteistyötä tai avustusta muilta toimintayksiköiltä 

jne. 

Yhdistelmäraporttia voidaan täydentää yksiköissä laaditta-

villa graafisilla kuvioilla, jotka osoittavat toiminnan ke-

hityksen suuntaa. Kuvion etuna on se, että se paljastaa 

heti, milloin suunnitelmat eivät toteudu ja milloin on 

syytä ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. 

613. Työkohderaportti 

Uuden tili- ja kustannustunnuksen myötä toimintayksiköillä, 

hankkeilla on mandollisuus ottaa käyttöön työkohteita, mikäli 

halutaan seurata jonkin työn tai projektin aiheuttamia kus-

tannuksia ja siihen käytettyjä työmääriä erillisinä. 

Työkohderaportille (malli liitteessä 8) tulostuu kustakin 

työkoh-teesta ainoastaan seuraavat toteutumatiedot koko-

naisuutena, ei litteroittain: 
- raportointikuukauder toteutuneet kustannukset mk 
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- raportointikuukauden toteutunut työaika pv 
- kumulatiivjse -t vuoden alusta toteutuneet kustannukset mk 
- kumulatiivinen vuoden alusta toteutunut työaika pv. 

Suunnitelmia ei voi tehdä työkohteittain, vaan sitä käytetään 

pelkästään seurannassa. Työkohdetta käytetään seuraamaan 
vain sellaisia kohteita, joiden aiheuttamat kustannukset 
ja työmäärät halutaan selvittää kokonaisuudessaan. Näin 

on mandollista arvostella esim. käytetäänkö kehittämiseen 

suhteessa muihin toimintoihin liikaa/liian vähän resursseja, 
onko kehittämisresurssit suunnattu oikein, tepahtuuko kehit-

tminen oikeissa yksiköissä, osallistuuko johto kehittämiseen 
jne. 

•i 

Raportti palvelee sellaisenaan sekä toimintayksikön sisäisiä 

että ylemmän tason johtoryhmien iarpeita. 

64. Vastuualueraportti 

Vastuualueraporttiin (malli liitteessä 9) tulostetaan kus- 

tannusraportin tiedot hankkeen vastuualueiden sumxnariveistä. 

Raportin loppuun tulostetaan vielä koko hankkeen vastuualuei- 

den loppusumma eli hankkeen kokonaiskustannukset. 	

II 
Raporttia käytetään ensisijaisesti toimintayksikköjen sisällä 

vastuualueiden toiminnan ja kustannusten seurannassa. Riip-

puen siitä, mitä kohteita vastuualueella seurataan, on rapor-
tilla käyttöä myös ylemmillä tasoilla johtoryhmissä. 

Vastuualueraporttia ei välttämättä riippuen toimintayksikön 

tarpeista tarvitse tulostaa, sillä samat tiedot ovat myös 

kustannusraportissa. Vastuualueraportti onkin kehitetty 

yhteenvetotietojen saamiseksi helpommin, katsauksenomaisesti 
selville. 
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65. Hankeyhteenveto 

Hankeyhteenvetoon (malli liitteessä 10) tulostetaan piirin! 

TVH:n kaikkien hallintohankkeiden kumulatiiviset suunnitel-

lut ja toteutuneet hallintokustannukset sekä näiden ero ja 

kunkin hankkeen prosenttiosuus piirin/TVH:n hallinnon koko-
naiskustannuksista. Raportin viimeiselle riville suminataan 

kaikkien hankkeiden kustannukset, erot ja prosenttiosuudet. 

Ohitettavina käsiteltäviä hankkeita ei lasketa mukaan lop-

pusuinmaan, vaikka ne tulostuvat raporttiin, sillä ohitetta-

vien hankkeiden kustannukset sisältyvät jo muiden hankkeiden 

kustannuksiin. 

Hankeyhteenveto on kehitetty nimenomaan laitoksen johtoryhmän 

tarpeita silmälläpitäen. Laitoksen johtoryhmä voi raportin 

perusteella arvostella, miten hallintoresurssit jakautuvat 

koko TVH:n piirin sisällä, onko resurssien jakautuminen oikea, 

miten hallintoyksikköjen toiminnansuunnittelu on onnistunut, 

missä yksiköissä on parantamisen varaa suunnittelussa, miten 

toiminta toteutuu koko laitoksessa verrattuna laitoksen 

päämääriin ja tavoitteisiin jne. 

Raportin tueksi laitoksen johtoryhmä tarvitsee myös analyy-

sejä raporteista ja ennen kaikkea osastojen päälliköiden/ 
piirin johtohenkilöiden selvityksiä toiminnan tuloksista, 

jotta johtoryhmä pystyy näkemään koko laitoksen osalta, mihin 

laitoksen hallintoresurssit on käytetty, onko niitä käytetty 

oikeisiin asioihin, onko niitä käytetty tehokkaasti. Raport-

teja ja selvityksiä johtoryhmä käyttää harkitessaan tulevia 

toimenpiteitä ja laatiessaan seuraavan budjettikauden suun-

nitelmia ja tavoitteita. 

66. Litterayhteenveto 

Litterayhteenvetoon (malli liitteessä 11) tulostetaan pii-

reittäin/TVH jokaisen litteran kumulatiiviset vuoden alusta 

toteutuneet kustannukset ja ko. tehtävään käytetty työaika 

sekä näiden prosenttiosuus hallinnon kokonaiskustannuksista 

ja käytetystä työajasta. Alalitterat sununataan kymmentasolle. 
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Raportin viimeiselle riville summataan kaikki litterat, 
jolloin saadaan piirin/TVH:n toteutuneet hallintokustan-

nukset ja hallintotehtäviin käytetty kokonaistyöaika mies- 

työpäivinä budjettivuoden aikana. Ohitettavien hankkeiden 
litteroite ei raporttiin tulostu, eivätkä ne ole mukana 
loppusummissa. 

Litteraraportti tulostetaan kerran vuodessa. Se on suurini-

teltu analysoitavaksi piirin/laitoksen johdolle. Raportin 

analysoinnin perusteella voidaan tutkia, mihin piirin/TVH:n 

hallintoresurssit on käytetty. Sitä, onko hallintoresurssit 

käytetty tehokkaasti ja taloudellisesti, täytyy arvostella 

sen mukaan, onko päästy tavoitteisiin, mitä resursseilla 

on saatu aikaan. Hallinnon varsinaisten suoritteiden puut-

tuessa toimintayksikköjen päälliköiden on seurattava tarkasti 

yksikkönsä toimintaa ja tapahtumia verrattuna tehtäväsuunni-

telmaan, jotta hän pystyy henkilökohtaisesti raportoimaan 

ne edelleen johtoryhmässä. 

67. Suoritteiden seuraaminen 

Kustannusraportin heikko puoli on se, että se osoittaa vain 

eri tehtäville, litteroille suunnitellun työajan ja kustan- 

nusten suhdetta toteutuneeseen. Se jättää täysin osoittamatta, 

mitä näillä kustannuksilla on saatu aikaan. Järjestelmässä 

huomattava parannus on jo se, että on saatu raporttiin tie- 

dot työajankäytön toteutumisesta. Tätä voidaan arvostella 

sijaissuoritteena varsinaisten suoritteiden puuttuessa. 

Työnsuunnittelun yhteydessä laadittavia graafisia aika-

tauluja voidaan käyttää hallinnosta löydettäv.ien 

suoritteiden ja tavoitteiden saavuttamisen seurannassa. 

Aikataulussa on selvitetty paitsi ne tavoitteet, mihin 

henkilö/ryhmä pyrkii, myös eri tehtäviin suunniteltu ajan- 

käyttö käyränä. Tavoitteet voidaan seurannassa käsittää 

suoritteiksi. Tällaisia suoritetavoitteita voivat olla esim. 

aikaansaatavat ohjeet, tutkimusselostukset, asioiden kä-

sittelyt, pidettävät kurssit jne. Piirtämällä suunnitelma-

käyrän viereen toteutumakäyrää nähdään tilanteen kehittyminen. 

•i 
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68. Raporttien analysointi ja hyväksikäyttö 

Raporttien tehokas hyväksikäyttö johdon eri tehtävissä edel-

lyttää raporttien analysointia. Analysoinnilla parannetaan 

nimenomaan tietojen käyttökelpoisuutta. 

Analysointi on 
- perusraporttien sisältämien tietojen muokkausta pelkistet-

tyyn muotoon esim. diagrammeiksi, taulukoiksi tai tunnus- 

luvuiksi. Tarkoituksena on oleellisten asioiden tehok-

kaampi esittäminen. 

- perusraporttien ilmoittamien määrä- ja kustannuserojen 

selvittämistä. Erojen aiheuttajat ovat useimmiten löy-
dettävissä suoritemäärien, suoriterakenteen, resurssi- 

määrien, resurssirakenteen palkka- tai hintatason muu-

toksista. Analysoinnin avulla selvitetään eri tekijöiden 

vaikutukset lopputulokseen. 

- resurssi/suoritetekijöiden välisten riippuvuussuhteiden 

selvittämistä. Esim. miten tietyn resurssin määrän li-

sääminen (jossakin toimintayksikössä) vaikuttaa muihin 

resursseihin ja suoritteisiin (toisissa toiminteyksiköissä). 

- trendien ja yleensä sujmtaviivo.len selvittämistä. Miten 

hallinnon kustannusrakenne kehittyy, miten eri resurssi- 

lajien osuus toiminnassa kehittyy, miten toiminta kehit-

tyy laitoksen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta. 

Johtotason raportoinnissa käytetään pääasiassa säännölli-

sesti ilmestyvien raporttien analyysejä. Analyyseihin saa-

daan tarvittava tieto keskitetysti näkyviin. Mikäli keskus-

telun tueksi halutaan tarkempia ja yksityiskohtaisempia 
tietoja, palvelevat siinä em. säännöllisesti ilmestyvät toi-

mintayksikköjen raportit. 

II 

II 
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Mitä ylemmäksi laitoksen organisaatiossa mennään, sitä 

suuremmaksi suunnittelun merkitys ja suunnittelua palvele-

van tietojen raportoinnin merkitys kasvaa. Suoritteiden 

raportointi ja tulosten arviointi on ensisijaist toiminta-

yksikkötasolla, missä itse toiminta tapahtuu. Ylemmän 

.johtotason raportoinnissa on syytä kiinnittää erityistä 

huomiota raporttien analysointiin hallintotehtävien suunnit-

telun ja päätöksenteon perustaksi. Analysoinnin avulla 

selvitetään johdon toimenpiteiden tarve. Tavoitejohtamisen 

oleellisena osana on esimiehen ja alaisen säännölliset 

keskustelut suorituksesta ja suorituksen kriittinen arviointi. 

Suoritusten arviointi tapahtuu nimenomaan analysoinnin avulla. 

IS 

IS 
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pa 	mk 

OIK 1 - 

02 R 

03 R 

04 R 

05 8 

06 8 

078 

08 8 

09 8 

10 8 

11 R 

12 8 

13 8 

14 8 

15 8 

16 8 

17 8 

18 8 

19 8 

20 8 

21 8 

22 8 

23 8 

24 8 

25 8 

26 R 

27 8 

28 R 

29 8 

30 8 

1 HTEEN SÄ 

KOKO VUOSI 
TOO 713750 	 YHTEENSÄ 

1-" 
1 

CD 

. 



1 
TIE- 3A VESIRAKENNUSLAITOS 	LITTERANIMIREKISTERIN PIVITYSLOMAKE 

TOIMIA LA 

1 
________ ________ 	 5 

Piiri 

4 	
6 
9 

kunnossapito 
suunnittelu 

hallinto (myös toimiatojeri hallinto) 

Littera Litteran nimi 

___________ Ii 	1 	1 

1 	1 II 	II 	1 	1 	II 	 II 	1 	1 	1 	 III 	II 	 II 	II 	1 	1 	II 	1 	II 	1 	1 

_____________________ 1 	1 	1 	 1 	 1 __________________ 

1 	1 	1 1 	II 	II 	1 	i 	1 	II 	1 	ii 	1 	 ii 	 II 

1 1 	II 	1 	1 	 II 	 II 	 II 	1 	 II 

II 	1 	1 	1 	1 	 II 	 II 	 II 	II 	 1 	II 	1 __________ 

III llilllllIlllllt1Il 	11111111 	III 	iIlIItlIIIllIIlIlllIIIIlllIlIl 

1 	1_L__t_1 _______________________________________________________________________ ____________ 

__________ 1 	1 	II 	II 	II 	1 	 Ii 	1 

III lIllIlIllIlIl 	11111 	11111!! 	III 	IilIIIllIllIllIllIltlllIlIll 	II 

III IIIIlIIIIlIlIllIlI 	huhti 	III 	hJIhhlJJlhllllIhIuIihhlIIhll 	II 

1 1 	ui 	iii 	 1 	II 	II 	1 	 II 	II 	 II 	 ii 	 1 

III IiihlhIIhiIhiIIIlh 	1111111 	III 	h.L.hIIlIIIIhIllllIIhhlIIIIhIhuI 

III hhIuIIIIhililIluuhluIlIIii 	Iii 	hfIiiIIuiuIiiIhIIlluhIIiiIIIIh 

iii 11111 	hluluhlIlhulI 	1111-1111 	Ii 	hiiuIiIliuiiuIiIiuiuiiIiIlui 	II 

Kunnossapito 26 '1" Vesitiet 60 	1 
Hallinto ja suunnittelu 3] 

19 

TVH 714000 	 A4L 10.77 1000 

1 1  
i-. 

cl- (0 



T'3L 	HLLI1NrJ 	TAVOITE6UDJETOINTI 
HE:Ci1/1 	VIEOTIkJQM 	HB01 	SELVITTELYLISTA 

PIIRI 20 TVH 	 HANKE 925 * NIMETON HANKE * 

IL Vii P1 HAH VA t. ITI 	TAMMI/HELMI 	MAL 5'H'JHTI 	T0UK0/KES 
PV 	MK 	PV 	MK 	PV 	MK 

P0 77 20 925 00 OOCtfJ 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 

P0 77 20 925 00 0000 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 

P0 77 20 925 00 70Ci 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 

P9 77 20 925 oo 000'j 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 

	

77 20 923 Ofi 29'1 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 

F:0 77 20 925 00 0991) 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 

P0 77 	7 075 00 9520 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 

P0 77 20 925 00 1)56') 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 

P7 77 20 925 00 9610 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 

P8 77 20 1)25 00 1)070 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 

PC 77 20 925 00 9:390 	0 	0 	u 

	

0 	0 	0 

P9 77 20 925 00 9020 	0 	0 	0 

	

1) 	 0 	0  

AJ0PVM 	19.12.1977 
	

SIVU 	2 
30.11.1977 

HEIN/ELO SYYS/LOKA MARRAS/JOULU VIRHEHUOMAUTUS 
PV 	MK PV MK PV MK 

0 0 0 TAPAHTUMALAJI 
0 0 0 

0 0 Ii TAPAHTUMALAJI 

0 0 0 

0 0 0 TAPAHTUP1ALAJI 
0 0 0 

0 0 0 T-K 	HAHKE-LITTERR 
0 0 0 

O 0 0 T-K 	HANKE-LITTERA 
0 1000 0 0 

O 0 0 T-K 	HAHKE-LITTERA 
0 0 0 

O 0 0 TAPAHTUMALAJI 
O 3 0 

0 0 1 0 TAPAHTUMALAJI 
O 0 3 

O 0 1 0 TAPAHTUMALAJI 

0 0 1 0 

0 0 0 ETUMERKKI 
0123456 0 0 

0 -2000 TAPAHTUMALAJI 
0 100 1000 0 

0 0 -100 -50000 ETUMERKKI 

0 0 0 

(D 

. 



i 
	

. 

T 	V 	L 	H 	A I 	L 1 	N 	14 	0 	14 	T 	A 	V 0 	1 	T 	E 	8 U 	0 	J 	E 	7 	0 	1 	14 	T 	1 AJOPYPI 01.12.1977 SIVU 
H20/1 	1 	A 	W 	0 1 	T 	E 	8 	U 	D 	J 	E 	T T 	1 	R 	E 	K 1 	S 	T 	E 	R 	1 	14 	T 	A R 	K 	1 	S T U $ L 	1 	S 	T 	A 197? 

1-'• 

PIIRI 	20 	TVH HANKE 925 * HIMETÖN HANKE 	* 

TYÖAIKA 	PY KUST MK TYÖAIKA PY KUST MK TYÖAIKA PY KUST MK TYUAIKA PY KUST MK 

VASTUUALUE 00 

VANHA REKISTERI 
9400 TAM 5780 TOU 6578 SYY 6928 

HEL 3770 KES 5780 LOK 6504 
MAA 4984 HEI 2160 MAR 6578 
HUH 6430 ELO 5977 JOU 6866 	YHT 68335 

MUUTOS ILMOITUKSET 
9400 TAM 0 TOU 0 SYY 0 

HEL 0 KES 0 LOK 20 0 
MAA 0 HEI 0 MAR 20 Q 
HUH 0 ELO 0 JOU 21 0 

UUSI 	REKISTERI 
9400 TAM 5780 TOU 6578 SYY 6928 

HEL 3770 KES 5780 LOK 20 6504 
MAA 4984 HEI 2160 NAR 20 6578 
HUH 6430 ELO 5977 JUU 21 6866 	YHT 61 68335 

MUUTOS ILMOITUKSET 
9401 TAM 0 TOU 0 SYY u 

HEL 0 KES 0 LOK 10 1000 
MAA 0 HEI 0 MAR 0 
HUH 0 ELfl 0 JUU 0 

LILISI 	REKISTERI 
9401 TAM 0 TUO 0 SYY 0 

HEL 0 KES 0 LOK 10 1000 
MAA 0 HEI 0 MAR 0 
HUH 0 ELO 0 JOU 0 	YHT 10 1000 

VANHA 	REKISTERI 
9420 TAM 650 TOU 317 SYY 0 

KUSTANHUSLASKENHALLISET EROT LASKETAAN SIJMMIIH MUKAAN VAIN TILIKAUDELLA 24 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

TYÖAIKAILMOITUS 

1 Vuosi 	1 Tilikausu 	1 Piiri 	 1 Sukunimi ja etunimi 
	

1 Virka tai toimi 

cl 
Rekusterihanke 	Henkitönumero 	Titinumero 

	
Työpv 	1 Poikk. tunnu 

Päiväm. 

Sää nru. 
tyo 

Säänn. 
työ 

Säänn. 
työ 

Säann. 
työ 

Sääno. 
työ 

Säänn. 
työ 

aannwuuson iyoajan sunnus I Säännöt. ' Luttera 	Tk 	tunnit 	I (00di 	1Määrä 

I-. 
1 

CD 

Ylityötunnit 
	

Dl 
	

Poikkeava 

Selvitys yli-, pyhä-. ilta-. ja yotyon laadusta 

TVH 71363tt 
	 Tsntimerkurunät tarkasti 	

. 

	 Tyotuntimerkiriiöjen oikeellisijuijen vamensi 	

. 

	 Hyväksyi 	
2B 11.77 1277079421-11/760 



TVL 	HALLINNON 	TAVOITEBUDJETOINTI 

HB3O/1 	K 	U S 	T 	A 	P4 P4 U 	S 	R 	A 	P 	0 R 	T 	1 1 	4 	J 	4 	L 	1 	4 01.01 - 	31.12.197? 
PIIRI 	20 	TVH HANKE 925 	T/TILITOIMISTO 

VASTUUALUE 	00 VIIMEISEN KUUKAUDEN 
KUST. 	MK TYÖAIKA PV 

LITTERA TOT. 	SUUNN. 101. 

9400 	TOIMINTOJEN 	JOHTAMINEN 6520 21 19 

9401 0 
9400 TOIMINTOJEN 	JOHTAMINEN YHT 6520 21 19 

9410 	LAITOKSEN 	TOIPI.SUUNN. 	JA 	SEUR. 0 

9420 	YKSIKÖN 	TOIM. 	SUUNN. 	JA 	SEUR. 133 1 

9430 EDUSTUS 0 

9500 HEHKILÖSTÖASIOIDEN HOITO 3794 19 

9510 	KOULUTTAJATOIMINTA 0 

9511 	VALMISTELU 	JA 	JARJESTELY 0 

9512 	KOULUTTAJANA TOIMIMINEN 3797 7 

9513 PALAUTTEIDEN TUTKIMINEN 211 1 

9510 KOULUITAJATOIMINTA YHT 4008 8 

9520 HENKILÖKUNNAN KOULUTUS 0 

9521 	TVH;N 	OMAT 	KURSSIT 152 
9522 VKK:N JA MUUT 	VALTION 	KURSSIT 333 2 

9523 MUUT KURSSIT 274 1 

9520 HENKILÖKUNNAN KOULUTUS YHT 759 3 

9530 POISSAOLOKUSTANHUKSET 0 

9531 	VUOSILOMA 9252 49 

9532 SAIRASLOMA 1947 10 

9533 AITIYSLOMA 0 

AJOPVM 	19.01.1978 	SIVU 124 

KUSTANNUKSET 	VUODEN ALUSTA VUODEN 	ALUSTA 

SUUPIN. TOT. ERO TOTEUTUNUT 

MK NK MK TYÖAIKA 	PV 

68335 70530 -2195 199 

1000 0 1000 

69335 70530 -1195 199 

O 938 -938 4 

1677 4803 -3126 25 

O 12 -12 

98789 52744 46045 263 

46730 1172 45558 2 

O 18871 -18871 82 

0 26734 -26734 67 

0 1262 -1262 6 

46730 48039 -1309 157 

47584 1202 46382 4 

O 27256 -27256 94 

O 7498 -7498 37 

0 4657 -4657 29 

47584 40613 6971 164 

225667 156 225511 1 

O 179867 -179867 853 

O 23473 -23473 132 

O 7259 -7259 62 

1- 

cl- 
(0 

i 	 . 
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TVL HALL 	INNON 	TAVOITEBUDJETOINTI 
HB38/1 	K U 5 T 	A N N U 5 	R A P 0 R 	T 	1 N 	1 	0 - 	Y H 	D 	1 	S 	T E L 	II 

PIIRI 20 TVH 	 HANKE 925 	T/TILITOIPIISTO 

VIIMEISEN 	KUUKAUDEN 
KUST. 	MK TYOAIKA PY 

LITTERA TOT. SUUHN. TOT. 

9400 TOIMINTOJEN 	JOHTAMINEN 6520 21 19 
9410 LAITOKSEN TOIN.SUUNN. 	JA 	SEUR. 0 
9420 YKSIKÖN 	TOIM. 	SUUNN. 	JA 	SEUR. 133 1 
9430 EDUSTUS 0 
9500 HENKILDSTÖASIOIDEN HOITO 3794 19 
9510 KOULUTTAJATOIMINTA 4008 8 
9520 HENKILÖKUNNAN KOULUTUS 759 3 
9530 POISSAOLOKUSTANNUKSET 17427 94 
9550 KUSTANNUSLASKENHALLISET EROT 0 
9580 TYÖSUOJELU 141 1 
9590 SOSIAALITOIMIHTA 176 1 1 
9610 YHTEISTYÖ 238 1 
9670 SUUNNITELMIEN 	TARK. 	JA KSITT. 0 
9720 TILl VIRASTO- 	JA 	TILIPAIKKATOIM 64910 421 378 
9750 REKIST. 	JA 	OHJ.JRJ. 	YLLÄPITO 3601 30 22 
9790 OHJ. 	JRJ. 	JA 	REKIST. 	KEHITT. 17214 120 76 
9840 TOIMISTOTEHTYAT 10127 52 73 
9850 HAHKINNAT 	JA HANKINTATEHTAVMT 0 
9860 KOPIOIHTI 	MONISTUS JA 	PAINATUS 62 4 
9890 MITTAUS- JA 	KARTOITUSPALVELU 0 
9890 MITTAUS- JA 	KARTOITUSPALVELU 0 
HANKE YHTEENSÄ 129110 650 695 

AJOPVM 19.01.1978 SIVU 	96 
A 	J 	A 	L 	T 	A 01.01 	- 	31.12.1977 

KUSTANNUKSET VUODEN ALUSTA VUODEN ALUSTA 
SUUHN. TOT. ERO TOTEUTUNUT 

MK NK MK TYÖAIKA 	PV 

69335 70530 -1195 199 
O 938 -938 4 

167? 4803 -3126 25 
O 12 -12 

98789 52744 46045 263 
46730 48039 -1309 157 
47584 40613 6971 164 

22566? 220069 5598 1106 
-2000 0 -2000 
3338 8294 -4956 36 
1116 1395 -279 8 
1615 1349 266 3 

O 2128 -2128 12 
891311 782265 109046 4574 
110743 46844 63899 309 
249676 216645 33031 960 
151906 112504 39402 805 

O 764 -764 
0 9044 -9044 

50000 0 50000 
1000 0 1000 

195048? 1618980 331507 8625 

1-• 

1 

KUSTANNUSLASKENHALLISET EROT LASKETAAN SUIiMIIN MUKAAN VAIN TILIKAUDELLA 24 

. 
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i 	 . 

T 	V L 	H 	A L 	L 	1 	N II 0 	H 	T A V 	0 	1 	T 	E 8 	U 	D 	J 	E T 	0 	1 	P4 T 	1 AJOPVM 	19.01.1978 	SIVU 	80 	t- 

HB34/1 	T Y Ö K 0 H D E R A P 0 R 	T 	T 	1 	A 	4 	A L 	T A 	01.01 	- 31.12.1977 

m 
PIIRI 	20 	TVH HANKE 925 T/TILITOIMISTO 

VIIMEISEN 	KUUKAUDEN VUODEN ALUSTA 
TOTEUTUNEET TOTEUTUNEET 

TYÖKOHDE KUST. 	MK 	TYÖAIKA PV KUST. 	MK TYÖAIKA PV 

20 	YHTEENSÄ 7246 	21 93506 258 

21 	YHTEENSM 9235 	42 119935 513 

22 	YHTEENSÄ 6563 	42 89727 515 

23 	YHTEENSÄ 28312 	168 325676 2026 

24 	YHTEENSä 32816 	193 405272 2430 

25 	YHTEENSä 17683 	105 276925 1527 

29 	YHTEENSä 0 2099 

30 	YHTEENSä 27255 	124 305840 1356 

HANKKEEN TYÖKOHTEET YHTEENSä 129110 	695 1618980 8625 

KUSTANHUSLASKENNALLISET EROT LASKETAAN SUMPIIIN MUKAAN VAIN TILIKAUDELLA 24 



TVL 	HALLINNON 	TAVOITE8UDJETOINTI 
	

AJOPVM 	1901.1978 
	

SIVU 
H832/1 	V A S T U U A L U E R A P 0 R T T 1 	A J A L T A 	01.01 - 31.12.1977 

PIIRI 20 TVH 	 HANKE 925 T/TILITOINISTO 
	

CD 

VIIMEISEN KUUKAUDEN 
	

KUSTANNUKSET VUODEN ALUSTA 
	

VUODEN ALUSTA 

	

KUST. MK 	TYDAIKA RY 
	

SUUNPI. 	TOT. 	ERO 
	

TOTEUTUNUT 
VASTUUALUE 	 TOT. 	SUUHN. 	TOT. 	MK 	NK 	MK 

	
TYDAIKA RY 

00 YHTEENSM 	 129110 	650 	695 
	

1947487 	1618980 	328507 
	

8625 
20 YHTEENSM 	 0 

	
1000 	0 	1000 

HANKKEEN VASTULJALUEET YHTEENSÄ 	129110 	650 	695 
	

1948487 	1618980 	329507 
	

8625 

KUSTANNUSLASKENNALLISET EROT LASKETAAN SUMMIIN MUKAAN VAIN TILIKAUDELLA 24 

. 



. 	 1 

TVL 	HALLINNON 	TAVOITEBUDJETOIHTI 
HB42/1 	H A H K E Y H T E E N V E 7 0 	A J A L T A 	01.01 - 31.12.1977 

PIIRI 20 TVH 
KUSTANNUKSET VUODEN ALUSTA 

HANKE 	 SUUHN. MK 	TOT. MK 	ERO MK 

AJOPVM 	19.01.1978 SIVU 	6 

 

-0SUUS 
KOK. KUSTANNUKSISTA 

 

(D 

0 

900 * NINETH HANKE * 
901 * NIMETbN HANKE * 
911 * NIMETÖN HANKE * 
912 * HIMETÖN HANKE * 
913 * NIMETÖN HANKE * 
914 * NIMETUN HANKE * 
915 * NIMETÖN HANKE * 
920 * NIMETÖN HANKE * 
922 * NIMETUN HANKE * 
923 * HIMETÖN HANKE * 
924 * NIPIETUN HANKE * 
925 T/TILITOIMISTO 
926 T/TIETOJEHKÄSITTELYTOIPIISTO 
931 * NIPIETÖN HANKE * 
932 * NINETUN HANKE * 
933 * HIMETUN HANKE * 
934 * NIMETUN HANKE * 
935 * HIMETUN HANKE * 
936 * NINETÖH HANKE * 
941 * NIPIETUH HANKE * 
942 * NIPIETÖN HANKE * 
943 * NIMETÖN HANKE * 
944 * NIMETUN HANKE * 
945 * NIMETÖN HANKE * 
950 s NIMETUN HANKE * 
960 * HIMETUN HANKE * 
973 * NIMETUN HANKE * 
974 * NINETUN HANKE * 
975 * NIMETÖN HANKE * 

PIIRIN HALLINTOKUSTANNUKSET YHTEENSä 

O 8559 -8559 
O 441186 -441186 

0 173501 -173501 

O 8112749 -8112749 

O 1227194 -1227194 
O 1397821 -1397821 
O 1382946 -1382946 

O 273944 -273944 
O 1061136 -1061136 
O 1047703 -1047703 

O 843310 -843310 
1948487 1618980 32950? 
9640600 7581952 2058648 

0 178985 -178985 

O 2009310 -2009310 
O 2792653 -2792653 

1753730 1663811 89919 
O 3051485 -3051485 
O 164275 -164275 

O 286086 -286086 
O 3133722 -3133722 
O 2650792 -2650792 
0 2901864 -2901864 
O 2140581 -2140581 
0 657535 -657535 
O 15643 -1564 
0 181310 -18131C 
0 111514402 -111514402 

O 213749 -213749 

13342817 47212782 -3386996 

0 

0 
17 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
3 

16 
0 
4 
6 
4 
6 
0 

7 
6 
6 
5 

0 
0 

0 

100 

KUSTANNUSLASKENHALLISET EROT LASKETAAN SUMMIIN MUKAAN VAIN TILIKAUDELLA 24 
OHITETTAVIA HANKKEITA EI OLE LASKETTU LOPPUSUMMAAN 



TVL 	HALLINNON 	TAVOITEBUDJETOINTI 
HB46/1 	L 	1 	T 	T 	E 	R 	A 	Y 	H 	T 	E 	E H Y E T 0 	A 	J 	A L 	T A 01.01 	- 	31.12.197? 

PIIRI 	20 	TVH 	HALLINTO 
VUODEN ALUSTA i-OSUUS VUODEN ALUSTA 
TOTEUTUNEET TOTEUTUNUT 

LITTERA KUSTANNUKSET MK TYUAIKA 	PV 

9504 310834 1 987 
9505 6661 1 
9507 383 2 
9508 	VIRASTODEMOKRATIA 50830 249 
9509 	LUOTTAMUSPIIESTOIMIHTA 107996 68 

9500 	HENKILUSTUASIOIDEN 	HOITO YHT 796097 2 2621 

9510 	KOULUTTAJATOIMIHTA 66852 159 
9511 	VALMISTELU 	JA 	JMRJESTELY 345853 1 1448 
9512 	KOULUTTAJANA 	TOIMIMINEN 379875 1 825 
9513 	PALAUTTEIDEN 	TUTKIMINEN 24541 104 
9514 1293 5 
9516 1245 5 

9510 KOULUTTAJATOIMIHTA YHT 819659 2 2546 

9520 HENKILUKUNHAN KOULUTUS 94262 215 
9521 	TVH:N OMAT 	KURSSIT 423322 1 1165 
9522 	VKK;N 	JA 	MUUT 	VALTION 	KURSSIT 214859 726 
9523 MUUT KURSSIT 241520 1 489 
9524 13370 69 
9525 39 

9520 HENKILUKUNNAN KOULUTUS YHT 987372 2 2664 

9530 	POISSAOLOKU$TAP4NUKSET 11938 57 
9531 	VUOSILONA 3287363 7 13713 
9532 	SAIRASLOMA 901547 2 4696 
9533 äITIYSLOMA 213075 1283 
9534 MUU PALKALLINEH POISSAOLO 189584 911 

9530 	POISSAOLOKUSTANNUKSET YHT 4603507 10 20660 

AJOPVM 	19.01.1978 	SIVU 	14 

CD 

/.-OSUUS 

2 

1 
1 

2 

2 

10 
3 

15 

KUSTANHUSLASKENNALLISET EROT LASKETAAN SUMMIIN MUKAAN VAIN TILIKAIJDELLA 24 
OHITETTAVIA HANKKEITA EI OLE MUKANA TSSA RAPORTISSA 



•i 

. 

ISBN 951-46-1669-3 
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