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TIIVISTELMÄ 

Tiedonhallinnan tavoitetila täsmentää osaltaan Tiehallinnon toimintastrategi-
aa. Tavoitetila koostuu tiedonhallinnan priorisoiduista päämääristä ja yleisis-
tä linjauksista, vastuunjaon ja toimintatapojen kuvauksesta sekä tietoproses-
sin kehittämishankkeista, joilla tavoitetilaa jalkautetaan. Tavoitetilan saavut-
tamiseen liittyvät tiedonhallinnan kehittämishankkeet on koottu erilliseen tie-
donhallinnan kehittämisohjelmaan. 

Tiedonhallinnan priorisoidut linjaukset ovat 
- päämääränä on tukea Tiehallinnon toimintaa ja lisätä tienpidollista vai-

kuttavuutta 
- 	Tiehallinto on etulinjassa selkeästi rajatuilla ydinosaamisalueilla 
- tiedonhallinnassa omaksutaan ylläpidon strategia 
- omista järjestelmistä siirrytään hallitusti palveluihin 
- teknologiavalinnoilla edistetään yhteiskäyttöisyyttä 
- tietojen luovutus- ja käyttöpolitiikka tukee tietojen hyödyntämistä 

Em. linjauksista johdetaan seuraava toimenpiteiden marssijärjestys: 
1. liikenteen hallinnan peruspalveluihin, tiestö-ja liikennetietoihin sekä asia-

kaspalveluihin liittyvän tiedonhallinnan toimivuuden varmistaminen nyky- 
tasossa 

2. liikenteen hallinnan muiden palveluiden, suunnittelun ja hankinnan tie-
donhallinnan sekä perustietohallinnon toimivuuden varmistaminen nyky- 
tasossa 

3. kohdassa 1 mainittujen toimintojen kehittäminen tiedonhallinnan kel-
häänkärkihankkeina 

4. muun tiedonhallinnan kehittäminen yleisten päämäärien ja voimavarojen 
puitteissa 

Tiedonhallinnassa keskitytään Tiehallinnon roolin mukaisiin tehtäviin tiedon 
hyödyntäjänä ja palveluiden tilaajana. Tietotekninen palvelutuotanto on jat-
kossakin ulkoistettu. Yhteistyö väylävirastoissa, hallinnonalalla ja valtionhal-
linnossa tiivistyy merkittävästi. Ydinprosessien rooli ja osaaminen Tiehallin-
non vastuulla olevissa ydintoimintojen tiedonhallintatehtävissä on selkeästi 
nykyistä suurempi. Tiepiirien yhteistyötä lisätään mm. asiakirjahallinnon sekä 
tiestö- ja liikennetietojen operatiivisissa tehtävissä. Tienvarsiteknologian ko-
konaisvastuu on keskitetty valtakunnallisesti yhteen toimipisteeseen. 

Seuraavien vuosien aikana toteutetaan joukko tavoitetilaa toteuttavia hank-
keita. Ne liittyvät osaamisen, menettelytapojen ja asiakirjojen kehittämiseen, 
palveluiden tuotteistamiseen, tieto-omaisuuden ja järjestelmien hallintaan, 
tietoturvaan sekä väylävirastoyhteistyöhön. Lisäksi vuonna 2007 käynniste-
tään valmistelut asiakirjahallinnon asteittaiseksi uudistamiseksi niin, että ko. 
toiminto voitaisiin keskittää valtakunnallisesti yhteen toimipisteeseen vuo-
teen 2012 mennessä. 



ESIPUHE 

Tiehallinnon toimintastrategia päivitettiin vuonna 2006. Se aiheutti tarpeen 
täsmentää vuonna 2002 hyväksytty tiedonhallinnan visio ja strategia toimin-
tastrategiasta johdetuksi tiedonhallinnan tavoitetilaksi. Tavoitetila ulotettiin 
vuoteen 2015 saakka. 

Tavoitetilan keskeisenä tarkoituksena on ohjata tiedonhallinnan toimenpiteitä 
niin, että yhä haasteellisemmiksi tulleista tiedonhallintatarpeista saadaan 
hallittuja ja tuloksekkaita ratkaisuja. Tavoitetilan linjaukset viedään käytän-
töön tiedonhallinnan kehittämisohjelmalla sekä tietoprosessin toiminnan ke-
hittämishankkeilla. 

Tiedonhallinnan tavoitetilaa on valmistellut Tiedonhallinnan kehittämisryhmä 
(Tietokehry), jonka puheenjohtajana on tietojohtaja Seppo Toivonen ja sih-
teerinä Tarja Järvinen. Ryhmän muita jäseniä ovat Jan Jusln, Pekka Lausti, 
Vesa Leino, Maija-Liisa Louko, Risto Rasimus, Elsi Sarjo ja Hanna Setälä. 
Valmistelua on johtanut ohjausryhmä, johon kuuluivat johtaja Aulis Nironen 
(pj), johtaja Raimo Tapio, tiejohtaja Mauri Pukkila, hankintapäällikkö Jukka 
Jääskö, talouspäällikkö Pasi Patrikainen ja tietojohtaja Seppo Toivonen 
(siht.). 

Tiehallinnon johtoryhmä hyväksyi tiedonhallinnan tavoitetilan 186.2007. 

Helsingissä elokuussa 2007 

Aulis Nironen 
Johtaja 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Tiehallinnon toiminta on tietointensiivistä. Tiehallinto on yksi valtionhallinnon 
edistyneimpiä tietotekniikan hyödyntäjiä. Tiedonhallintaan on panostettu 
merkittävästi, koska se on tunnistettu keskeiseksi strategiseksi ja operatiivi-
seksi keinoksi lisätä toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tieto, osaami-
nen ja raha ovat Tiehallinnon voimavarat. 

Odotukset tietovarantojen, -järjestelmien ja -palveluiden toimivuudelle sekä 
edelleen kehittämiselle ovat suuret, osin jopa utopistiset. Tiedonhallinnan 
päivittäistyöhön, kehittämiseen ja ohjaukseen kohdistuu näin ollen yhä suu-
remmat vaikuttavuus-, tuottavuus- ja tulospaineet. 

Valtionhallinnon konserniohjaus ja hallinnonalan yhteistyö tiivistyy merkittä-
västi myös tiedonhallinnassa. IT -palvelukeskuksella sekä yhteisillä kehittä-
mishankkeilla, hankinnoilla ja toteutusratkaisuilla haetaan synergiaetuja ja 
kustannussäästöjä. Tietotekninen palvelutuotanto ostetaan markkinoilta, jos-
sa tarjonta kehittyy kokonaisvaltaisempien ja standardoituneimpien palvelui-
den suuntaan. Tilaajat keskittyvät ydinosaamiseensa ja palveluntuottajien 
hallintaan. 

Tiedonhallinnan tavoitetila täsmentää em. lähtökohtien pohjalta Tiehallinnon 
toimintastrategiaa, korvaten vuonna 2002 hyväksytyn tiedonhallinnan vision 
ja strategian. Se koostuu tiedonhallinnan priorisoiduista päämääristä ja linja-
uksista, vastuunjaon ja toimintamallien kuvauksesta sekä tietoprosessin ke-
hittämishankkeista. Tavoitetilan aikajänteenä ovat vuodet 2010 - 2015. 

Tiedonhallinnan yleiset linjaukset ohjaavat mm. tiedonhallinnan voimavaro-
jen kohdistamista. Tiedonhallinnan vastuiden ja työnjaon selkeys auttaa pää-
töksentekijöitä sekä asiantuntijoita selviämään tehtävistään. Toimintatapojen 
kehittäminen mm. asiakaslähtöisyyttä lisäämällä ja palveluita tuotteistamalla 
on keino vähentää turhaa työtä ja lisätä käyttäjien tyytyväisyyttä. 

Tavoitetilan saavuttamiseen liittyvät tiedonhallinnan kehittämishankkeet on 
ohjelmoitu erilliseen tiedonhallinnan kehittämisohjelmaan. Ohjelmaa tarkiste-
taan kerran vuodessa tavoitetilan linjausten mukaisesti. 
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2 PÄÄMÄÄRÄNÄ ON TUKEA TIEHALLINNON 
TOIMINTAA JA LISÄTÄ TIENPIDOLLISTA 
VAIKUTTAVUUTTA 

Tiedonhallinnan ensisijaisena päämääränä on tukea Tiehallinnon suunnitte-
lu-, asiakaspalvelu- ja hankintatoimintaa niin, että tienpidollinen vaikuttavuus 
ja asiakkaiden hyödyt lisääntyvät. 

Tiedonhallinnallisia toimenpiteitä arvioidaan siten ennen kaikkea sen mu-
kaan, millaisia tienpidollisia vaikutuksia on saavutettavissa. Toisena priori-
teettina on se, miten Tiehallinnon oman asiantuntijatyön tuottavuutta voidaan 
lisätä tiedonhallinnan keinoin. 

Perustietohallinnossa ja hallinnollisissa tiedonhallintaratkaisuissa tavoitel-
laan etenkin korkeaa kustannustehokkuutta. Kustannussäästöjen ohella pal-
velutaso pyritään kuitenkin säilyttämään työntekoa tukevana niin, että palve-
luita uudistetaan silloin, kun on selkeästi nähtävissä uudistuksen myönteiset 
vaikutukset oman toiminnan tehokkuuteen ja työhyvinvointiin. 

Kaikissa ratkaisuissa pyritään irti toimintokohtaisista osaoptimoinneista. Ta-
voitetilassa etenkin perustietohallinnossa on päästy hyvin kattavasti yhteisiin 
ratkaisuihin mm. muiden virastojen kanssa. 

Toimenpiteiden vaikutukset liikkumiseen ja kuljetuksiin otetaan aina huomi-
oon. Lähivuosina tiedonhallinnassa ei kuitenkaan ensisijaisesti tavoitella laa-
joja liikennejärjestelmätason vaikuttavuuksia, vaan keskitytään Tiehallinnon 
perustehtäviin. 

Tärkeysjärjestys: 

1. Vaikuttavuus 

2. Tuottavuus 

3. Tehokkuus 
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3 TIEHALLINTO ON ETULINJASSA RAJATUILLA 
YDINOSAAMISALUEILLA 

Tavoite: 

Tieto-omaisuuden 

erinomainen 

hyödyntäjä 

Tiehallinto keskittyy olemaan etulinjassa niissä tiedonhallintahankkeissa ja - 
ratkaisuissa, jotka palvelevat tienpidon vaikuttavuutta, ovat realistisesti to-
teutettavissa sekä elinkaareltaan hallittavissa. Näillä keihäänkärkialueillakin 
käytetään valmisratkaisuja ja mm. Valt IT -yhteistyötä aina, kun se on mah-
dollista. 

Etulinjassa ollaan Tiehallinnon tietovarantojen ajantasaisuuden ja oikeelli-
suuden varmistamisessa. Luvussa 3 esitetyn marssijärjestyksen puitteissa 
Tiehallinto panostaa lisäksi tienpidon tiedonhallinnan kehittämisedellytysten 
hallittuun edistämiseen yhteisten perusrakenteiden hyödyntämisen sekä 
verkkopalveluiden käyttöönoton kautta. Etulinja-alueilla Tiehallinto voi ottaa 
projektien vetovastuuta. 

Tavoitetilassa voidaan todeta, että Tiehallinto on onnistunut profiloitumaan 
tienpitoon kuuluvien tietojen erinomaiseksi hyödyntäjäksi ja tieto- 
omaisuuden hallitsijaksi. Lisäksi tavoitetilassa on toteutettu kehittämisohjel-
massa rajattuja ensimmäisiä tiedottamiseen, asiointiin ja kauppapaikkaan 
liittyviä verkkopalveluita. 

Aktiivista yhteistyökumppanin roolia sovelletaan harkiten tietoteknisten pe-
ruspalveluiden ja hallinnollisten tiedonhallintaratkaisujen toteuttamisessa. 
Tähän kategoriaan kuuluvat myös esim. alan kanssa yhdessä kehitettävät 
tietovaranto- ja -palveluratkaisut, kuten tuotetietomalli. Näissä hankkeissa 
Tiehallinto ei ota projektien veto- tai pilotointivastuuta. 

Tiehallinto ei ota näkyvää roolia sellaisissa hankkeissa, joissa luonnollinen 
vetovastuu kuuluu jollekin toiselle osapuolelle tai toimialalle. Esimerkkeinä 
tällaisesta ovat ajoneuvoteknologiaan perustuvat älykkäät tiedonhallintarat-
kaisut. Tiehallinto harkitsee tapauskohtaisesti näihin hankkeisiin osallistu-
mistaan, mutta seuraa niitä ja reagoi tarvittaessa omalta osaltaan. 

Tämän politiikan avulla Tiehallinto on tavoitetilassaan minimoinut tarpeetto-
mat tiedonhallinnalliset riskit, optimoinut palveluiden laatutasoa ja sopeutta-
nut tekemisensä realistisella tavalla käytettävissä oleviin voimavaroihinsa. 
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4 TIEDONHALLINNASSA OMAKSUTAAN YLLÄPIDON 
STRATEGIA 

Tiedonhallintaan tehdyt investoinnit hyödynnetään täysimääräisesti. Tämä 
tarkoittaa sitä, että riskien ja elinkaaren hallinnan näkökulmasta tarpeelliset 
ylläpitotyöt toteutetaan ennakoidusti. Kaikille palveluille luodaan elinkaari, 
joka perustuu sovellusalueittaisiin toimivuusvaatimuksiin ja yhdenmukaiseen 
määrittelyyn. Tietotekninen perusinfrastruktuuri mitoitetaan tukemaan sovit-
tua palveluiden elinkaarta. 

Ylläpitotoimenpiteiden priorisoinnissa lähtökohtina ovat seuraavat toimivuus- 
vaatimukset: 
- Liikenteen hallinnan operatiiviset peruspalvelut ovat ympärivuorokautista 

toimintaa ulkoisten asiakkaiden kanssa ja näin ollen palveluiden tulee ol-
la jatkuvasti saatavilla. Se tarkoittaa järjestelmien toimintavarmuutta 24/7 
ja palveluiden päivystystä. 

- Asiakaspalveluiden palveluaika on virka-aika ja kohteena ulkoiset asiak-
kaat. Olennaista on kerättyjen tietojen turvallinen säilytys, riittävät var-
mistukset, toiminnan jatkuvuus ja mm. perusrekistereissä olevan tiedon 
jalostaminen informaatioksi. 

- 	Perustietohallinnon palvelut ovat pääosin Tiehallinnon sisäisiä hallinnolli- 
sia palveluita. Niitä ohjaavat kustannustehokkuus, perustoimivuus sekä 
valtion ja hallinnonalan ohjaustarpeet. Talous- ja henkilöstöhallinnon jat-
kuvuus pitää varmistaa. 

Tämän strategian mukaisesti Tiehallinnon toiminnan suunnittelussa hyväksy-
tään ja budjetoinnissa otetaan huomioon ylläpitomenojen vuosittainen kasvu, 
joka on pitkällä aikavälillä noin 3-5 % vuodessa, mutta vuosien 2008 - 2010 
välisenä aikana jopa 10 - 30 % vuodessa. Siten 
- paikataan olemassa olevaa ylläpidon jälkeen jäämää ja tasataan tulevia 

ylläpitotarpeita ennakoiden 
- varaudutaan yhä monimutkaistuvista tiedonhallintaratkaisuista sekä voi- 

makkaasta kehittämispanostuksesta aiheutuviin lisäylläpitotarpeisiin 
- rahoitetaan siirtymistä omasta työpanoksesta ja järjestelmistä ostopalve- 

luihin. 

Käytettävissä olevia resursseja kohdennetaan vasta välttämättömien ylläpi-
totöiden jälkeen tiedonhallinnan kehittämiseen. Kehittämisprojektiin ei ryhdy-
tä, jos ratkaisun elinkaarivaikutuksia ei ole tunnistettu tai niiden hallintaan ei 
ole varauduttu. Edellytyksenä on se, että ratkaisun omistajuus ja ylläpitovas-
tuut ovat tiedossa. 

Vuosittainen kehittämisohjelma on 3,5 miljoonaa euroa. Lisäksi käytetään 
0,2 - 0,5 miljoonaa pienimuotoiseen kehittämiseen, jonka avulla tiedonhallin-
nassakin sovelletaan ns. neliporrasajattelua suurten kehittämisinvestointien 
vaihtoehtona. 

Kehittämisen yleiset tavoitteet ja prioriteetit on linjattu tavoitetilan yleisten 
päämäärien pohjalta tiedonhallinnan kehittämisohjelmaan, jota tarkistetaan 
kerran vuodessa. Kehittämisohjelman ulkopuolisiin kehittämisprojekteihin ei 
ryhdytä ilman Tiehallinnon johtoryhmän erillispäätöstä ja arviointia siitä, mi-
ten ko. erillishanke heijastuu tiedonhallinnan kehittämisohjelman läpivientiin 
sekä tiedonhallinnan yleisiin linjauksiin. 

Askellus: 

1)Toimivat paivelut 

2)Halliftu kehitys 
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Myös henkilöstöresursoinnissa lähdetään siitä, että olemassa olevat palvelut 
toimivat. Uudet kehittämishankkeet resursoidaan tästä näkökulmasta ja niin, 
että kehittämishankkeisiin käytetään noin 20 % tiedonhallinnan henkilöstö- 
resursseista. Tämä tarkoittaa 6-8 henkilötyövuotta Asiantuntijapalveluiden 
tiedonhallinta- ja tiestötietopalvelut -yksiköstä. Kehittämisresursseja käyte-
tään mandollisuuksien mukaan myös muista yksiköistä. 

Toimenpiteiden marssijärjestyksenä on siten 
1. Liikenteen hallinnan peruspalveluihin, tiestö- ja liikennetietoihin sekä asiakas- 

palveluihin liittyvän tiedonhallinnan toimivuuden varmistaminen nykytasossa. 
2. Liikenteen hallinnan muiden palveluiden, suunnittelun ja hankinnan tiedonhal-

linnan sekä perustietohallinnon toimivuuden varmistaminen nykytasossa. 
3. Kohdassa 1 mainittujen toimintojen kehittäminen tiedonhallinnan keihäänkär-

kihankkeina. 
4. Muun tiedonhallinnan kehittäminen yleisten päämäärien ja voimavarojen puit-

teissa. 



5 OMISTA JÄRJESTELMISTÄ SIIRRYTÄÄN 
HALLITUSTI PALVELUIHIN 

Tiehallinnossa siirrytään omien tietojärjestelmien kehittämisestä palveluiden 
ostamiseen sovellusaluekohtaisten linjausten, yhtenäisen arviointitavan ja 
toimeenpanosuunnitelman kautta. 

Sovellusalueista 
- liikenteen hallinnan tiedonhallintaa kehitetään ostopalveluilla erikseen 

arvioitavia yksittäisiä erityisen kriittisiä operatiivisia liikenteen ohjausjär-
jestelmiä lukuun ottamatta 

- perustietohallinnon, hallinnollisten palveluiden, asiakaspalveluiden sekä 
viestinnän tiedonhallintaa kehitetään ostopalveluilla, jos niitä on saatavil-
la markkinoilta 

- muuta tienpitoa sekä tiestö- ja liikennetietopalveluita voidaan kehittää 
omilla järjestelmillä, mutta tälläkin alueella etsitään aktiivisesti mandolli-
suuksia ostopalveluiden, valmisratkaisujen ja virastoyhteistyön lisäämi-
seen. 

Em. linjausten pohjalta tehdään liitteessä olevan soveltamisohjeen mukainen 
tapauskohtainen arviointi kandella tasolla; sovellusalueen yleisenä arviointi-
na ja tarvittaessa sovelluskohtaisena arviointina. 

Toimeenpanosuunnitelmaan kootaan aikataulutetut toimenpiteet kaikkien 
Tiehallinnon nykyjärjestelmien modernisoinniksi niin, että tavoitetilassa Tie-
hallinnolla on merkittävästi nykyistä vähemmän omia tietojärjestelmiä ja - 
varastoja sekä merkittävästi nykyistä enemmän ostettuja tietopalveluita. 
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6 TEKNOLOGIAVALINNOILLA EDISTETÄÄN 
YHTEISKÄYTTÖISYYTTÄ 

Periaatteina: 

- Irti järjestelmistä 

Yhteiset ratkaisut 

- Tieto liikkumaan 

Tiehallinto perustaa ratkaisunsa palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin, jossa rat-
kaisujen väliset rajapinnat on toteutettu avoimiksi yleisesti hyväksyttyjä ja 
laajasti käytössä olevia standardeja sekä teknologiaa hyödyntäen. Järjes-
telmäkohtaisista ratkaisuista irrottaudutaan asteittain, kun järjestelmiä uudis-
tetaan. 

Tiehallinto ei siis sitoudu tuotteisiin vaan standardeihin ja teknologioihin. Ta-
voitetilassa Tiehallinnolla on käytössään nykyistä huomattavasti vähemmän 
erilaisia teknologioita. 

Teknologiavalintojen kriteereinä ovat 
- 	Pitkäikäisyys, jatkuvuus 
- 	Levinneisyys 
- Tuki, osaaminen 
- 	Kokonaiskustannukset, elinkaarin hallinta 
- 	Suorituskyky, käytettävyys 

Tiehallinto ei kuitenkaan puutu kokonaisvastuullisten palveluntuottajien tek-
nologioihin tai ratkaisuihin, kunhan palveluille asetetut vaatimukset täyttyvät. 
Myös palveluratkaisuissa Tiehallinto tukeutuu standardoituihin toimintamal-
leihin. Räätälöityjä palveluita hankitaan tarvittaessa vain tienpidollisiin tarpei-
siin. 
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7 TIETOJEN LUOVUTUS- JA KÄYTTÖPOLITIIKKA 
TUKEE TIETOJEN HYÖDYNTÄMISTA 

Tietojen aktiivinen ja maksuton tarjonta tukee Tiehallinnon tavoitteiden mu-
kaisten liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta tai ympäristövaikutuksia paranta-
vien palveluiden kehitystä ja käyttöä. Tietovirtojen hallinnalla Tiehallinto 
varmistaa, että sillä on tarvittavat tiedot käytössään ja että se voi aktiivisesti 
luovuttaa näitä tietoja. 

Kun Tiehallinto luovuttaa tietoaineistoa palvelun tuottamista varten, käyttäjän 
kanssa tehdään tietojen käyftöoikeutta koskeva määräaikainen sopimus. 
Sopimuksessa määritellään mm. tietoaineiston sisältö, tietojen käyttötarkoi-
tus, käyttöoikeudet, tekijänoikeusmaininnat, tietojen laatutaso, vastuukysy-
mykset, tietojen maksuttomuus ja mandolliset luovutusmaksut. Immateriaali-
oikeuksien hallinnan tarkemmat linjaukset ja ehdot ovat raportin liiteaineisto-
na. 

Tavoitetilassa voidaan sanoa, että Tiehallinto on omilla toimenpiteillään mer-
kittävästi edistänyt tiedon liikkuvuutta. Tietovirtoihin liittyviä oikeuksia halli-
taan sopimuksin kansalaisille suunnattuja ja julkisen tietoverkon kautta tar-
jottavia palveluita lukuun ottamatta. 
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8 TIEDONHALLINNASSA KESKITYTÄÄN 
TIEHALLINNON ROOLIN MUKAISIIN TEHTÄVIIN 

Keskitytään olennai-
seen: 

- Asiakassuhteet 

Hankinnat 

- Tiestö- ja liikenne- 
tiedot 

Tiehallinnon roolina on olla tiedon hyödyntäjä, ei tietotekninen palveluntuot-
taja tai kehittäjä. Tiehallinto myös tuottaa tietoja omasta toiminnastaan. Tie-
donhallinnan missiona on tukea tienpitoa ja Tiehallinnon toimintaa asiakas-
lähtöisesti, kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti organisoituna. 

Tiedonhallinnan yleiset tehtävät Tiehallinnossa ovat: 
- asiakassuhteiden sekä kehitys- ja palvelupyyntöjen hallinta 
- kehittämishankkeiden toteutus 
- 	hankintojen läpivienti 
- 	hallintapalveluiden ja asiakirjahallinnon toteutus 
- tiedonhallinnan ohjaus 

Tavoitetilassa em. tehtäviä hoitavia asiantuntijoita on Tiehallinnon tietopro-
sessissa noin neljännes vuoden 2007 tilannetta (50 htv) vähemmän. Samal-
la osaamisen painopiste siirtyy jossain määrin hallintapalveluista, asiakirja- 
hallinnosta ja kehittämisestä asiakassuhteiden ja hankintojen tehtäviin, jois-
sa on toiminnan suurin vaikuttavuus. 

Hallintapalveluita (infra ja arkkitehtuuri, järjestelmä/palvelukokonaisuudet, 
tietoturva), asiakirjahallintoa ja kehittämistä (hankesalkku, projektityö ja laa-
dunvarmistus) tehostetaan lähinnä ammattimaisuuden noston kautta niin, 
että nämä toiminnan kannalta kriittiset osaamisalueet hoidetaan riittävän 
laadukkaasti. 

Tiestö- ja liikennetietojen hyödyntämisen varmistaminen on tiedonhallinnan kes-
keistä kivijalkaosaamista, joka koostuu 
- 	tienpitäjän ja rekisterinpitäjän ymmärryksestä toisistaan, 
- 	tarpeiden tunnistamisesta, priorisoinnista ja määrittefystä kehittämisprojek- 

teiksi sekä hankinnoiksi, 
- 	kilpailutuksen läpiviennistä sekä 
- tietovarantojen ylläpidosta ja hyödyntämisestä. 



18 	 Tiedonhallinnan tavoitetila 
VERKOSTOITUNUT TOIMINTA MAHDOLLISTAA TUOUAVUUDEN NOUSUN 

9 VERKOSTOITUNUT TOIMINTA MAHDOLLISTAA 
TUOTTAVUUDEN NOUSUN 

Tietotekninen palvelutuotanto on myös tavoitetilassa ulkoistettu. Palvelun- 
tuottajien kokonaisvastuuta lisätään asteittain kilpailutusten kautta. Tiehallin-
non oma tekninen asiantuntemus kehittyy samalla tilaajaosaamisen suun-
taan ja siirtyy siten entistäkin selvemmin ydintoimintojen tukemiseen. 

Yhteistyö tiedonhallinnan infrastruktuurin, peruspalveluiden, hallinnollisten 
järjestelmien ja palveluiden, hankkeiden ja projektien hallinnan, tietoturvan, 
hankintojen sekä arkkitehtuurien osalta tiivistyy asteittain väylävirastoissa, 
hallinnonalalla ja valtionhallinnossa. Yhteistyön vetureina ovat väyläviras-
toselvitys, Valt IT:n kärkihankkeet sekä IT -palvelukeskus. Tiedonhallinnan 
toiminnot organisoidaan Tiehallinnossa niin, että yhteistyö em. tahojen kans-
sa onnistuu käytännössä. 

Ydintoimintoihin liittyvät tiedonhallintatehtävät ovat tavoitetilassakin Tiehal-
linnossa. Tämä tarkoittaa tiedonhallinnan ohjausta, ydinprosessien tiedon- 
hallintaa, tieomaisuuteen liittyviä tietovarantojen hallintaa ja tienpitoon liitty-
viä tietopalveluita. Ydinprosessien rooli, vastuu ja osaaminen näillä alueilla 
on selkeästi nykyistä vahvempaa. 

Tiepiirien yhteistyötä lisätään mm. asiakirjahallinnon sekä tiestö- ja liikenne- 
tietojen operatiivisten tehtävien osalta. Jos asiakirjojen digitalisointiin, luette-
lointiin ja seulontaan panostetaan merkittävästi, voidaan asiakirjahallinto 
keskittää tavoitetilassa yhteen toimipisteeseen tai ulkoistaa arkistopalvelut 
suurelta osin. 

Toim ijoi na: 

- Palveluntuottajat 

-.Valtionhallinto 

- Ydinprosessit 
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10 TIEDON HALLINTAAN LIITTYVÄT VASTUUT ON 
MÄÄRITELTY 

10.1 Tiedonhallinta 

Tiedonhallintaan liittyvät vastuut ja valtuudet ovat seuraavat: 
Ohjaukseen liittyvistä päätöksistä vastaa tietojohtaja. Asiat esittelee ATT 
-yksikön päällikkö ja ne valmistellaan ATT -yksikössä yhteistyössä tieto-
kehryn jäsenten ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. 
Operatiivisen toiminnan päätöksistä vastaa ATT -yksikön päällikkö ja ne 
valmistellaan ATT -yksikössä yhteistyössä tarvittavien asiantuntijoiden 
kanssa. 
Merkittävistä kehittämishankkeiden käynnistämiseen liittyvistä päätöksis-
tä vastaa tiedonhallinnan kehittämisen johtoryhmä. Asiat esittelee tieto- 
johtaja ja ne valmistellaan erikseen sovittujen vastuiden mukaisesti. 
Muista kehittämishankkeisiin liittyvistä päätöksistä vastaa tietojohtaja tai 
hankekokonaisuuden ohjausryhmän puheenjohtaja. Asiat esittelee han-
kevastaava tai projektipäällikkö ja ne valmistellaan yhteistyössä tarvitta-
vien asiantuntijoiden kanssa. 
Merkittävien kehitys- ja palvelupyyntöjen seurauksena tehtävistä kehit-
tämispäätöksistä vastaa tietojohtaja. Asiat esitellään tietokehryn kokouk-
sessa ja ne valmistellaan ATT -yksikössä yhteistyössä tarvittavien asian-
tuntijoiden kanssa. Pienten kehitys- ja palvelupyyntöjen seurauksena 
tehtävistä kehittämispäätöksistä vastaa ATT -yksikön päällikkö ja ne 
valmistellaan ATT -yksikössä yhteistyössä tarvittavien asiantuntijoiden 
kanssa. 

ATT -yksikössä toimii lisäksi erikseen nimettynä asiakasvastuuryhmä, tieto-
turvaryhmä ja arkkitehtuuriryhmä, jotka osallistuvat sekä operatiiviseen toi-
mintaan että päätösten valmisteluun. 

Tulosyksiköissä palvelua ja tukea operatiiviseen toimintaan tuottavat tieto- 
vastaavat ja -assistentit (verkko), tietoturvayhdyshenkilöt (verkko), tietojär -
jestelmän- / palvelun yhdyshenkilöt (verkko), tiedonhoitaja (rooli) sekä han-
kintayhteyshenkilö (rooli). 

10.2 Tiestö ja liikennetietopalvelut (TLP) 

Tiestö- ja liikennetietopalvelut —toiminnon vastuulle kuuluvat Tiehallinnon tie-
toyhtenäisyyden tai viranomaisvastuun edellyttämät perustiedot maanteistä, 
tieverkon tilasta, liikenteestä, tiesäästä ja onnettomuustiedoista sekä Tiehal-
linnon yhteiseen käyttöön hankittavat paikkatieto- ja kartta-aineistot. Toimin- 
nosta vastaa Asiantuntijapalvelut ja siellä ATT -yksikkö. TLP on valtakunnal-
linen erillistoiminto. 

Tiestö- ja liikennetietopalvelujen toimintamalli ja tavoitetila 2010 hyväksyttiin 
johdon strategiaseminaarissa toukokuussa 2005. Kuvauksessa määritettiin 
tietojen omistajuuteen, hankintaan, varastointiin ja rahoitukseen liittyvät kes-
keiset periaatteet. 

ATT -yksikkö vastaa: 

- Operatiivinen toi-
minta 

- Peruspalvelut 

Kehittämisen heti-
ki löresurssit 
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Tavoitetilan toteuttamiseksi laadittiin toteutussuunnitelma, joka hyväksyttiin 
Tiehallinnon johtoryhmässä elokuussa 2005. Tavoitetila ja linjaukset tarkis-
tettiin vuoden 2007 alussa. Suunnitelman toteuttamisesta vastaa ATT- yk-
sikkö ja sen toteutumista valvoo TLP -toiminnon ohjausryhmä, jota vetää 
Asiantuntijapalvelut -yksikön johtaja ja jonka jäsenenä on myös tietojohtaja. 

10.3 Liikenteen hallinta 

Tavoitetilassa liikenteen hallinnan kokonaisvastuu on keskitetty niin, että 
kriittinen tienvarsiteknologia toimii hallitusti. Kokonaisvastuullinen yksikkö 
huolehtii mm. palvelinten ja muiden laitteiden hallinta- ja valvontapalveluiden 
hankinnoista sekä sopimusten valvonnasta. 
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11 TIEDONHALLINNAN PÄÄTÖKSENTEKO ON 
JOHDONMUKAISTA 

Tiedonhallinnan tavoitetila, toimintalinjat ja kehittämisohjelmat paaluttavat 
tiedonhallirinan johtamista ja kehittämistä sekä operatiivista toimintaa. Linja-Johtamismall: 	 . 	 . 	. 	. 
usten valmistelussa kuunnellaan tiedonhallinnan asiakkaita ja ne sovitetaan 

1)Väline johdolle 	yhteen valtionhallinnon, hallinnonalan sekä väylävirastojen toiminta- ja talo- 
2)Asiakkaita varten 	ussuunnitelmien kanssa. 

Tiehallinnossa otetaan käyttöön arkkitehtuuriohjaus. Sen avulla tiedonhallin-
nan osa-alueita suunnitellaan kokonaisuutena niin, että voimavarat osataan 
kohdentaa pitkäjänteisesti ja tehokkaasti Tiehallinnon koko toiminnan kan-
nalta. 

Arkkitehtuurissa on neljä näkökulmaa: 
- Toiminta- ja informaationäkökulmat tarjoavat työkalut muun muassa joh-

dolle ja toiminnan kehittäjille. 
- Järjestelmä- ja teknologianäkökulmat puolestaan tukevat tyypillisesti in-

formaatioteknologiasta vastaavien suunnittelutyötä. 

Arkkitehtuuriohjausta voidaan käyttää 
- 	päämäärien, periaatteiden ja linjausten määrittelyyn 
- 	tiedonhallintaan liittyvien konseptien kehittämiseen ja ylläpitoon 
- järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen, hankintaan ja ylläpitoon 
- 	hankkeiden ohjelmointiin ja projektointiin 
- projektien toteutukseen 
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12 PALVELUT ON TUOTTEISTETTU JA TOIMINTA ON 
ASIAKASLÄHTÖISTÄ 

Tavoitetilassa tiedonhallinnan asiakkaat, asiakaskohtaiset palvelut sekä nii-
den palvelutasot, mittaritja palautejärjestelmä on määritelty selkeästi. 

Toimintaympäristön muutoksia seurataan säännöllisesti, jotta ulkoisten asi-
akkaiden odotuksiin ja käyttäytymismuutoksiin kyetään reagoimaan tarkoi-
tuksenmukaisesti kehittyvän tietotekniikan mandollisuuksia hyödyntäen. 

Asiakastarpeiden tunnistamista kehitetään tehostamalla asiakkaiden vaiku-
tusmandollisuuksia. Näin varmistetaan yhteisen käsityksen löytyminen en-
nen ratkaisun toteuttamista. Tulosyksiköiden tietovastaavien roolia, tehtäviä 
ja asemaa kehitetään. Tietovastaava toimii lähellä tulosyksikön johtoa ja on 
linkkinä tietoprosessin suuntaan varmistaen osaltaan sisäisten asiakkaiden 
odotusten esille nostamisen. Prosessien tietopalveluvastaavat hoitavat sa-
moja tehtäviä prosessisuunnassa. 

Tiedonhallinnassa korostetaan ymmärrettävän viestinnän ja vuoropuhelun 
merkitystä. Viestinnässä tavoitteena on oikea-aikainen ja tärkeä tieto oikeille 
henkilöille. Nykyisten vuorovaikutusmenetelmien lisäksi käyttöön otetaan 
uusiakin menetelmiä (mm. videotilaisuudet). Säännöllistä keskustelua käy-
dään tietovastaavien sekä Tiehallinnon johdon kanssa. 

Palautejärjestelmää hyödynnetään toiminnan onnistumisen arvioinnin lisäksi 
myös alkavissa projekteissa. Ymmärrettävää projektiviestintää tehostetaan 
etenkin projektin lopputuloksista kerrottaessa ja otettaessa niitä käyttöön. 
Suunniteltu ja kattava käyttöönotto varmistetaan panostamalla tukeen sekä 
seuraamalla käyttöönoton onnistumista jälkiarvioinnilla. 



Tiedonhallinnan tavoitetila 	 23 
KEHITTÄMISEN TULOKSELLISUUS VARMISTETAAN 

13 KEHITTÄMISEN TULOKSELLISUUS VARMISTETAAN 

Tiedonhallinnan isot kehittämishankkeet esitetään tiedonhallinnan kehittä- 
misohjelmassa. Kehittämisohjelman vuosittaisissa tarkistuksissa otetaan 

- 	huomioon tienpidon tarpeiden lisäksi valtionhallinnon tiedonhallinnan kehitys 
Kehittammen: 	 ja ennakoidaan siitä seuraavat muutokset. 
- Tuloksellisuus 

L d kk 	 Tavoitetilassa Tiehallinnon kehittämisohjelma on osa valtionhallinnon tai - aa u UUS 	 väyläviraston harikesalkkua. Tiehallinnon omat kehittämishankkeet nivotaan 
aikataulullisesti ja sisällöllisesti yhteen valtionhallinnon yhteisten kehittämis-
hankkeiden kanssa. Perustietohallintoon liittyvissä yhteisissä kehittämis-
hankkeissa on organisaatioiden yhteiset johtoryhmät ja ohjausmalli. 

Yhteistyössä muiden virastojen kanssa laaditaan riskianalyysimallit ja ote-
taan käyttöön parhaat käytännöt. Kehittämisprojektit toteutetaan projektioh-
jeen mukaisesti vaiheistettuina seuraavasti: 
1. Projektiesitys 
2. Projektin suunnittelu 
3. Projektissa tehtävät hankinnat 
4. Projektin toteutuksen aloitus 
5. Projektin toteutus 
6. Tulosten käyttöönotto 
7. Projektin lopetus 
8. Jälkiseuranta 

Projektien toteuttajina käytetään pääsääntöisesti valtionhallinnon yhteisiä 
puitesopimustoimittajia. Tavoitetilassa projektien läpiviennissä käytetään hal-
linnonalan ammattimaista projektipäällikköverkostoa osaamisprofiilien mu-
kaisesti. Myös määräaikaisten projektipäälliköiden palkkaaminen tulee ky-
symykseen. Ulkopuolisia konsultteja käytetään projektinjohtoon liittyvissä 
tehtävissä rajoitetusti mm. jääviysnäkökulmat huomioon ottaen. 

Ydintoimintojen kehittämishankkeet ovat Tiehallinnon vastuulla ja projektien 
päävastuu on ydinprosesseilla. Projektipäälliköt irrotetaan pääsääntöisesti 
muista tehtävistä projektin ajaksi. Näin mandollistetaan myös se, että kehit-
tämisprojektit eivät sido asiantuntijoita tärkeämmistä tehtävistä. Tietohallinto 
mm. luo mallit ja menetelmät projektien läpivientiin ja antaa asiantuntijatukea 
laaturyhmän kautta. Laadunvarmistuksessa panostetaan myös siihen, että 
kehittämisprojektit noudattavat tiedonhallinnan yleisiä linjauksia ja arkkiteh-
tuureja. 



24 	 Tiedonhallinnan tavoitetila 

HANKINNAT TEHDAAN KOKONAISVASTUULLISNA SOPIMUKSINA 

14 HANKINNAT TEHDÄÄN KOKONAISVASTUULLISINA 
SOPIMUKSINA 

Tiehallinnon tiedonhallinnan hankintatoiminta perustuu säädösten ja yleisten 
sopimusehtojen lisäksi Tiehallinnossa hyväksyttyihin hankintalinjauksiin ja 
toimintamalleihin sekä yhtenäisiin hankinta-asiakirjoihin. Hankinnoissa var-
mistetaan tasapuolisen kilpailun toimivuus sekä kokonaistaloudellisten rat-
kaisujen aikaan saaminen. 

Hankinnoissa tyydytetään ensisijaisesti Tiehallinnon toiminnan tarpeet. Kil-
pailutuksessa otetaan kuitenkin aina huomioon tiedonhallinnan yhtenäisyys 
väylävirastoissa ja valtionhallinnossa. Yhteishankinnat hallinnonalan sisällä 
ja muiden virastojen kanssa lisääntyvät niitä varten luotujen pelisääntöjen ja 
toimintamallien puitteissa. Tiehallinnon hankinta-asiantuntijat muodostavat 
virastojen välisiä hankintaverkostoja ja osallistuvat yhteistyöryhmien toimin-
taan. 

Tavoitetilassa ydintoimintaa tukevissa tiedonhallinnan hankinnoissa käyte-
tään niitä varten kilpailutettuja puitesopimustoimittajia, mutta kuitenkin niin, 
että valmiisiin ratkaisuihin ja Hanselin kilpailuttamiin puitesopimustoimittajiin 
tukeudutaan aina kun se on mandollista. Hankintoja koordinoidaan Tiehal-
linnon tai väylävirastojen hankesalkun avulla. 

Perustietohallinnon ja hallinnon ratkaisut hankitaan virastojen yhteishankin-
toina Hanselin kilpailuttamilta toimittajilta tai IT-palvelukeskukselta aina kun 
se on mandollista. Laajojen valtionhallinnon hankesalkkuun liittyvien hankin-
tojen sisältöä ja aikatauluja koordinoidaan valtion keskitetyssä hankintaor-
ganisaatiossa. 

Hankintalain soveltamisalueen ulkopuolelle jäävissä suorahankinnoissa (alle 
15 000 euroa) käytetään joko Hanselin tai Tiehallinnon kilpailuttamia puite-
sopimustoimittajia. 

Tulosyksiköiden työasema- ja oheislaitehankinnoissa noudatetaan keskite-
tysti solmittuja leasingsopimuksia. Laitekanta on yhtenäinen eikä erillisiä lait-
teita ole Tiehallinnon omistuksessa. 

Yhteistyö keskeisten palveluntuottajien kanssa on yhdenmukaista, avointa ja 
dokumentoitua. Yhteistyö perustuu tiehallintotasoiseen yhteistyön toiminta- 
suunnitelmaan palveluntuottajien kanssa. 

Tavoitetilassa strategisen tason vuoropuhelua on tehostettu ja palveluntuot-
tajien tietämystä Tiehallinnon tai väylänpidon arvoista, visiosta ja strategiois-
ta on lisätty. Hankintakokonaisuudet on suunniteltu niin, että yhteistyö kiin-
nostaa toimittajia. Pienempiä palveluhankintoja on yhdistetty suuremmiksi 
hankintakokonaisuuksiksi ja kokonaisvastuuta on lisätty. Hankintakokonai-
suuksista laaditaan vähintään vuositason hankintaohjelmat. Asiakaslähtöiset 
palvelutasovaatimukset, palvelujen kehittämisvaatimukset ja muutoksen hal-
linta sisältyvät sopimuksiin. 

Valtionhallinnon tai hallinnonalan yhteishankintojen laatua seurataan ja pal-
veluja kehitetään joko valtion hankintaorganisaatiossa tai hallinnonalakohtai-
sissa ohjausryhmissä sekä virastotasoisissa yhteistyöryhmissä. Ydintoimin-
tojen tiedonhallinnan laatua seurataan ja kehitetään yhteistoimintaryhmissä 
sekä palvelukohtaisesti. 

- Kokonaistaloudel-
lisuus 

- Vastuullisuus 

- Yhteistyö 
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Ammattimaisuutta: 

- Luotettavuus 

- Yhtenäisyys 

- Tarkoituksenmu-
kaisuus 

15 TIEDONHALLINNAN PALVELUITA HALLITAAN 
AMMATTIMAISESTI 

15.1 Tieto-omaisuuden, -järjestelmien ja -palveluiden hallinta 

Tieto-omaisuuden piiriin kuuluvat Tiehallinnon itse omistamansa tiedot sekä 
eri lähteistä kokoamansa tietokannat ja toiminnassa syntyneet dokumentit. 
Lisäksi tieto-omaisuuteen kuuluvat työasema-, varusohjelmisto-, tietokanta-
ja järjestelmälisenssit sekä lähdekoodit ja muut immateriaalioikeudet. 

Tienpitoon liittyvää tieto-omaisuutta hallitaan pääasiassa TLP -toiminnon 
kautta tiehallintotasoisilla toimintatavoilla. Keskeisin osa tästä tiedosta liittyy 
Tiehallinnon vastuulle annettuun tieverkko-omaisuuteen ja sen tilaan ja on 
tallennettu Tiehallinnon omistamiin perusrekistereihin. Muut tienpitoon tarvit-
semansa tiedot Tiehallinto pyrkii hankkimaan palveluna viranomaisilta ja 
kaupallisilta palveluntuottajilta. 

Hallinnollisissa järjestelmissä olevat tiedot ovat enenevässä määrin valtion-
hallinnon yhteisissä järjestelmissä. Näiden tietojen hallinnassa noudatetaan 
yhteisiä toimintamalleja. Tavoitetilassa mm. lisenssien ja lähdekoodien hal-
linnassa on otettu käyttöön Tiehallinnon tieto-omaisuuden turvaava toimin-
tama lii. 

Rekisterien ja järjestelmien ulkopuolella olevaan tietämyksen hallintaan pa-
nostetaan etenkin henkilöstöpoliittisin toimenpitein. Tavoitetilassa Tiehallinto 
on onnistunut tietämyksen hallinnassa niin, että eläköitymisen yhteydessä 
tapahtuvaa hiljaisen tiedon häviämistä ei ole merkittävästi tapahtunut. 

Yksittäisten järjestelmien hallinnasta ja kehittämisestä siirrytään asteittain 
järjestelmä- ja palvelukokonaisuuksien hallintaan. Järjestelmävastaavien ja 
tiedon ylläpitäjien rooli säilyy tärkeänä, vaikka hallintatehtävissä hyödynne-
täänkin hallinnonalan yhteistyötä ja palveluntuottajia. Keskeisiin kyvykkyyk-
sun kuuluvat asiakassuhteiden hallinta, tietorakenteiden, -järjestelmien ja - 
palvelujen ylläpidon varmistaminen sekä sovellusalueen kehityksen seuranta 
ja käyttäjien osaamisen kehittäminen. 

15.2 Tietoteknisen infrastruktuurin hallinta 

Tietoteknisen infrastruktuurin hallinta sisältää tietoteknisten palvelujen tuot-
tamiseen tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen elinkaaren hallinnan (hankin-
ta, käyttöönotto, ylläpito, varmistukset) sekä tietoliikenneyhteydet. Tiehallinto 
hankkii nämä palvelut markkinoilta. 

lnfrastruktuurin hallinnassa keskitytään yhä enemmän hallintaprosessien 
kehittämiseen ja siirretään vastuuta teknisestä hallinnasta palveluntuottajille. 
Tiehallinto suunnittelee tuotantoalustaan tarvittavat muutokset ja ohjelmoi ne 
tuotantokausittain toteutettaviksi. 

Tavoitetilassa infrastruktuurin hallintaprosessit on kuvattu parhaiden käytän-
töjen mukaisesti ja infra-palveluiden jalostusaste on korkea. 
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15.3 Tietoturva 

Tietoturvajärjestelyjen ja -toimenpiteiden tavoitteena on toiminnan keskey-
tymättömyyden varmistaminen ja luottamuksen säilyttäminen Tiehallinnon 
toimintaan ja palveluihin. 

Tietoturvallisuus on osa kokonaisturvallisuutta. Tiehallinnossa erikseen laa-
ditussa tietoturvasuunnitelmassa kuvataan Tiehallinnon tietoturvallisuuden 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvät yleisen tason järjestelyt. Yksittäisiin 
tietojärjestelmiin, sovelluksiin tai palveluihin liittyvät tietoturvajärjestelyt on 
kuvattu ao. järjestelmää, sovellusta tai palvelua kuvaavissa asiakirjoissa. 

Tavoitetilassa tietoturvatoiminta on mielletty osaksi jokapäiväistä toimintaa ja 
otetaan huomioon kaikessa tietotyössä. Tietoturvallisuuden kehittäminen on 
osa toiminnansuunnittelua ja siihen liittyvät keskitetyt palvelut osa asiantunti-
japalveluiden palvelurakennetta. Myös tietoturvallisuudessa tukeudutaan val-
tionhallinnon yhteistyöverkostoihin ja yhteisiin ratkaisuihin. 

Painopiste on siirtynyt järjestelmien tietoturvallisuudesta palveluiden tietotur-
vallisuuden varmistamiseen. Kriittisten palveluiden turvaamiseksi on laadittu 
jatkuvuussuunnitelmat. Tietoturvallisuusriskejä ehkäistään jo palvelujen ke-
hittämisvaiheessa lisäämällä tietoturvaosaamista mm. projektipäällikkösemi-
naareissa. Laadunvarmistustyössä sekä hankinta-asiakirjamalleilla varmiste-
taan se, että projekteilla on riittävä tuki ja osaaminen tietoturva-asioissa. 

15.4 Asiakirjahallinto ja kirjastotoiminta 

Asiakirjahallintoon ja arkistotoimeen liittyvät tehtävät ja velvoitteet on määri-
telty lakisääteisesti, minkä johdosta asiakirjahallintoon tehtävät uudistukset 
tehdään harkiten. Tiehallinnon arkistot ovat nykyisin tulosyksikkökohtaisia ja 
manuaalisia. 

Asiakirjahallinnon sähköistäminen etenee Valt IT -kärkihankkeena. Tiehallin-
to seuraa aktiivisesti valtion yhteisten ratkaisujen syntymistä ja valmistautuu 
niiden hyödyntämiseen omassa toiminnassaan. Tiehallinto käynnistää oman 
asiakirjahallintonsa uudistamisprojektin. 

Tavoitetilassa tienpidon asiakirjavarastot ovat pääosin digitoituja tietopalve-
lukäyttöön. Paperi- ja mikrofilmiarkistojen hoito ja tietopalvelu on keskitetty 
Tiehallinnon sisällä sekä soveltuvin osin ulkoistettu palvelusopimuksin. Tie-
hallinnolla on käytettävissään sähköinen asianhallintaratkaisu. Dokumenttien 
käsittely ja arkistointi on sähköistä, mikä mandollistaa muiden prosessien 
sähköistämisen. 

Kirjastotoimintaa kehitetään tiivistäen edelleen yhteistyötä muiden kirjastojen 
kanssa sekä panostamalla verkkojulkaisuihin. Tavoitetilassa väylähallinnos-
sa on yksi kirjasto, joka tekee aktiivista yhteistyötä hallinnonalan muiden kir-
jastojen kanssa. Päällekkäisiä toimintoja ei tehdä. 

Riskienhallinta: 

- Suunnittelu 

* Tekeminen 

• Ymmärtäminen 
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15.5 Seuranta ja mittaaminen 

Tiedonhallinnan toimintaa sekä tavoitetilan toteutumista seurataan säännöl- 
lisesti. Tavoitetilassa raporttien määrä on vuoden 2007 lähtötilannetta vähäi- 
sempi ja raportit on osattu kohdentaa oikein. Vain olennaiset raportit jätetään 

Tehokkuus 	 jäljelle. Raporteille tehdään jakelulistat, jolloin ne saadaan kohdennettua oi- 

- Kyvykkyys 	 keille henkilöille. 

- Hyvinvointi 	 Raportointitavat ovat yhtenäiset ja päällekkäisiä raportteja ei laadita. Yksik- 
kö- ja prosessiraportit yhdistetään. Ennen kaikkea varmistetaan, että raportit 
myös analysoidaan ja niissä tunnistetut keskeiset kehittämistoimenpiteet siir-
retään toimintaan. 

Raportointisykiinä on pääsääntöisesti 1-2-4 kertaa vuodessa asiakokonai-
suudesta riippuen. Syklit yhdistetään Tiehallinnon raportointiohjeen mukai-
seksi. Olennaisten asioiden raportoinnin lisäksi laaditaan tausta-aineistoja, 
joita ei työstetä raporteiksi. 

Tiedonhallinnan suorituskykyä mitataan yksinkertaisilla tuottavuusmittareilla 
sekä tausta-aineistoksi kerättävillä seurantamittareilla ja tunnusluvuilla. Tie-
donhallinnan tavoitetilan toteutumista mitataan varsinaisilla vaikuttavuusmit-
tareilla sekä erilaisilla seurantamittareilla ja tunnusluvuilla. Vuositavoitteita 
asetetaan sellaisille mittareille, joiden kehittymiseen on erityisiä ohjaustarpei-
ta. 

Tavoitetilassa väylävirastoilla on yhtenäiset mittarit perustietohallinnon, re-
kisterien ja ydintoiminnan tiedonhallinnan seurantaan. 

Raportin liitteenä on lista tiedonhallinnan raporteista ja mittareista. 
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KEHITTÄMINEN 

Tiedonhallinnan osaaminen on kriittinen menestystekijä Tiehallinnossa. Sen 
kehittämisessä tärkeimmät alueet ovat projekti- ja tilaajaosaaminen. Niihin 
liittyy isoimmat osaamisvajeet sek. panostukset kouluttarniseen ja menette-
lytapojen kehittämiseen 

Tavoitetilan toteutumisen kannalta tärkeaa on etenkin se, miten ydinproses-
sien tiedonhallintaosaaminen kehittyy. Siksi tavoitetilan toteutusohjelmassa 
pidetään huolta siitä, että ydinprosessien tiedonhallinnasta vastaavat asian-
tuntijat tuntevat tiedonhallinnan linjaukset, tavoitteet ja käytännöt. 

Tiedonhallinnan asiantuntijoiden osaamisen kehittämisessä puolestaan ko-
rostetaan yhä enemmän asiakaslähtöisyyttä. Tiedonhallinnan asiantuntijoi-
den on oltava riittävän lähellä tienpitoa ja lisättävä tietämystään tienpidon 
tietotarpeista. Osallistuminen projekteihin ja yhteydenpito asiakkaisiin ovat 
tärkeitä työssä oppimisen muotoja. 

Esimiesten rooli tiedonhallinnan johtamisessa korostuu. Toteutusohjelmassa 
varmistetaan esimieskoulutuksen kautta, että tiedonhallinnan osaaminen ta-
voittaa kaikki keskeiset tiimit, toimintojen kehittäjät ja asiantuntijat. 

Projektiosaamisen tasoa nostetaan selvästi nykyistä ammattimaisemmaksi. 
Toteutusohjelmassa huolehditaan siitä, että projekteissa toimivat hallitsevat 
projektihallinnan työkalut ja menettelyt. 

Koko henkilöstön tiedonhallinnan osaamisen tasoa lisätään erilaisilla tiedot-
tamistoimenpiteillä. Niissä korostetaan tietosisällön ajantasaisuuden, oikeel-
lisuuden ja ylläpidon tärkeyttä. Lisäksi kohotetaan peruspalveluiden käytön 
osaamista kaikissa yksiköissä. Jokaisen omaa vastuuta henkilökohtaisten 
tiedonhallinnan taitojen ylläpidossa ja kehittämisessä korostetaan. Osaami-
sen syventämiseksi järjestetään Tiehallinnon omaa koulutusta mm. video-
koulutuksena. Lisäksi käytetään harkitusti koulutuskonsultteja tai tiedonhal-
linnan palvelujentuottajien koulutuspalveluja. 

Toimivat työkalut ja asiakaslähtöiset toimintatavat ovat keskeisiä tiedonhal-
linnallisia keinoja turvata työtyytyväisyyttä Tiehallinnossa. Käyttäjien tyyty-
väisyyttä tiedonhallintapalveluihin mitataan säännöllisesti. Toimintaa kehite-
tään saatujen palautteiden ja käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. 

Etenkin tiedonhallinnan asiantuntijoiden työtyytyväisyyttä tuetaan sitoutumalla 
seuraaviin toimenpiteisiin 
- Ylläpidetään selkeää vastuunjakoa tietoprosessin, kehittämisprojektien ja 

operatiivisen toiminnan kesken. 
- 	Valmistellaan suunnitelma, linjauksetja päätökset yhteistyössä asiantuntijoi- 

den kanssa. 
- 	Viestitetään aktiivisesti suunnitelmista, toimintamalleista, kehittämishankkeis- 

ta ja strategisista tavoitteista. 
- 	011aan johdonmukaisia, realistisia ja oikeudenmukaisia päätöksentekijöitä. 
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Tavoitetilan toteutusohjelma koostuu tietoprosessin tunnistamista kehittä-
misprojekteista, joilla tiedonhallinnan tavoitetila jalkautetaan. Kehittämispro-
jektit käsitellään vuosittain toiminnan suunnittelun yhteydessä niin, että ne 
sovitetaan yhteen Tiehallintotasoisten kehittämishankkeiden ja muiden pro-
sessien ja eri tulosyksiköiden suunnitelmien kanssa. 

Päätökset projektien toteutuksesta tehdään siten vuosittain ja samalla pääte-
tään niiden resursoinneista ja toteutusvastuista. Seuraavaan lukuun on koot-
tu yhteenveto projekteista niin, että vuoden 2008 projektien sisältöä on avat-
tu muita tarkemmin. Rahoitusta vaativat projektit on alleviivattu. Merkittä-
vimmät niistä ovat mandollinen väylävirastoyhteistyön muutoshanke sekä 
kirjaamo- ja asiakirjahallinnon uudistamisprojekti, jossa on varauduttu siihen, 
että projekti toteutetaan mandollisimman pitkälti ostopalveluina. Etenkin näi-
tä projekteja suunnitellaan tarkemmin vuosien 2007 ja 2008 aikana. 
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18 TIETOPROSESSN KEHITTÄMSHAN KKEET 2008-
2012 

2008 
Tiedonhallinnan osaamisen kehittäminen: 

esimiesten tiedonhallinnan lohtamisen osaaminen ja yhteisen näkemyk-
sen lisääminen 

- selkeä perusviestintä mm. tavoitetilasta, kehittämisohjelmasta 
ja tiedonhallinnan merkityksestä 

- 1 ajankohtaisseminaari / infotilaisuus vuodessa 
- mandollinen konsulttiluento, 0,01 M€ 

ydinprosessin tiedonhallinnan yleisosaaminen, 
- ymmärrys tiedonhallinnan kehittämisen mandollisuuksista ja 

rajoitteista, suorituskyvyn tehostaminen ja yhteisten ratkaisu-
jen löytäminen 

- videokoulutusta (TLP, verkkopalvelut, asiointi) 
- jatkuvaa vuoropuhelua (arkkitehtuurit, infra, TLP) 
- 	infotilaisuuksia (työkalut, tehtävät) 

yleisinfo koko henkilöstölle tulosyksiköissä 
- peruspalveluiden käytön osaaminen, tiedonhallinnan perus-

tietämys 
- videokoulutusta 2 krt. vuodessa 

projektiosaaminen 
- ymmärrys tiedonhallinnan ja tienpidon syy-seuraussuhteista, 

tietämys linjauksista, menettelytavoista ja kehittämishankkeis-
ta, projektien ammattimainen läpivienti 

- koulutusta ja seminaareja 
- rahoitus AP:n toimintamenoista, 0,02 M€ 

Tiedonhallinnan palveluiden tuotteistus: 
- tiedonhallinnan palveluiden kuvaukset, tasot ja lupaukset sekä mittarit, 

- AP:n tuotemääritysten pohjalta tehtävä työ 
- konsulttipanos 0,1 M€ 

Tiedonhallinnan hankinta-asiakirjojen laadinta: 
- tietojärjestelmähankintojen tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjamallit 

- toimintajärjestelmässä olevien malliasiakirjojen laadinta ja ke-
hittäminen 

- operatiivista työtä 
- reklamaatioiden malliasiakirjat 

- toimintajärjestelmässä olevien malliasiakirjojen laadinta ja ke-
h ittäminen 

- operatiivista työtä 

Tieto-omaisuuden hallinta: 
- lisenssien ja immateriaalioikeuksien hallinnan kehittäminen 

- toimintajärjestelmässä olevien toimintatapaohjeiden laadinta 
ja kehittäminen 

- operatiivista työtä 
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Tietoturvan kehittämisprojektit: 
- kriittisten palveluiden jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat 

- laaditaan toiminnan jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmien laa-
dinnan perusteella 

- käyttäjähallinnan uusien prosessien ja käytönhallinnan teknologioiden 
käyttöönotto 

- osana elnfra-projektia 

Väylävirastoyhteistyön muutoshanke: 
- toteutetaan yhteinen väylävirasto tiedonhallinnan osalta, jos selvitys sii-

hen johtaa 
x,x M€ mm. erilaisten perusrakenteiden yhdistämisen muutos-
töistä. 

2009 
Tiedonhallinnan osaamisen kehittäminen: 
- tienpidon substanssiosaaminen (tienpidon ja tiedonhallinnan projektityö-

hön molemminpuolista osallistumista), laaturyhmä 
- tilaajaosaaminen (koulutustilaisuus projektipäälliköille ja muille asiantun-

tijoi lIe) 

Tiedonhallinnan hankinta-asiakirjojen laadinta: 
- tietopalveluhankintojen tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjamallit 

Tietoturvan kehittämisprojektit: 
- projektoidaan erillisen tietoturvasuunnitelman, Tiehallinnon avainriskien 

ja tietoturva-auditointien pohjalta. 

Kirjaamo- ia arkistotoiminnan diciitalisointi, ostoDalvelut n. 1 M€. 

Järjestelmien hallinnan kehittämisprojektit: 
- dokumentointien täydennys, elinkaaren hallintamalli ia kokonaisvastuun 

lisääminen, x M€ 

2010 
Tiedonhallinnan osaamisen kehittäminen: 
- prosessi-/systeemityön osaaminen (koulutusta laatia määrämuotoisia 

kuvauksia prosesseista, työnkulusta, tarpeista, riippuvuussuhteista), laa-
turyh mä 

- tietojärjestelmien käytön ja työkalujen osaaminen (videokoulutusta pe-
rusohjelmien käytöstä) 

Tietoturvan kehittämisprojektit: 
- projektoidaan erillisen tietoturvasuunnitelman, Tiehallinnon avainriskien 

ja tietoturva-auditointien pohjalta. 

Kiriaamo- ia arkistotoiminnan digitalisointi, ostopalvelut n. 1 M€. 
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2011 
Tiedonhaflinnan osaarnisen kehittäminen: 
- Järjestelmien laajennusosaaminen (koulutusta järjestelmävastaaville 

isompien kokonaisuuksien ja palveluiden hallinnasta) 

Tietoturvan kehittämisprojektit: 
- projektoidaan erillisen tietoturvasuunnitelman, Tiehallinnon avainriskien 

ja tietoturva-auditointien pohjalta. 

Kiriaamo- ia arkistotoiminnan digitalisointi, ostopalvelut n. 1 M€. 

2012 
Tiedonhallinnan osaamisen kehittäminen: 
- uusien toimintamallien osaaminen (koulutusta tietopalvelujärjestelmästä) 

Kirjaamo- ja arkistotoiminnan keskittäminen. 
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19 LIITTEET 

Liite 1 Soveltamisohje ostopalveluihin siirtymisen menettelytavoista 

Liite 2 Immateriaalioikeuksien hallinta - tarkemmat ehdot ja linjaukset 

Liite 3 Tiedonhallinnan vastuut ja toimijat 

Liite 4 Raportointi 

Liite 5 Tiedonhallinnan mittarit 
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Soveltamisohje ostopalveluihin siirtymisen menettelytavoista 

Tiehallinnossa siirrytään omien tietojärjestelmien kehittämisestä palveluiden 
ostamiseen a) sovellusaluekohtaisten linjausten, b) yhtenäisen arviointitavan 
ja c) toimeenpanosuunnitelman kautta. 

Sovellusalueista 
- liikenteen hallinnan tiedonhallintaa kehitetään ostopalveluilla erikseen 

arvioitavia yksittäisiä erityisen kriittisiä operatiivisia liikenteen ohjausjär-
jestelmiä lukuun ottamatta 

- 	virastopalveluita (perustietohallinto, hallinnollinen toiminta, asiakaspalve- 
lut, asiakkuus, viestintä) kehitetään ostopalveluilla, jos niitä on saatavilla 
markkinoilta 

- muuta tienpitoa sekä tiestö- ja liikennetietopalveluita voidaan kehittää 
omilla järjestelmillä, mutta tälläkin alueella etsitään aktiivisesti mandolli-
suuksia ostopalveluiden, valmisratkaisujen ja virastoyhteistyön lisäämi-
seen. 

Yhtenäinen arviointitapa 
Em. linjausten pohjalta tehdään tapauskohtainen arviointi kandella tasolla; 
sovellusalueen yleisenä arviointina ja tarvittaessa sovelluskohtaisena arvi-
ointina. 

Yleisen tason arvioinnissa ko. ratkaisua arvioidaan oman järjestelmän tai os-
topalvelun näkökulmasta asteikolla 1 - 5 niin, että 1 tarkoittaa oman järjes 
telmän selkeää ylivoimaisuutta ja 5 ostopalvelun selkeää ylivoimaisuutta 

Sovellusaluekohtainen yleisarviointi tehdään seuraavilla kysymyksillä: 
- kummalla ratkaisulla täyttyy sovellusalueen strategianmukaisuus? 
- kummassa ratkaisussa markkinat ovat kehittymässä paremmaksi? 
- kumpi ratkaisu tuottaa paremman laatutason ja käytettävyyden? 
- 	kumpi ratkaisu on elinkaarikustannuksiltaan kokonaistaloudellisempi? 
- kumpaan ratkaisuun osapuolilla on parempi osaaminen? 
- kummalla ratkaisulla muutokset ovat paremmin hallittavissa? 
- 	kumpi ratkaisu on yhteensopivampi Tiehallinnon yhteisiin rakenteisiin? 

kumpi ratkaisu on yhteensopivampi Tiehallinnon arkkitehtuuriin 7  

J05 yleisessä arvioinnissa paästään yT 25 pisteen. siirrytään ostopalvelu 
hankintaan. Jos pisteet jäävät alle 10, kehitetään omaa järjestelmää. 10 - 25 
pisteen välillä jatketaan sovelluskohtaisella arvioinnilla. 

Sovelluskohtaisessa arvioinnissa arviointiskaala ja tarkastelunäkökulmat 
ovat samat, mutta arviointi keskittyy sovellusalueen sijasta pelkästään ko. 
sovellukseen ja lisäksi arviointikohteita on enemmän: 
- Tiehallinnon osaamisen tehokas kohdennettavuus ydintehtäviin 
- palveluntuottajien osaaminen suhteessa Tiehallinnon osaam iseen 
- markkinoilla olevan tarjonnan riittävyys ja kehiifyneisyys 
- Tiehallinnon hankintaosaaminen ko. alueella 
- dokumentoinnin ja vaatimusmäärittelyn laatu 
- vastuiden määrittelyn helppous 
- oikeuksien riittävyys 
- tietoturvan varmistaminen 
- tiedonsiirron varmistaminen 
- elinkaarikustannukset 
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- toimittajan ja tilaajan kehittämishalun ja -resurssien kohtaantuminen 
- keh ityskustannusten ennakoitavuus 
- ratkaisun muutostöiden heippous ja laajennettavuuden varmistaminen 
- hinnoittelumallin läpinäkyvyys 
- palveluntuottajan vaihtamisen helppous ja kokonaistaloudellisuus 
- yhteiskäyttöisten rakenteiden ja palveluiden hyödynnettävyys 
- ratkaisun avoimuus ja standardisuus 
- vaikutukset muihin kehityshankkeisiin 
- käyttötarpeiden mukainen ratkaisu 
- käytön ja ylläpidon tuen riittävyys 
- käytön palveluvarmuus ja laatutaso 
- ylläpidon kustannustaso ja sen ennakoitavuus 
- palvelutason valvonnan resurssitarve 
- aineistojen päivittämisen helppous 

Jos tässä arvioinnissa päästään yli 60 pisteen, siirrytään ostopalveluhankin-
taan. Muussa tapauksessa kehitetään omaa järjestelmää. Vastuu päätösesi-
tyksestä on kuitenkin projektipäälliköllä, joka voi poiketa tästä yleissäännöstä 
erityisin perusteluin. 

Jos kyse on kehittämisohjelmaan kuuluvasta projektista, tehdään päätös 
hankekokonaisuuden ohjausryhmässä projektipäällikön esityksestä. Pieni-
muotoisessa kehittämishankkeessa päätöksen tekee ATT-yksikön päällikkö 
projektipäällikön esityksestä. Toiminnan kehittämisestä vastaavalle johtajalle 
annetaan mandollisuus lausua asiasta ennen päätöksen tekemistä. 

Molemmat arvioinnit tehdään ennen kuin ratkaisun vaatimusmäärittely ja tar-
jouspyyntö viimeistellään. Arviointi tehdään tiedonhallinnan laaturyhmässä, 
jota täydennetään ko. sovellusalueen asiantuntijoilla. Olemassa olevan jär-
jestelmän pääkäyttäjän, tms. asianomistajan, ei pääsääntöisesti tule olla ar-
viointiryhmässä. Arviointiin tulee sen sijaan osallistua ko. tiedon hyödyntäjiä 
ja prosessin kehittäjiä. Arviointiryhmää voidaan tarvittaessa täydentää ulko-
puolisella konsultilla. Ryhmän koko tulee olla alle 10 henkilöä. 

Toimeenpanosuunnitelma 
Toimeenpanosuunnitelmaan kootaan aikataulutetut toimenpiteet arvioitujen 
kohteiden lisäksi myös muista Tiehallinnon nykyjärjestelmistä. Toimeenpa-
nosuunnitelma liitetään eRakenteet -hankekokonaisuuteen kuuluvan järjes-
telmien modernisointi -projektin toteutusohjelman yhteyteen. 
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Immateriaalioikeuksien hallinta - tarkemmat ehdot ja linjaukset 

Immateriaalioikeuksien hallinta kattaa Tiehallinnon näkökulmasta tietoaineis-
toihin liittyvien oikeuksien rntr»n tnnnicr 	j!Ir 1 	 z'cf 

käyttäjiltä perittävät maksut 

Tiehallinto tarvitsee tietoaineistoja seka ssaista toimintaa etta paveIujen 
tuottamista varten. Tiehallinnon tavoitteena on lisäksi edistää sellaisten pal-
velujen ja järjestelmien kehitystä ja käyttöä, joilla välittömästi tai välillisesti 
parannetaan liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta tai ympäristövaikutuksia. 
Tietojen aktiivinen ja maksuton tarjonta näiden palvelujen tuottajille tukee 
merkittävästi tätä kehitystyötä. 

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu keskeiset tietoaineistojen hankintaa ja luo-
vutusta koskevat periaatteet. Tietojen luovutus on jaettu viiteen eri käyttötar-
koitukseen. 

Tietoaineistojen hankinta 
Tiehallinnolla on tekijänoikeudet itse tuottamiinsa tietoihin. Jos Tiehallinto 
siirtyy oman järjestelmän käytöstä tietojen ostopalveluun, ostetaan tiedot 
tuottajan kanssa rinnakkaisilla tekijänoikeuksilla. Tiehallinto ostaa rinnakkai-
set tekijänoikeudet myös sellaisiin tietoaineistoihin, joissa Tiehallinnon tavoit-
teena on olla markkinoiden avaaja tai ensimmäinen merkittävä asiakas 
(esim. ajantasainen matka-aikatieto tai tienpinnan liukkaustieto). 

Tiehallinto ostaa käyttöoikeudet sellaisiin tietoaineistoihin, joilla on jo ole-
massa markkinat, kuten tiesääennusteet ja kiinteistörekisteri. Käyttöoikeus 
oikeuttaa Tiehallinnon muokkaamaan tietoja sekä käyttämään niitä omissa 
tuotteissaan ja palveluissaan sekä T&K-toiminnassa. Käyttöoikeus kattaa 
myös mandollisuuden luovuttaa tietoaineistot niille kolmansille osapuolille, 
jotka tuottavat Tiehallinnolle alihankkijoina em. palveluja. Muille kolmansille 
osapuolille ei tietoja luovuteta käyttöoikeuden puitteissa. 

Tietoaineistojen luovutus 
Tietoaineistoien luovutus Tiehallinnon tilaamiin toimeksiantoihin 
Tiehallinto voi luovuttaa tietoaineistoja käytettäväksi sille tehtäviä toimek-
siantoja tai sen tilaamien palveluiden tuottamista varten. Tietoaineistot luo-
vutetaan rajoitetuilla käyttöoikeuksilla toimeksiannon edellyttämäksi ajaksi. 
Käyttöoikeudet mandollistavat toimeksiannon toteuttamisen, mutta eivät laa-
jempaa käyttöä. Luovutus perustuu aina Tiehallinnon ja toimittajan väliseen 
sopimukseen ja tietoaineisto on toimittajalle maksuton. Toimittaja sitoutuu 
hävittämään aineiston kun toimeksianto päättyy. 

Tietoaineistolen luovutus palveluntuottaille (Tiehallinnon tavoitteita tukevat 
käyttötarkoitukset) 
Tiehallinto voi luovuttaa tietoaineistoa jatkokäyttöä ja palvelun tuottamista 
varten sellaisille organisaatioille, jotka selkeästi edistävät Tiehallinnon tavoit-
teiden toteutumista. Organisaation kanssa tehdään määräaikaiset sopimuk-
set, joissa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
- Organisaatiolla (asiakas) on tietoihin muokkaus- ja kayttöoikeudet sekä 

oikeus luovuttaa niitä kolmansille osapuolille 
- Mikäli Tiehallinnon aineistolla on keskeinen rooli palvelun sisällössä, on 

jokaisessa kolmansien osapuolien kanssa allekirjoitettavassa palvelua 
koskevassa sopimuksessa sekä jokaisessa tietovälineessä, jolla aineisto 
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julkaistaan tai toimitetaan, oltava Tiehallinnon tekijänoikeutta osoittava 
maininta tarkoituksenmukaisella tavalla esitettynä. 

- Tiedot ovat maksuttomia, kun ne luovutetaan etukäteen toteutettua raja- 
pintaa ja kanavaa käyttäen. Poikkeuksellisista menettelytavoista aiheu-
tuvat, merkittävät luovutuskustannukset peritään asiakkaalta. 

- Tiehallinto ei tarjoa tietoaineistoihin käyttöliittymää vaan sen toteuttami-
nen on asiakkaan vastuulla 

- Tiedot luovutetaan etukäteen määritellyssä laatutasossa. Niiden tietoai-
neistojen osalta, joista laatutason kuvauksia ei ole olemassa, asiakkaalle 
luvataan sama laatu kuin Tiehallinnon omaan käyttöön. 

- Tietojen sisältöön, laatuun tai luovutuksen rajapintaan liittyvistä muutok-
sista tiedotetaan etukäteen. 

- Tiehallinto ei vastaa vahingoista, joita tietoaineistojen käyttö asiakkaat-
lemme mandollisesti aiheuttaa 

- Asiakas velvoitetaan raportoimaan vuosittain tietojen laadusta ja soveltu-
vuudesta käyttötarkoitukseen 

Tietoapneistojen luovutus patveluientuottaiille (muu käyttö) 
Tiehallinto voi luovuttaa tietoaineistoja käytettäväksi palveluntuottajille hei-
dän sisäisiin tai kolmansille osapuolille suunnattujen palvelujen tuottamista 
varten. Tiehallinto ei millään toimin tue tai rajoita tätä käyttömuotoa eikä 
myöskään takaa tietoaineistojen toimituksen jatkuvuutta. Luovutus perustuu 
aina Tiehallinnon ja toimittajan väliseen määräaikaiseen sopimukseen ja tie-
tojen toimittamisesta peritään luovutuskustannukset. 

Mikäli Tiehallinnon aineistolla on keskeinen rooli palvelun sisällössä, on jo-
kaisessa kolmansien osapuolien kanssa allekirjoitettavassa palvelua koske-
vassa sopimuksessa sekä jokaisessa tietovälineessä, jolta aineisto julkais-
taan tai toimitetaan, oltava Tiehallinnon tekijänoikeutta osoittava maininta 
tarkoituksenmukaisella tavalla esitettynä. 

Tietojen luovutus Tiehallinnon lärjestämän julkisen palvelun kautta 
Tiehallinto voi tuottaa tietoaineistoa julkiseen tietoverkkoon, jolloin aineisto 
on vapaasti kaikkien käytettävissä. Tiehallinto ei millään toimin tue tai rajoita 
tätä käyttömuotoa eikä myöskään takaa palvelun jatkuvuutta. 

Tietojen luovutus julkisuuslain velvoitteiden perusteella 
Tiehallinto luovuttaa julkisuuslain asettaman velvoitteiden perusteella tieto-
aineistoja. Aineistotoimituksen sisältö ja ehdot ratkaistaan tapauskohtaisesti. 
Tietojen toimittamisesta peritään luovutuskustannukset. 
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Tiedonhallinnan vastuut ja toim ijat 

1.Asiakassuhteet sekä Vastuu Valmistelee Osallistuu 
kehitys- ja 
palvelupyyntöjen_hallinta ___________________ ___________________ ___________________ 

- 	vuoropuhelu ja viestintä Tietojohtaja/ ATT yksikkö Tietovastaavat 
___________________________ ATT yksikön päällikkö ____________________ ____________________ 
- 	kirjaus ATT yksikön päällikkö ATT yksikkö Tietovastaavat 
- 	analysointi ATT yksikön päällikkö ATT yksikkö _____________________ 
- 	päätöksenteko Tietojohtaja Tietokehry ATT yksikkö 
2.Kehittämishankkeet ___________________ ___________________ ___________________ 
- 	valmistelu Tietojohtaja Hankevastaava/ ATT yksikkö, Laatu- 

___________________________ ____________________ Projektipäällikkö ryhmä, Tietovastaavat 
- 	käynnistyspäätökset Tietojohtaja Tietojohtaja Hankevastaava/ 

Projektipäällikkö, ATT 
_______________________________ _______________________ _______________________ yksikkö 
- 	toteutus Tietojohtaja Hankevastaava/ ATT yksikkö 

(sis. kilpailutukset) _______________________ Projektipäällikkö ________________________ 
- 	seuranta Tietojohtaja Hankevastaava/ ATT yksikkö, 
___________________________ ____________________ Projektipäällikkö Laaturyhmä 
- 	kokonaisuuden hallinta ja Tietojohtaja Tietojohtaja Hankevastaava/ 

koordinointi Projektipäällikkö, ATT 
______________________________ ______________________ ______________________ yksikkö 
3.Hallintapalvelut 

(työvälineet, tietopalvelut 
jaEA) _______________ _______________ _______________ 

- 	budjetointi, seuranta ja 	ATT yksikön päällikkö 	ATT yksikkö 	Tietovastaavat 
raportointi 

- 	palvelujen suunnittelu, ATT yksikön päällikkö ATT yksikkö Tietovastaavat, 
tuotanto ja tuki (sis. kilpai- Laaturyhmä 
lutuksetja sopimusten 
seurannan) ______________________ ______________________ _______________________ 

- 	kokonaisarkkitehtuurin ATT yksikön päällikkö ATT yksikkö 
valmistelu ______________________ ______________________ _______________________ 

- 	kokonaisarkkitehtuurin Tietojohtaja Tietokehry 
päätöksenteko ____________________ ____________________ _____________________ 

4.Ohjaus (strateginen ja 
operatiivinen) ___________________ ___________________ ___________________ 

- 	ohjeiden, menettelytapo- ATT yksikön päällikkö ATT yksikkö, Tietovastaavat 
jen ja linjausten valmistelu _____________________ Tietokehry _____________________ 

- 	ohjeiden, menettelytapo- Tietojohtaja Tietokehry 
jen ja linjausten päätök- 
senteko ____________________ ____________________ _____________________ 

- 	osaamisen kehittäminen Tietojohtaja Tietokehry _____________________ 

Toimijat 
ATT-yksikön sisällä toimii: asiakasvastuuryhmä, tietoturvaryhmä 	i 	rkkiteh- 

tuuri ryhmä 

Kaikissa tulosyksiköissä: 	tietovastaava ja 	-assistui'itL 	(verkKo), 	ieotur- 
vayhdyshenkilöt (verkko), 	tietojärjestelmä ni 
palvelun yhdyshenkilöt (verkko) sekä tiedonhoita- 
ja (rooli), hankintayhteyshenkilö (rooli) 

Tietojohtaja päättää asioiden viemisestä Tiehallinnon johtoryhmän päätettä- 
vä ks 
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Raportointi 

Tiehallinnon tietoprosessin toimintakertomus tuotetaan vuosittain. Toiminta- 
kertomuksessa on erilaisia tunnuslukuja mm. tulosyksiköiden ja keskitettyjen 
tiedonhallintapalvelujen ostot sekä tietojärjestelmien ylläpito- ja toimintakun-
tokustannusten kehitys. 

Prosessin raportointi on enintään neljä kertaa vuodessa (toimitaan raportoin-
tiohjeen mukaisesti), prosessinomistaja tuottaa tekstiosuuden ja ATT - 
yksikkö tuottaa mittaritiedot raportointia varten. 

Tiedonhallinnan tunnuslukujen perusraportit toimitetaan tietovastaaville, Asi-
antuntijapalveluiden tietoryhmälle ja ATT -yksikön ydintiimille kuukausittain 
(maalis-joulukuu). Raporteista on tarvittaessa tuotettu erikseen vertailutaulu-
kot ja esitysaineistot. 

Tiedonhallinnan toimittajaraportti tuotetaan 2 kertaa vuodessa. 

Tulosyksikön normaalin raportoinnin yhteydessä raportoidaan mandolliset 
tiedonhallinnan tavoitteet. 

Tietoturvayhdyshenkilöille ja tietovastaaville toimitetaan neljä kertaa vuodes-
sa raportointi tietoturvallisuuden tilasta. Raporteista tehdään johdolle tiiviimpi 
tilannekatsaus. 

Kehittämishankkeiden raportoinnin menettelytapaa kehitetään laaturyhmäs-
sä. Projektipäälliköt raportoivat hankevastaavalle ja laaturyhmälle ja lisäksi 
ohjausryhmillä ja tiedonhallinnan kehittämisen johtoryhmällä on omat tar-
peensa. Hankevastaavat vastaavat siitä, että tiedot on syötetty järjestelmiin 
oikein sekä keräävät raportit. 
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Tiedonhallinnan mittarit 

Tuottavuus/suorituskyky 

Tavoitemittarit, jotka raportoidaan prosessiraportoinnissa ja toimintakerto-
muksessa: 

Tietoprosessin menot 
Perustietohallinnon menot lasketaan keskitetysti tiedonhallinnan tileiltä tie- 
hallinto- ja tulosyksikkötasoille. 

Tiedonhallinnan muut menot 
TLP-toiminnon tiedonhallintamenot lasketaan keskitetysti ns. tiedonhallinnan 
tileiltä / kustannuspaikoilta xx771 (xx = tiepiirin tulosyksikkötunnus sekä 
16600 - 16620 AP:n tiestötietotiimit). 
Liikenteen hallinnan tiedonhallintamenot lasketaan keskitetysti ns. tiedonhal-
linnan tileiltä, kustannuspaikoilta xx771 (xx = tiepiirin tulosyksikkötunnus) se-
kä liikenteen hallinta -tuotteilta 500 - 574. 

Tietoprosessin henkilötyöpanos 
Tietoprosessiin kirjoilla olevien henkilöiden työpanos (hiö) lasketaan keskite-
tysti Heti -järjestelmästä. Tämä edellyttää yhtenäistä käytäntöä sisäisen las-
kennan ohjeiden noudattamisessa 

Tiedonhallinnan muut henkilötyöpanoks 
Muihin kuin tietoprosessiin kuuluvien tii:u: 	::h 	1 	ii 
löiden työpanos (htv) lasketaan seuraavasti: 
- Projektipäälliköt: lähteenä projektiluettelot, täysipäiväinen panos. 
- Järjestelmävastaavat: lähteenä järjestelmävastuuluettelot, täysipäiväinen 

panos. 
- TLP, kustannuspaikat xx771 (=tiepiirit) osuus määriteltävä ja käytäntö 

yhtenäistettävä, kustannuspaikat 16500 - 16620 (=ATT:n TLPtäiset) 
osuudesta vähennettävä edellisessä projektipäällikköinä ja järjestelmö 
vastaavina olevat. 

- TVT liikenteen hallintatuotteelta, sovittava vuosittain, mikä osuus liiken-
teen hallinnasta on tiedonhallintaa, esim. vuonna 2007 on 16 %. 

Seurantamittarit 1 tunnusluvut, jotka raportoidaan perusraportissa ja toi-
mintakertomuksessa: 

Työasemien määrä/henkilö 
Lasketaan keskitetysti tulosyksikön täyttämästä perusraportista. Tavoitteena 
on 1,15 työasemaa / henkilö. Asetetaan tavoitteeksi tulosyksiköille, jos tun-
nusluku kääntyy selvään kasvuun. 

Vakioidut työasemat 
Lasketaan keskitetysti laiterekisteristä ja tulosyksikön täyttämästä perusra-
portista. Vuodesta 2007 lähtien mittarista on poistettu työasemat, joita ei ole 
tarkoituksenmukaista vakioida. Tavoitteena on 95 % ja Asiantuntijapalveluilla 
uuden vakiointipaketin teko käyttöpalvelutoiminnan vakiintuessa. Uusi vaki-
ointipaketti asetettaneen tavoitteeksi tulosyksiköille. 
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Omien tietoiärjestelmien lukumäärä (kpl) 
Lasketaan keskitetysti. Tavoitteena on räätälöityjen tietojärjestelmien määrä 
korkeintaan 20 kpl vuonna 2010. Pienet sovellukset ja laskentaohjelmistot 
mukaan lukien tavoite on 80 kpl. Asetetaan tavoitteeksi Asiantuntijapalveluil-
le, jos lukumäärä ei lähde selvään laskuun vuosien 2008 ja 2009 aikana. 

Erillisten teknologioiden määrä (kpl) 
Lasketaan keskitetysti. Asetetaan tarvittaessa tavoitteeksi Asiantuntija-
palveluille. 

Osaamisen kehittyminen 
Laaditaan osaamisen kehittämishankkeissa yhdessä henkilöstöprosessin 
kanssa. Raportoidaan osana henkilöstökertomusta ja toimintakertomusta. 
Asetetaan tavoitteeksi tulosyksiköille, jos osaaminen ei kehity. 

Väylävirastoien yhtenäinen kirjaus- ia seurantakäytäntö 
Jatkossa tulisi laatia yhdenmukainen kirjaus- ja seurantakäytäntö perustieto-
hallinnon, rekisterien ja ydintoiminnan tiedonhallinnalle. (Esim. liikenteen oh-
jausjärjestelmät tulisi ottaa mukaan seurantaan yhtenäisin periaattein). Tulisi 
myös huomioida valtion seurantatarpeet, vrt, esim. valtiontietohallintokysely. 

Vaikuttavuus 

Tavoitemittarit, jotka raportoidaan prosessiraportoinnissa ja toimintakerto-
muksessa: 

Asiakastyytyväisyys tiedonhallintapalveluihin kokonaisuutena 
Työasemapalveluiden laatua mitataan vuosittain asteikolla 1-5. Tavoitteena 
taso 3,8. 

Tuotteistettuien palveluiden jälkiarvioinnit 
Laaditaan tuotteistusprojektissa. 

Häiriöt kriittisissä palveluissa 
Vakavat tietoturvapoikkeamat, 1km. Vakavina tietoturvapoikkeamina voidaan 
pitää yli kaksi tuntia kestäviä, laajasti useamman Tiehallinnon toimipisteen 
tai sidosryhmän toimintaan vaikuttavia katkoksia. Raportoidaan tietoturvara-
portissa. 

Seurantamittarit / tunnusluvut, jotka raportoidaan toimintakertomuksessa 
ja kehittämishankkeiden yhteydessä: 

Uusien palvelujen käyttöönottopäätökset 
Laaditaan laaturyhmässä vuoden 2007 aikana. Mittarin painopisteinä yhteis-
projektit ja toiminnan muutokset. Asetetaan tavoitteeksi tulosyksiköille, jos 
uusia ratkaisuja ei oteta käyttöön. 

Kehittämisprojektin onnistuminen (%) 
Laaditaan laaturyhmässä vuoden 2007 aikana. Painotetaan vaikuttavuutta. 
Asetetaan tavoitteeksi Asiantuntijapalveluille, jos onnistuminen ei parane. 
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Työtyytyväisyys 
Seurataan yksiköittäin. Asetetaan tavoitteeksi niille tulosyksiköille, joille on 
annettu keskitetty vastuu tiedonhallinnasta (AP, KaS ja mandollisesti keski-
tetty asiakirjahallinnon tulosyksikkö). 

Itsearvioinnit la benchmarkkaukset 
Tehdään kohdennetusti ja yhteen sovittaen hallinnonalalla. Asetetaan tavoit-
teita harkiten yleisten linjausten pohjalta. 
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