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LÄHTÖKOHDAT 

1 LÄHTÖKOHDAT 

1.1 	Tiehallinnon arvot ja visio 

Tielaitoksen johtokunta on hyväksynyt 28.8.1998 tiehallinnon arvot ja 
vision vuoteen 2005. Tiehallinnon arvot ohjaavat jokaisen tiehallinto-
laisen työtä ja visio muodostaa perustan ja kehyksen tiehallinnon vai-
takunnalliselle ja alueelliselle kehitystyölle. 

Arvoistamme yksi on asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöinen toiminta 
tärkeä osa visiotamme. Tältä perustalta on laadittu asiakasstrategia, 
jonka sisältämät päämäärät ja askellukset ohjaavat strategista kehit-
tämistyötä vision toteuttamiseksi. 

1.2 	Tielaitoksen kehittäminen 

Tiehallinnon tulevassa roolissa ja sen toiminnan kehittämisessä ko-
rostuvat viranomaisvastuu tie- ja liikenneolojen suunnittelusta, tienpi-
don teettämisestä ja maa- ja vesirakennusalan markkinoiden kehitty-
misestä. Uuden roolin myötä tiehallinnolle siirtyy vastuu tienpidon 
tuotteiden ja palvelujen tarjoamisesta asiakkailleen. Asiakkaiden tar-
peet huomioon ottavien tuotteiden ja palveluiden tarjonta luo tiehallin-
nolle edellytykset olemassaolon oikeutukseen. 

Vuosien kuluessa tiehallinnon toimintatapaa on kehitetty asiakasläh-
töisemmäksi monella tienpidon toimintalohkolla. Järjestelmällisesti, 
asiakkuutta kokonaisuutena käsittelevä projekti käynnistettiin vuonna 
1999. Projektin päätavoitteena on ollut tämän strategian luominen se-
kä asiakaslähtöisen toimintamallin määrittely. Asiakasstrategian ja 
toimintamallin luomisen tukena on käytetty tiehallinnon tilaamia tutki-
muksia ja erityisesti projektissa toteutettua asiakasanalyysia. 

Joulukuun alusta tuli voimaan uusi laki viranomaisen toiminnan julki-
suudesta. Lain tavoitteena on erityisesti lisätä viranomaisen toiminnan 
avoimuutta ja valmistelun julkisuutta sekä lisätä kansalaisten ja yhtei-
söjen vaikutusmandollisuuksia yleisten asioiden hoidossa. Laadittu 
asiakasstrategia tukee hyvin myös uuden lain tavoitteita. 
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2 PAAMÄÄRÄT 

Tiehallinnon asiakasstrategian päämäärät ovat: 

1. Tienpidon tuotteiden ja palvelujen laatutaso, tarjonta ja saata-
vuus perustuvat eri asiakkuusryhmien tarpeiden ja odotusten 
ajantasaiseen tuntemiseen. 

2. Viestimme avoimesti ja ymmärrettävästi tuotteistamme, pal-
veluistamme ja toimintamme perusteista. 

3. Toim imme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Lähtökohtina 
ovat eri asiakkuusryhmien toiminnan ja prosessien tuntemus. 

4. Seuraamme säännöllisesti eri asiakkuusryhmiemme tyytyväi-
syyttä. 

3 TIEHALLINNON ASIAKKUUSRYHMITTELY 

Tiehallinnon käyttämä asiakkuusryhmittely perustuu oheiseen 
16.6.1999 hyväksyttyyn tiehallinnon asiakkuuskenttään. 

Tielaitos 
TIE HALLINTO 

ASIAKKAAT 

Tie- ja tiikennepalveluiden tarvitsijal 
Ykliiot tienIty?täjat kisetset 

Oraniseatk- a  yrIvsasakltsat 

Viranomaisen asiakkaat 

Tiedontarvitsijat 

TtEHALUNNON 
ASIAKKUUSKENTTÄ 

1E6.199$ 

YHTEISTYÖKUMPPANIT '-_. 
Tienkaytlajien 

puotestapuhujat -' 

Lilkenneasioisea toimivat 
organisaatiot -' 

Yhteiskunnaitset 7' 

TOIMEKSIANTAJAT 

Omistaja 

Muut toimeksiantajat 

TOIMITTAJAT 

TiehaIIiirtolIe paNeltits 
u tuotteita toimittavat 
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4 TOIMINTATAPA ASIAKKUUSRYHMITTÄIN 

Tiehallinnon asiakkuusryhmät ovat hyvin erilaisia. Tavoitteenamme on 
vastata eri ryhmien erilaisiin odotuksiin ja tarpeisiin seuraavilla lupa-
uksilla tavasta toimia: 

4.1 	Asiakkaat 

Tie- ja liikennepalveluiden tarvitsijat 
• Reagoimme asiakaspalautteeseen 
• Tiehallintoon on helppo ottaa yhteyttä erilaisten yhteydenotto-

tapojen avulla 
• Viestimme tiepoliittisista painotuksista ja prioriteeteista 
• Keskustelemme vuorovaikutteisesti julkisissa tiedotusvälineissä 
• Lisäämme mandollisuuksia osallistua tuotteidemme ja palvelu- 

jemme suunnitteluun 
• Käytämme aktiivista ja yhtenäistä toimintamallia yritys- ja orga-

nisaatioasiakkaiden kanssa 

Viranomaisen asiakkaat 
• Palvelemme tasapuolisesti, yhtenäisesti ja vuorovaikutteisesti 
• Asiointi kanssamme on helppoa ja vaivatonta 
• Käsittelyajat ovat valtakunnallisesti yhdenm ukaiset 

Tiedontarvitsijat 
Tarjoamme aktiivisesti ajantasaista, oikeaa ja ymmärrettävää 
tietoa, joka on helposti saatavissa 

4.2 Yhteistyökumppanit 

Tienkäyttäjien puolestapuhujat 
• Yhteistyömme on aitoa ja avointa 
• Sovitamme vuorovaikutteisesti yhteen alueelliset ja valtakun-

nalliset tarpeet 
• Luomme toimivia henkilöverkostoja 
• Pidämme säännöllisesti yhteyttä ja toimimme yhteistyössä 

Lii kenneasioissa toimivat organisaatiot 
• Toimimme yhteistyössä ja aktiivisesti tavoitteena logistisen lii-

kenneketjun kokonaisvaltainen parantaminen 
• Käymme säännöllistä keskustelua myös johdon tasolla 
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KEINOT 

Yhteiskunnalliset organisaatiot 
• Lisäämme aktiivisesti kontakteja ja yhteistyötä 
• Olemme yhteydessä jo asioiden valmisteluvaiheessa 
• Medialle tarjoamme aktiivisesti tietoa ja toimimme vuorovaiku- 

tuksessa sekä helpotamme tiedon saantia nimeämällä asioille 
vastuuhenkilöt 

4.3 Toimeksiantajat 

Omistaja 
• Viestimme tietoa asiakkuusryhmiemme tarpeista ja tyytyväisyy-

destä 
• Kehitämme jatkuvasti yhteistyötä ja selkeytämme rooleja 

Muut toimeksiantajat 
• Teemme aktiivisesti yhteistyötä 
• Luomme yhdessä verkostoja 

4.4 	Toimittajat 

Tiehallinnolle palveluita ja tuotteita toimittavat 
• Kilpailutamme tasapuolisesti 
• Kehitämme yhteistyössä markkinoita 

5 KEINOT 

Päämäärien ja asiakku usryhmittäisten toimintatapalupausten saavut-
tamiseksi käytetään useita erilaisia keinoja. Niihin liittyvät toimenpi-
teet suunnitellaan ja toteutetaan vuoteen 2005 mennessä. 

5.1 Johtaminen 

Hyväksytty asiakasstrategia otetaan käyttöön koko tiehallinnossa. 
Asiakasstrategian toteutumista seurataan ja sitä tarkennetaan vuosit-
tain. 

Asiakaslähtöinen toimintatapa liittyy olennaisesti koko tiehallinnon 
toimintaan. Asiakkuuden kytkeytymistä prosesseihin ohjataan ja to-
teutumista seurataan. 

Asiakastyytyväisyyden kehittymistä seurataan myös johdon tasolla. 
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5.2 Asiakkuustieto 

Asiakkuustietoa ovat erilaiset ja eri menetelmin toteutetut valtakunnal-
liset, alueelliset ja prosessikohtaiset tutkimukset, suora palaute sekä 
erilaisissa asiakaskontakteissa ja yhteistyössä syntyvä tieto. Näiden 
tietojen kokonaisvaltainen hallinta ja hyödyntäminen edellyttää toi-
mintatapojen yhtenäistämistä ja tallentamista yhteisiin tietovarastoihin. 

5.3 	Mittarit 

Suunnitellaan ja toteutetaan mittarit, joilla asiakastyytyväisyyttä seu-
rataan. Mittarit toteutetaan tiehallinto, piiri ja prosessitasoilla. 

5.4 	Viestintä 

Palvelusitoumuksien lupauksilla kerrotaan, mitä asiakas voi tiehallin-
noIta odottaa. Annettujen lupauksien toteutumista seurataan ja lupa-
uksien pitävyydestä viestitään avoimesti asiakkaille. 

Viestitäan avoimesti tiehallinnon tavoitteiden, tehtävien ja tarjottavien 
palvelujen vaikutuksista tienpidon laatutasoon sekä toimenpiteiden 
priorisoinnin perusteista ja tiehallinnon toiminnan reunaehdoista. 

5.5 Asiakasyhteistyä 

Tienpidon tuotteiden ja palvelujen laatutaso, tarjonta ja saatavuus 
varmistetaan tarjoamalla monipuolisia mandollisuuksia vuorovaikutuk-
seen. Luodaan asiakkuusryhmäkohtaisia yhteistyömalleja ja sovitaan 
asiakkuusryhmistä vastaavista henkilöistä. 

5.6 Palveluiden saatavuus 

Palveluiden saatavuus varmistetaan tarjoamalla monipuolisia mandol-
lisuuksia asiointiin. Näitä mandollisuuksia lisätään kehittämällä säh-
köistä asiointia, tarjoamalla henkilökohtaista paikallistason palvelua 
asiakaspalvelupisteissä ja tiemestariverkoston avulla. Asiointia mah-
dollistetaan myös erilaisten yhteispalvelupisteiden kautta. Palvelujen 
saatavuuden järjestämisen lähtökohtana ovat asiakkuusryhmiemme 
valtakunnalliset ja alueelliset tarpeet. 
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5.7 Henkilöstön osaaminen 

Asiakaslähtöisyys muuttaa tiehallinnon toimintatapoja. Uuden toimin-
tatavan perusta on asiakaslähtöisen ajattelutavan sisäistänyt henki-
löstö. Tämä vaatii kaikilla tasoilla, yksiköissä, prosesseissa ja tiimeis-
sä asiakkuusryhmien tunnistamista, jäsentämistä ja priorisointia sekä 
asiakkuusryhmäkohtaisista toimintamalleista sopimista. Henkilöstön 
asiakassuuntautuneisuutta tuetaan erilaisella koulutuksella ja muilla 
henkilöstön kehittämishankkeilla. 

6 TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN 2005 

Tietoja tarkennetaan vuosittaisen raportoinnin yhteydessä 

Vuosi 	Johtaminen 
1999 Asiakasstrategia on hyväksytty. Asiakkuustavoitealue on käy- 

tössä. 
2000 Asiakasstrategia otetaan käyttöön. Strategian toteutumisen 

seuranta ja ohjaus suunnitellaan ja aloitetaan. 
2001 Strategian toteutumista seurataan. 
2002 Strategian toteutumista seurataan. 
2003 Strategian toteutumista seurataan. 
2004 Strategian toteutumista seurataan. 

Vuosi 	Asiakkuustieto 
1999 Asiakkuustiedon kehikko on valmis. Asiakaspalautejärjestelmä 

on käytössä. 
2000 Asiakkuustiedon kehikon sisällön suunnittelu aloitetaan. Asiak- 

kuus tiedon hankinnan ja käsittelyn systematisointi suunnitel- 
laan. Kehitetään palautejärjestelmän hyödyntämistä ja järjes- 
telmää käyttäjäystävällisemmäksi. 

2001 Asiakkuustiedon kehikon suunnittelu jatkuu ja osittainen 
toteutus aloitetaan. 

2002 Asiakkuustiedon kehikon suunnittelu jatkuu ja osittainen 
toteutus on käynnissä. 

2003 Asiakkuustiedon kehikon suunnittelu jatkuu ja osittainen 
toteutus on käynnissä. 

2004 Asiakkuustiedon hankinta ja käsittely toimii suunnitelman 
mukaisesti. 
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Vuosi Mittarit 
1999 Viitekehysehdotus asiakasnäkökulman mittarien kehittämiselle 

on valmis. 
Palvelutasotutkimusten 	tuloksia 	käytetään 	valtakunnallisesti 
asiakastyytyväisyyden mittareina. 

2000 Käyttöön otettavista asiakasnäkökulman mittareista sovitaan. 
Palvelutasotutkimusten 	tuloksia 	käytetään 	valtakunnallisesti 
asiakastyytyväisyyden mittareina. 

2001 Asiakasnäkökulman mittarit suunnitellaan ja otetaan käyttöön. 
2002 Asiakasnäkökulman mittarit ovat käytössä ja niiden seuranta 

toimii. 
2003 Asiakasnäkökulman mittarit ovat käytössä ja niiden seuranta 

toimii. 
2004 Asiakasnäkökulman mittarit ovat käytössä ja niiden seuranta 

toimii. 

Vuosi Viesti ntä 
1999 Palvelusitoumus on käytössä useimmassa piirissä. 
2000 Palvelusitoumusten käyttöönottoa laajennetaan. 

Luodaan 	malli 	viestintäasioiden 	käsittelylle 	prosesseissa ja 
käynnistetään toiminta. 	Prosessit aloittavat toimintansa läpi- 
käynnin asiakaslähtöisyyden ja viestinnän kannalta. 
Tehdään kartoitus nykyisin käytössä olevista viestinnän kei- 
noista 	ja määritetään kehittämistarpeet. Selkeytetään perus- 
viestien 	määrittelyprosessi ja määritetään 	perusviestit sekä 
huolehditaan viestinnän yhtenäisyydestä. 

2001 Piirikohtaiset 	palvelusitoumukset 	ovat 	käytössä ja 	kootaan 
niistä saadut kokemukset. 
Prosessit ovat selvillä viestintätilanteistaan ja tarvitsemistaan 
keinoista, taidoista ja tuesta. 

2002 Valmistaudutaan yhtenäisen palvelusitoumusmallin kehittämi- 
seen. 

2003 Julkaistaan yhtenäisen mallin mukainen palvelusitoumus ja 
luodaan toimintamalli sen seurantaan. 

2004 Palvelusitoumuksen toimintamalli käytössä. 

Vuosi 	Asiakasyhteistyö 
2001 	Määritetään asiakasyhteistyön tavoitteet kussakin asiakkuus- 

ryhmässä ja sovitaan asiakkuusryhmäkohtaisista vastuuhenki-
löistä. 

2002 	Suunnitellaan asiakkuusryhmäkohtaiset toimintatavat. 
2003 	Suunnitellaan toimintamallin käytäntöön vienti. 
2004 	Asiakasyhteistyön toimintamalli otetaan käyttöön. 
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Vuosi 	Palveluiden saatavuus 
1999 	Palvelukuvausehdotus laadittu asiakasnäkökulmasta 
2001 	Palvelukuvausehdotuksen testaaminen ja kehittäminen pro- 

sesseittain. 
2002 	Yhtenäisen palvelukuvauksen hyväksyminen ja käyttöönoton 

suunnittelu ja viestintä. 
2003 	Palvelukuvauksen mukaisten palvelujen toteutumisen seuranta 

mittareilla. Palvelukuvauksen käytän laajentaminen. 
2004 	Palvelukuvauksen mukaisten palvelujen toteutumisen seuranta 

m ittareilla. 

Vuosi Henkilöstön osaaminen 
2000 Suunnitellaan Asiakkuus-osaamisen kehittämisohjelma. 
2001 Asiakkuus-osaamisen ohjelman toteutus käynnistetään. 
2002 Asiakkuus-osaamisen ohjelman toteutus jatkuu. 
2003 Asiakkuus-osaamisen ohjelman toteutus jatkuu. 
2005 Asiakkuus-osaamisen ohjelman toteutus jatkuu. 

Vi iteai neisto: 

- Tiehallinnon asiakaslähtäisen toimintatavan nykytilan analyysi, muistio 
22.1.1999. 

- Tiehallinnon asiakasanalyysi, raportti 16.6.1999. 

- Asiakkuusprojektin loppuraportti, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 9/2000 
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7 LIITE: ASIAKKUUTEEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ 

Tässä listassa oleva termit ovat tiehallinnon näkemys asiakkuuteen liittyvistä 
käsitteistä. Niistä on yleisesti olemassa myös muita määrittelyjä. 

Asiakaslähtöinen johtaminen 
Asiakaslähtöinen johtaminen on yksi näkökulma organisaation johtamisjär-
jestelmässä. Sillä tarkoitetaan toimintatapaa, jolla organisaation toimintaa 
ohjataan tuottamaan asiakasryhmilleen aitoa lisäarvoa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa mm. sitä, että asiakkuustietoa hyödynnetään toiminnan strategi-
sessa suunnittelussa, toiminnan onnistumista seurataan asiakkuusmittareilla 
(esim. asiakastyytyväisyys) ja henkilöstön tavoitteet ja kannusteet on sidottu 
mm. asiakkuustavoitteiden toteutumiseen. 

Asiakaslähtöisyys, asiakaskeskeisyys 
Asiakkuusryhmien tarpeet ja mielipiteet otetaan huomioon tiehallinnon toi-
mintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Asiakaslähtöisyys ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että toimitaan kaikessa kuten jokainen yksittäinen asiakas, yh-
teistyökumppani, toimeksiantaja tai toimittaja toivoo, vaan heidän mielipitei-
tään peilataan tiehallinnon toiminnan omiin arvoihin, visioon, tavoitteisiin, 
resursseihin yms. sekä haetaan yhteiskunnan kannalta parasta kokonai-
suutta tiehallinnon asiakasstrategia huomioon ottaen. 

Asiakasnäkökulma 
Tapa tarkastella tiehallinnon tuotteita tai palveluita jonkun asiakkuusryhmän 
kannalta. 

Asiakaspalaute 
Tiehallinnon kielenkäytössä asiakaspalaute rajoitetaan vain spontaaniin pa-
lautteeseen eli asiakkaan, yhteistyökumppanin, toimeksiantajan tai tuottei-
den ja palvelujen toimittajan omasta aloitteesta antamaan palautteeseen. 
Palaute voi olla positiivista tai negatiivista. Se voi olla aloite, kehittämiseh-
dotus, puute tai epäkohta, valitus, kiitos tai tiedustelu. Sitä vastaanotetaan 
erilaisten tapaamisten yhteydessä, puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai 
internetin välityksellä. 

Asiakaspalvelu 
Palvelu, jota asiakkaat saavat kohtaamistilanteessa tiehallinnon kanssa. 

Asia kasstrateg ja 
Tiehallinnon asiakasstrategia on johdon hyväksymä asiakirja, jonka tavoit-
teena on ohjata tiehallinnon asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistyötä. Sii-
nä esitetään päämäärät ja keinot asiakaslähtöinen toimija —vision toteuttami-
seksi sekä toimintatapalupaukset asiakkuusryhmittäin. 
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Asiakastyytyväisyys 
Asiakkaan, yhteistyökumppanin, toimeksiantajan tai tuotteiden ja palvelujen 
toimittajan tunne siitä, miten palvelu tai tuote tiehallinnon toiminnassa täyttää 
heidän odotuksensa tai vaatimuksensa. Kuvaa, kuinka hyvin hallitsemme ja 
toteutamme eri asiakkuusryhmien odotukset. 

Asiakkaat 
Asiakkaalla tarkoitetaan yleisesti niitä henkilöitä tai organisaatioita, joiden 
tarpeiden tyydyttämiseksi tuotteet ja palvelut tehdään. 

Tiehallinnon asiakkaita, jotka ovat olemassaolomme edellytys, ovat tie- ja 
lllkennepalvelujen taivitsijat eli yksittäiset tienkäyttäjät, kansalaiset, organi-
saatiot ja yritykset, viranomaisen asiakkaat sekä tiedontaivitsijat. 

Asiakkaan prosessi 
Asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, toimeksiantajien tai tuotteiden ja pal-
velujen toimittajien toiminta jäsennettynä eri vaiheisiin toimintaketjuksi. 

Asiakkaiden segmentointi = asiakkuusryhmittely 
Asiakkaat odottavat erilaisia asioita ja poikkeavat toisistaan monella tavalla. 
Asiakkaat voidaan jakaa ominaisuuksiensa perusteella ryhmiin (ns. seg-
mentoida), jolloin kullekin asiakkuusryhmälle voidaan luoda oma toimintata-
pa heidän palvelemisekseen. Tämä on tärkeää, sillä keskiarvotoiminnalla 
(sama toimintatapa kaikille asiakkuuksille) harvoin palvellaan ketään hyvin. 
Tiehallinnossa ryhmittely on tehty tarpeiden perusteella, mistä lopputulokse-
na on tiehallinnon asiakkuuskenttä. 

Asiakkuus 
Asiakkuus on asiakkaan, yhteistyökumppanin, toimeksiantajan tai tuotteiden 
ja palvelujen toimittajan ja tiehallinnon välinen suhde. 

Asiakkuuskenttä 
Tiehallinnon asiakkuuskenttä on kuvaus, missä näkyy tapamme jäsentää 
asiakkaamme neljään pääryhmään: asiakkaat, yhteistyökumppanit, toimek-
siantajat ja tuotteiden ja palvelujen toimittajat. 

As iakku usryhmä 
Tiehallinnon asiakkuuskentän neljä pääryhmää on jaettu yhdeksään asiak-
kuusryhmään, jotka ovat tie- ja lllkennepalveluiden taivitsijat, viranomaisen 
asiakkaat, tiedontaivitsijat, tienkäyttäjien puolesta puhujat, liikenneasioissa 
toimivat organisaatiot, yhteiskunnalliset organisaatiot, omistajat, muut toi-
meksiantajat sekä tiehallinnolle palveluita ja tuotteita toimittavat. Asiakkuus- 
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ryhmät ovat tiehallinnon toiminnan kannalta niin samanlaisia, että niitä voi-
daan palvella lähes saman prosessin mukaisesti. Kutakin asiakkuusryhmää 
yhdistää samantyyppiset tarpeet. 

Asiakkuustieto 
Asiakkuustietoa ovat erilaisten ja eri menetelmin toteutettujen tutkimusten 
tulokset, suora palaute sekä erilaisissa asiakaskontakteissa ja yhteistyössä 
syntyvä tieto. 

Asiakasviestintä 
Tiehallinnon ulkoinen viestintä. 

Lisäarvo asiakkaalle 
Kuvaa tiehallinnon toiminnan kautta asiakkaille, yhteistyökumppaneille, toi-
meksiantajille tai tuotteiden ja palvelujen toimittajille syntyvää hyötyä, joka 
vastaa johonkin heidän todelliseen tarpeeseensa. 

Loppukäyttäjä 
Asiakas, yhteistyökumppani, toimeksiantaja tai tuotteiden ja palvelujen toi-
mittaja, joka hyödyntää tiehallinnon tekemän tai teettämän tuotteen tai pal-
velun. 

Palveluprosessi 
Palvelutapahtuma jäsennettynä toisiinsa liittyvien toimintojen ja tehtävien 
toimintaketjuksi. 

Sisäinen asiakas 
Tiehallinnon henkilö, joka työssään tarvitsee jonkun toisen henkilön, ryhmän 
tai prosessin tuotosta työssään. 

Toimeksiantajat 
Omistajat, joiden yhteistyötarve on yhteiskunnan vaikutusten toteutuminen 
liikennejärjestelmässä sekä toiminnan tehokkuuden parantaminen sekä 
muut toimeksiantajat, joiden yhteistyötarve on yhteiskunnallisten vaikutusten 
aikaansaaminen hanke- tai aluetasolla. 

Tuotteiden ja palvelujen toimittajat 
Tiehallinnolle palveluita ja tuotteita toimittavat tahot, joiden tavoitteena on 
liiketaloudellinen tulos. 

Ulkoinen asiakas 
Tiehallinnon ulkopuoliset tuotteiden tai palvelujen saajat. 
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Yhteistyökum ppanit 
Yhteistyökumppanilla tarkoitetaan yleisesti organisaation ulkopuolista tahoa, 
jota tarvitaan jonkun tietyn tavoitteen, tuotteen tai palvelun aikaansaamisek-
si. 

Yhteistyökumppaneita tiehal 1 innossa ovat tienkäyttäjien puolestapuhujat, 
joiden yhteistyötarve on tieliikenteen toimivuuden ja yksittäisten hankkeiden 
edistäminen eri eturyhmien kannalta, liikenneasioissa toimivat organisaatiot, 
joiden yhteistyötarve on liikennejärjestelmän toimivuus ja erilaisten tarpeiden 
yhteensovitus liikennejärjestelmässä sekä yhteiskunnalliset organisaatiot, 
joiden yhteistyötarve on yhteiskunnan toimivuus, tieliikenteen tarpeiden ja 
muiden yhteiskunnan tarpeiden yhteensovitus. 
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