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Motto 

Arvostamme monipuolista osaamista, kokemusta ja luovuutta. Tartumme haasteisiin yhteistyössä - toisiimme 

luottaen ja toisiamme kunnioittaen. 



Atkusanat 

Liikennejärjestelmän osaava asiantuntija 

Tiehallinto on uudistanut visionsa ja keskeiset toimin- 	Siinä, missä aikaisemman henkilöstöpolitiikan oli 

tastrategiansa. Uudistukset vaikuttavat luonnollisesti 	tarkoitus palvella suurta rakennemuutosta, uusi hen- 
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myös henkilöstöstrategiaamme. 

Uusi henkilöstöstrategia on meille ennen kaikkea 

yhteinen tandonilmaisu. Se on myös syntynyt hedel-

mällisen yhteistyön kautta. Strategia määrittelee ja 

kokoaa yhteen koko henkilöstöämme koskevat stra-

tegiset päämäärät, kehittämiskohteet ja toteuttamis-

keinot. Tärkeitä kokonaisuuksia ovat osaamiseemme 

liittyvät haasteet, kehittymisemme työntekijöinä, 

urasuunnitelmamme ja vastuumme koko alan osaa-

misen kehittämisestä. 

kilöstöstrategia painottaa kykyämme toimia liikenne- 

järjestelmän pätevänä asiantuntijana - tuotantopai-

notteisen tienpito-osaamisen sijasta. Strategia on 

meille työkalu, jonka kautta voimme kehittyä entistä 

asiakaslähtöisemmäksi ja vastuullisemmaksi toimi-

jaksi. Se luo pohjan hyvälle työlle sekä kannustavalle 

henkilöstöpolitiikalle. 
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Voimavaramme 

Uusi toimintastrategiamme määrittelee Tiehallinnon 	käsittää asiakassuhteiden, sopimuskumppaneiden 

voimavaroiksi kolme seikkaa: tienpidon osaamisen, 	ja yhteistyöverkostojen hallinnan sekä talouden ja 

Tiehallinnon aseman arvoverkossa ja kyvyn hallita 
	proje ktiosaam ise n. 

sitä sekä tietotovarantojen ja IT:n hallinnan. 

Tienpidon osaaminen sisältää tie- ja liikenneolojen 

kokonaisuuden hallinnan, kyvyn arvioida tienpidon 

vaikutuksia, tienpidon hankintamenettelyjen ja mark-

kinoiden tuntemuksen sekä tieliikenteen hallintaan 

ja tie- ja liikennetekniikkaan liittyvän yleisosaamisen. 

Asemamme arvoverkostossa ja kykymme hallita sitä 

Tienpidon osaaminen 	Asema arvoverkostossa 

ja kyky hallita sitä 

Tietovarantojen 

ja IT:n hallinta 
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Toimintamme painopisteet muuttuvat 

Tie- ja liikenneolojen suunnittelu laajentuu liikenne-

järjestelmäsuunnitteluksi, jossa ymmärretään myös 

muut kuin tieliikennemuodot. Tienpidon suunnittelu 

säilyy Tiehallinnon tehtävänä mutta perustuu jatkossa 

entistä enemmän suunnitelmien teettämiseen. 

Hankintamenettelyissä toiminta painottuu hankinta- 

ketjun hallintaan. Hankinta integroituu osaksi tienpi-

don kokonaisuutta sekä suunnittelun ja tienpidon 

työvälineeksi. Hankintamenettelyissä vakiinnutetaan 

suuret palvelukokonaisuudet ja sopimusten pitkät 

kestoajat sekä kehitetään pelisäännöt. 

Lisäksi Tiehallinnolla on oltava riittävästi tie- ja liiken-

neteknistä osaamista, jotta voimme isännöidä tie- ja 

liikenneverkkoa sekä hoitaa sektorivastuut eli meille 

laissa tai viranomaissopimuksissa osoitetut asiantun-

tijatehtävät. Tiehallinnolta löytyy myös kyky hoitaa 

viranomaistehtävät. 

Keskeistä toimintamme kannalta on Tiehallinnon kyky 

kantaa osavastuu koko liikennejärjestelmän toimivuu-

desta. Siksi varaudumme myös Liikennehallinnon 

tulevaan kehitykseen. 

Liikenteen hallinta puolestaan 

painottuu tieverkon käytön oh-

jaukseen, kun se aikaisemmin 

keskittyi tekniseen, välinekeskei-

seen liikennetiedottamiseen ja lii-

kenteen ohjaukseen. Tiehallinnosta 

tulee yleisistä teistä muodostuvan 

liikenneverkon operaattori. 

TIE- JA LIIKENNEOLOJEN SUUNNITTELU 	 LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU 

TIE-JA LIIKENNEOLOJEN SUUNNITTELU 

LIIKENTEEN PALVELUT 	 • TIEVERKON KÄYTÖN OHJAUS 

HANKINTA 	 HANKINTAKETIUN HALLINTA 

TIEDON YLLÄPITO 	 TIESTÖ- JA LIIKENNETIEDON HALLINTA 
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. 	•. Keskitym me strategisi i n kyvykkyyksi i n 

Tehokas organisaatio osaa nivoa yhteen yksilöiden 

osaamisen ja kokemuksen, hyvää työtä tukevat käy-

tännön toimintatavat ja tukijärjestelmät sekä organi-

saation rakentaman kyvyn hallita asiakassuhteita, 

kumppanuuksia ja verkostoja asiakkaille arvoa tuot-

tavaksi toiminnaksi. Tätä kutsutaan organisaation 

kyvykkyydeksi. 

Tiehallinnon strategiset kyvykkyydet ovat toiminta- 

ympäristön ja sen tarpeiden hallinta, tienpidon sekä 

tietiikenteen ja niiden vaikutusten tiedonhaUinta sekä 

verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen ja 

ylläpito. 

Strategiset kyvykkyydet ovat ratkaisevan tärkeitä 

Tiehallinnolle ja sen arvoverkostolle, jotta me onnis-

tumme tehtävässämme yhdessä. Siksi kehitämme, 

hyödynnämme ja uudistamme kyvykkyyksiä alan tois-

ten toimijoiden kanssa. 

.... 	.... 	.. Uuden strategian paamaarat 
Henkilöstrategiallamme on Tiehal- 	1. Oikea osaaminen ja henkilöstörakenne. 

linnon visiosta ja toimintastrategi- 	2. Alan osaamisen suunnitelmallinen tukeminen. 

asta johdetut kuusi päämäärää: 	3. Toimivat tiimit ja esimiestyö. 

. Asiakaslähtöinen, vuorovaikutteinen 

ja tutoksellinen toimintatapa. 

5. Motivoitunut, tyytyväinen ja terveesti 

sitoutunut henkilöstö. 

6. Meille jonotetaan töihin. 
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.... 	•... •.. Kohti uusia paamaaria 

Meillä on osaamiseltaan 
ja rakenteeltaan oikea 
henkilöstö 
Keskitymme Tiehallinnossa strategisiin kyvykkyyksiin 

ja tarvitsemaamme asiantuntijaosaamiseen niin koti-

maisessa toiminnassa kuin myös kansainvälisessä 

yhteistyössä. Vahvistamme ja kehitämme strategisia 

kyvykkyyksiämme yhteistyössä arvoverkoston kanssa. 

Kehitämme alan osaamista 
suunnitelmallisesti 
Tulevina vuosina suuri haasteemme on varmistaa, 

että uudet osaajat löytävät tiensä alamme perus- ja 

jatkokoulutukseen. Tosiasia on, että lamavuosina 

uusia työntekijöitä rekrytoitiin vähän eikä ala tuntunut 

enää yhtä kiinnostavalta kuin aikaisemmin. Koulutuk-

sesta huolehtiminen on tärkeää myös siksi, että lähi- 

Muun osaamisen ja palvelut hankimme tarvittaessa 	vuosina koko infra-alalta siirtyy eläkkeelle merkittävä 

ulkoa. 	 osa työvoimasta. 

Henkilöstön määrä ja muiden resurssien mitoitus pe- 	Toisena suurena haasteenamme on pystyä tukemaan 

rustuvat toimintastrategiassamme täsmennettyihin 	alan uudistumista: kannattavia ja innovatiivisia toimin- 

Tiehallinnon tehtäviin. Lisäksi varaudumme toimintaym-

päristön ja tehtäväkentän ennakoituihin muutoksiin. 

Kokeneilla asiantuntijoillamme on korvaamattoman 

arvokasta käytännön ammattitaitoa ja työuran varrella 

kertynyttä osaamista. Varmistamme ennakoitujen 

tatapoja, yhteistoimintamalleja, hankintamenetelmiä 

sekä työnjakoa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. 

Haasteiden - osaamisen ja uudistamisen - eteen 

työskentelemme osallistumalla aktiivisesti alan foo-

rumeihin sekä opintojen ja tutkintojen sisällön kehit- 

tehtävänjärjestelyjen, työparityöskentelyn ja mento- 	tämiseen. Voimme myös muutoin pyrkiä vaikuttamaan 

roinnin avulla, että tieto ja kokemusvälittyvät hyödyksi 	alan houkuttelevuuteen. Tarjoamme opiskelijoille 

myös muulle henkilöstölle. 

Lisäksi voimme parantaa osaamistamme systemaatti-

sen täydennys-, jatko- ja uudelteenkoulutuksen sekä 

tehtäväkierron ja rekrytoinnin avulla. Monipuolistam-

me osaamistamme myös suuntaamalla tehtäväkierron, 

koulutustuen ja rekrytoinnin uusille osaamisalueille. 

harjoittelupaikkoja ja mandollisuuksia tehdä opinnäy-

tetöitä sekä viestimme rekrytointisuunnitelmaam-

me. 
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Esimies- ja tiimityömme 
toimivat hyvin 
Teemme työtä prosessikohtaisissa tiimeissä tai pro-

sessien välisissä yhteistyöryhmissä. Siinä, missä 

asiantuntijuus ja osaaminen rakentuvat tiimien osaa-

miselle, yhteistyö ja vuorovaikutus perustuvat hyvälle 

tiimityölle. Tiimit kootaan niin, että ne palvelevat 

matalaa organisaatiorakennetta ja joustavaa toimin-

taa. Vastuun ja vallan delegoinnilla puolestaan luom-

me hyvät edellytykset sille, että tiimit saavuttavat 

omat tavoitteensa ja voivat kehittää toimintaansa 

edelleen. 

Työskentelemme yhteis- 
työssä asiakasLähtöisesti 
ja tuloksellisesti 
Työmme olemassaolon perustoina ovat hyöty ja hyvä 

palvelu, jotka asiakas saa kauttamme. Siksi vahvis-

tamme tiimi- ja asiantuntijatyössä asiakaslähtöisyyttä 

ja vuorovaikutustaitoja. Ne ovat suoriutumisemme 

arvioinnin perusteina samoin kuin kyky tuloksia tuot-

tavaan, toisten tarpeet huomioon ottavaan yhteis-

työhön. 

Yhteistoimintamme painopiste on "jokapäiväisessä 

yt-toiminnassa: siinä, että meillä on mandollisuus 

vaikuttaa työhömme. Yhteistoimintaa on myös kehi-

tettävä selkeämmäksi osaksi johtamisjärjestelmää. 

Meillä Tiehallinnossa 
työskentelee motivoitunut, 
tyytyväinen ja terveesti 
sitoutunut henkilöstö 
Perehdytämme henkilöstön aina tehtäviinsä. Arvos-

tamme aktiivista vaikuttamista, luovuutta, avoimuutta 

ja oikeudenmukaisuutta. Koska haluamme punnita 

kriittisesti eri vaihtoehdot, merkittävät uudistukset 

valmistellaan yhteistyössä. Kun päätös on tehty, toi-

mimme kaikki niin, että valitut ratkaisut toteutuvat 

myös käytännössä. 

Henkilöstöasioiden hoito ja johtamiskäytännöt yhte-

näistetään hyvälle tasolle. Palkkausjärjestelmää ke-

hitetään kannustavammaksi ja oikeudenmukaisem-

maksi. Lisäksi työnantaja tukee monipuolisesti työssä 

viihtymistä ja jaksamista. 

Meille jonotetaan töihin 
Rakennamme Tiehallinnossa tietoisesti julkisuus- ja 

työnantajakuvaamme edelleen. Näin Tiehallinto pro-

filoituu uudistuvana ja kehittyvänä työpaikkana, jossa 

on monipuolisia ja haastavia tehtäviä, joista myös 

palkitaan hyvin. 



.... 	.... . Paamaarien toteuttaminen .. 	.. ja kuinka onnistumme siina 

jotta henkilöstöstrategian toteuttaminen onnistuu 

parhaalla mandollisella tavalla käytännössäkin, se 

keskitetään neljään osa-alueeseen. Näitä ovat 

1. osaamisen kehittäminen, 

2. tiimi- ja esimiestyön toimivuus, 

3. tuki tutoksenteolle ja 

i. TiehaUinnosta vetovoimainen työpaikka. 

Oikea osaaminen 

Prosessit ja tulosyksiköt valmistelevat osaamisen 

kehittämisohjelmat, jotka suunnataan strategisen 

osaamisen vahvistamiseen. Muun muassa perehdyt-

tämisen, mentoroinnin ja työparitoiminnan avulla 

varmistetaan, että osaaminen välittyy henkilöstön 

sisäUä. 

Tärkeimmistä kehittämistehtävistä muodostetaan 	Osaava infra-ala 

projektit. jokaisella osa-alueella on myös tietyt vas-

tuunkantajat ja koordinoijat. 

1. Osaamisen kehittäminen 

Oikea henkilöstörakenne 

Tiehallinnolle laaditaan Henkilöstösuunnitelma 2007. 

Koko Tiehallinnon tasoisen tarkastelun lisäksi suun-

nitelma tehdään prosesseittain ja tulosyksiköittäin. 

Suunnitelman pohjalta valmistellaan henkilöstön 

sijoitus- ja rekrytoiritisuunnitelma. 

Prosessit ja tulosyksiköt tukevat alan uudistumista 

mm. kehittämällä kannattavia ja innovatiivisia toimin-

tatapoja ja hankintamenetelmiä sekä osallistumalla 

muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ne ovat 

aktiivisesti mukana alan foorumeilla ja osallistuvat 

alan opintojen ja tutkintojen sisällön kehittämiseen. 

Samalla vakiinnutamme koulutus- ja tutkimusyhteis-

työn alan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yrittä-

jien kanssa - yhteistyössä muiden väylävirastojen 

kanssa. Tuemme osaamista myös tarjoamalla suun-

nitelmallisesti harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä 

mandollisuuksia tehdä harjoitus- ja opin näytetöitä 

Tiehallinnolla. 



2.Tiimi- ja esim iestyön 
toimivuus 

Suoriutumisen johtaminen 

Yhtenäistetään ja otetaan käyttöön esimiestyön peri- 

aatteet, menettelyt ja apuvälineet, joilla tuetaan yksi- 

löiden sekä tiimien hyvää suoriutumista ja kehittymistä. 

Toimivat tiimit 

Tulosyksiköt suunnittelevat ja pilotoivat Tiehallinnon 

tarpeisiin rakennetun tavan, jonka avulla tiimit kehit- 

tävät toimintaansa ja osaamistaan. 

3.Tuki tuloksenteolle 
Selkeä palkitseminen 

Johto, esimiehet ja henkilöstöammattilaiset varmis-

tavat, että palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä on 

toimiva ja että järjestelmän käyttö on tehokasta. 

Yhtenä kehittämisalueena on tiimien palkitseminen. 

Henkitöstöasioita hoidetaan yhtenäiselLä tavalla 

Henkilöstöhallinnon käytännöissä ja apuvälineissä on 

eroja tulosyksiköiden välillä. Yhtenä kehittämistehtä-

vänä on varmistaa, että henkilöstöasioita hoidetaan 

samojen periaatteiden mukaan koko Tiehallinnossa. 

4. TiehalUn nosta 
vetovoimainen työpaikka 

Systematisoidaan asiakas- ja sidosryhmätyö 

Esiinnymme suunnitelmallisesti julkisuudessa ja alan 

foorumeilla kuten messuilla, järjestöissä, rekrytointi-

tapahtumissa ja oppilaitoksissa. 

Rekrytointisuunnitelma toteutuksen osana 

Julkistamme rekrytointiohjelman ja haemme uusia 

osaajia suunnatuilla hauilla näkyvästi eri medioissa. 

Samalla huolehdimme siitä, että rekrytointi- ja pereh-

dyttämisprosessi on toimiva. 
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Strategian toteutumisen seuranta 

Strategian toteuttamisen tueksi henkilöstöprosessi 

on valmistellut suunnitelman kiireellisesti uudistetta-

vista henkilöstöpoliittisista linjauksista ja menettely-

ohjeista. 

Muutoin etenemme seuraavasti: Kullekin neljästä 

kehittämisalueesta priorisoidaan aikataulutetut ja 

resursoidut kehittämisprojektit. Projektien toteutumi- 

nen raportoidaan tulosohjausaikataulun mukaan kuu-

kausittain. Strategian toimivuutta arvioidaan vuosit-

tain yhteistyöelimissä, toiminnan itsearvioinnin sekä 

mm. työtyytyväisyyskyselyri ja esimiesarviointien 

avulla. Laajempi hen kilöstöstrategian vaikuttavuuden 

ja kehittämistarpeiden arviointi tehdään vuoden 2004 

lopulla. 
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