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TIIVISTELMÄ 

Suunnittelun toimintalinjat koostuvat seuraavista viidestä linjauksesta: 

1 Lähtökohdat ja tavoitteet 

Suunnittelun lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet, aluekehitystyön ja alu-
eidenkäytön tavoitteet. Näitä peilataan liikennejärjestelmän nykytilaan, yh-
teiskunnan voimavaroihin ja tavoitteisiin, joista uusimpia ovat ilmastopoliitti- 

• 

	

	 set tavoitteet. Toimintaympäristön muutokset ja ennakoidut muutokset kulje- 
tuksissa ja liikkumisessa otetaan myös lähtökohtina huomioon. 

2 Laajan keinovalikoiman käyttö 

Liikennejärjestelmätyöllä edistetään kestävää liikkumista ja kuljettamista se- 
kä nykyisen väyläverkon tehokasta käyttöä. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien, alueiden käyttöön liittyvien kehittämissel-
vitysten ja väylänpidon esiselvitysten merkitys kasvaa. Maankäytön ja liiken-
teen suunnittelua tulisi lähentää sekä ajallisesti että sisällöllisesti. Yhtäaikai-
sella suunnittelulla vaikutetaan liikennetarpeisiin ja kulkumuotojakaumaan 
sekä tuetaan kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä. 

Hierarkkinen yhtenäinen suunnittelujärjestelmä ja siihen sovitettu laaja kei-
novalikoima sekä kehittämisen vaiheittainen toteutus mandollistaa tehok-
kaimpien ratkaisumallien ja toimenpiteiden käyttöönoton (ns. neliporrasperi-
aatteen mukaisesti). Liikenteen hallinnan ratkaisuilla tuetaan älykkään liiken- 

• 	 teen järjestelmien kehittymistä. Tämä edellyttää julkisten ja yksityisten toimi- 
joiden lisääntyvää yhteistyötä muun muassa joukkoliikenteen palveluissa. 

3 Yhtenäisyys ja laadukkuus 

Tienpitoa suunnitellaan maan eri alueilla riittävän yhtenäisillä menettelyillä. 

Suunnitelmat ja selvitykset ovat laadukkaita ja vaatimustenmukaisia. 

Suunnittelua ohjaavat tienpidon linjaukset ja ohjeet sekä toimintajärjestel-
mässä kuvatut periaatteet prosessin ja tehtävien hoidosta. 

Tarvittavat yhteiset palvelut ja suunnittelun tuki on järjestetty Liikenneviras-
toon tai tiettyyn palveluun erikoistuneeseen ELY-keskuksiin. 



4 Toiminnan ja hankkeiden perustelu 

Tienpidon suunnittelua tehdään lisääntyvässä vuorovaikutuksessa muiden 
liikennemuotojen ja maankäytön suunnittelun sekä muun yhteiskunnan 
suunnittelun kanssa esimerkiksi ympäristö- ja turvallisuuspoliittisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Kansalaisten on mandollista vaikuttaa suunnitteluun 
useissa eri vaiheissa. 

Suunnitelmat ovat tavoitteiden ja toimintalinjojen mukaisia ja siten selkeästi 
perusteltavissa. Toteutukseen esitettävät kehittämishan kkeet pohjautuvat 
alueellisiin suunnitelmiin ja ovat sidosryhmien kannattamia. 

Päätöksenteossa ja ohjauksessa on käytettävissä ajan kohtaiset suun nitel-
matiedot. Hankkeiden ja toiminnan arviointia ja seurantaa laajennetaan 
suunnittelussa. 

5 Toimintaedellytysten vahvistaminen 

Liikennevirasto kehittää suunnittelua yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. 	
. 

Asiantuntijoiden osaamisesta huolehtimalla ja verkostoitumista uudistamalla 
turvataan hyvät toimintaedellytykset ja saumaton yhteistyö myös tulevaisuu-
dessa. 

Suunnitelmien hankinta tukee laadukasta palvelutuotantoa ja mandollistaa 
myös uusien käytäntöjen kehittymisen ja käyttöönoton. Muutosta edistetään 
tarvittaessa yhdessä palveluntuottajien kanssa. 

Erityisesti suunnittelun tiedonhallintaa parannetaan. Toimeksiannoissa edel-
lytetään palveluntuottajilta uusien tiedonhallintamenetelmien käyttöä. 

. 



ESIPUHE 

Suunnittelun toimintalinjat hyväksyttiin Tiehallinnon johtoryhmässä 14.12. 
2009. Se on yksi neljästätoista toimintajärjestelmän strategiakehikon linjauk-
sesta, jotka sisältyvät Johtaminen ja toimintaperiaatteet —osioon. 

Toimintalinjat laadittiin täsmentämään Tiehallinnon toimintastrategiaa suun-
nittelun osalta. Lisäksi nähtiin tarpeelliseksi koota nykyiset hyvät käytännöt 
toimintalinjoiksi hallinnonalan organisaatioiden muutoksen ja suunnittelun 
kehittämisohjelman päättymisen vuoksi. Laaditut linjaukset ovat käyttöön- 
otettavissa suunnittelussa niin Liikennevirastossassa (Livi) kuin myös Elin-
keino-liikenne ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset), vaikka viitekehys 
onkin toinen. 

• 	 Tärkeimpänä lähtökohtana linjauksille ovat olleet SUUNTA -kehittämis- 
ohjelmassa vuosina 2007 - 2009 saadut tulokset sekä muu suunnittelun ke-
hittämistä tukenut t&k -toiminta. Sen vuoksi tämä raportti sisältää suunnitte-
lutoiminnan linjausten ohella yhteenvedon viime vuosien aikana tehdystä 
suunnittelun kehittämisestä. 

Helsingissä joulukuussa 2009 

Tiehallinto 
Asiantuntijapalvelut 

c 
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1 JOHDANTO 

Tarve koota suunnittelun hyvät käytännöt toimintalinjoihin liittyy päätökseen 
Tiehallinnon strategiakehikkoon kuuluvista toimintalinjoista, vuoden 2010 or-
ganisaatiomuutokseen sekä suunnittelun kehittämisohjelman päättymiseen. 

Suunnitteluprosessia on viime vuosina kehitetty voimakkaasti vuonna 2006 
määriteltyjen suunnittelun kehittämisteesien mukaisesti. Suunnittelun kehit-
tämisohjelman 2006 - 2009 projektien tulokset ovat suurelta osin jo otettu 
käyttöön. Muutkin tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat tukeneet SUUNTA 
2010 —teesejä. Useissa suunnittelun keskeisissä tavoitteissa on kehittämis-
työn ansiosta edetty huomattavasti. 

Suunnittelun kehittämisohjelmassa kuvattiin ensimmäiseksi su unnittelupro-
sessin uusi toimintamalli. Toimintamallikuvaus toimi pohjana suunnittelun 
jatkokehittämiselle ja uusien toimintatapojen käyttöön otolle. Suunnittelun 
osaprosessien kehittämistehtävät vastuutettiin tiepiireille. Uudet osaproses-
sit, Palvelutason analyysit ja Hankesalkun hallinta, odottavat toistaiseksi var-
sinaista käyttöönottoaan. Muutoinkin suunnittelun tehtävien kirkastamista ja 
tavoitteellista kehittämistä on tarpeen jatkaa, sillä toimintaympäristö ja suun-
nittelun haasteet muuttuvat yhä vaativammiksi. 

Tiehallinnon visio ja strategia ovat olleet lähtökohtana niin suunnittelutoimin-
nan kehittämisessä kuin myös suunnittelun linjausten laadinnassa. 

Kansalaisten ja oiinkeinoelamän tarpeet toirr,innan perustana Toimiva, turvallinen ker,elie ja kestva __________________ tieverkko 
i;y1'p 

Tie. ja liikennealart arvostettu asian. tuntija ja aktiivinen kumppani 
- miten - 

Tiehallinnon strategiassa omaa toimintaa koskevissa päämäärissä keskei-
simmät linjaukset suunnittelun näkökulmasta ovat: 

• Toimimme aktiivisesti ja ennakoivasti valtakunnallisessa ja alueelli-
sessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Hyödyn nämme tehokkaasti 
liikenteen hallinnan mandollisuudet. 

• Suunnittelemme tuotteet ja palvelut yhteistyössä strategisten asiak-
kaidemme kanssa vastaamaan kansalaisten ja elinkeinoelämän tar-
peita. 

• Panostamme tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja asiantuntijuuteen. 

• Varmistamme ydinosaamisemme ylläpitämiseen tarvittavan henkilös-
tön määrän ja rakenteen. 
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Muut keskeiset toimintalinjat ja niiden tavoitteet suunnittelun kannalta ovat: 

• Asiakkuuden toimintalinja kokonaisuudessaan, tavoitteena tunnistaa 
eri asiakasryhmien toiminnasta liikennejärjestelmään kohdistuvat tar-
peet, jotka ohjaavat toimintaamme kansalaisten ja elinkeinoelämän 
hyväksi. 

• Tieverkon kehittämisen toimintalinjat kokonaisuudessaan. 

• Hankintamenettelyjen toimintalinjat, tavoitteena varmistaa tavoiteltu 
palvelutaso ja laatu. 

• Tiedonhallinnan toimintalinjat, tavoitteena tukea tiedonhallinnan kei-
noin toimintaa ja lisätä tienpidollista vaikuttavuutta. 

• Henkilöstölinjaukset, tavoitteena että osaamisemme vastaa tuleviin 
haasteisiin. 

Lisäksi Tulossuunnitteluohje 201 0:ssä on esitetty ohjauksen linjaus uuden 
organisaation toiminnasta, minkä mukaan toimintatapojen kehittäminen hoi-
detaan ELY-keskuksissa ja Liikennevirastossa yhtenäisin menettelyin ja 
koordinoidusti. Liikennevirasto vastaa yhtenäisistä menettelyistä ja ELY-
keskukset niiden soveltamisesta. Toiminnan ja kehittämisen yhtenäisyys 
varmistetaan verkostomaisella toiminnalla ja Liikenneviraston ylläpitämän 
toimintajärjestelmän ja asiakirjojen käytöllä. 

Myös toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet suunnittelu prosessin 
kehittämiseen 

• Organisaatiomuutos 
LVM:n hallinnonalan virastouudistuksessa Tiehallinnon keskushallinto, 
Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot muodostavat 
Liikenneviraston vuoden 2010 alussa. Lisäksi aluehallintouudistuksen 
yhteydessä tiepiirit ja lääninhallitusten liikenneosastot sulautetaan osaksi 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskukset). Samalla 
maakuntaliittojen rooli vahvistuu alueellisten suunnitelmien yhteensovit-
tamisessa mm. liikennejärjestelmän osalla. Nämä muutokset vaikuttavat 
merkittävästi virastojen toimintaan ja toiminnan ohjaukseen. 

• Ilmastonmuutos ja ilmastopoliittiset tavoitteet 
Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen tuo uusia haas-
teita liikenteelle ja tienpidolle. Varautuminen esimerkiksi rankkasateisiin, 
myrskyihin ja muihin ääri-ilmiöihin edellyttää toimenpiteitä tienpidossa. 
Liikennepolitiikalla on lisäksi osavastuu ilmastonmuutoksen hillintään 
tähtäävistä toimista. Se edellyttää liikennealalta lisääntyvää yhteistyö-
tä, toimien koordinointia ja toimintaedellytysten parantamista, millä tavoi-
tellaan liikennetarpeen vähentämistä, liikennemuotojen parempaa työn-
jakoa, liikenteen energiatehokkuutta, tehokasta logistiikkaa ja vähäpääs-
töistä liikennejärjestelmää. Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan talkoita, 
joissa ovat mukana hallinnon ohella kansalaiset ja elinkeinoelämä. 



. 
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• Asiakaslähtöisyys 
Tiehallinnon asiakkaita ovat kansalaiset ja elinkeinoelämä, joiden liikku-
mis- ja kuljettamistarpeisiin tienpidon palveluilla pyritään vastaamaan. 
Asiakaslähtöisen toiminnan perustaksi on tehty strateginen asiakasryh-
mittely. Kun näiden strategisten asiakkaiden tarpeisiin vastataan riittävän 
hyvillä palveluilla, hyödyttävät ne samalla muitakin asiakasryhmiä. Suun-
nittelun tehtävissä huomiota kiinnitetään myös kansalaisten mandolli-
suuksiin osallistua tiehankkeiden sekä tie- ja liikenneolojen suunnitte-
luun. Suunnittelussa on tarve laajaan yhteistyöhön asiakkaiden lisäksi 
myös palveluja tuottavien tahojen kanssa. 

• Suunnittelun tietopalvelut 
Viranomaisten ja muidenkin liikennealan toimijoiden yhteisiä tietojärjes-
telmiä ja —palveluja kehitetään. Tiehallinto edistää liikennealan kaupallis-
ten palvelujen syntyä luovuttamalla ajantasaista liikenne- ja kelitietoa 
palvelujen tuottajille, maksuttomilla viranomaispalveluilla sekä tukemalla 
lisäarvopalvelujen kehittämistä. 

. 
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2 SUUNNITTELUPROSESSI 

Suunnitteluprosessi kattaa liikennejärjestelmätyön ja tien pidon suunnittelun. 
Tienpidon suunnittelua on hoidon ja ylläpidon suunnittelu sekä hankekohtai-
nen tiensuunnittelu. Siihen kuuluu myös toiminnan perustelu ja toteutuksen 
edistäminen. Suunnitteluprosessi vastaa suunnittelutoiminnan yhtenäisyy-
destä, ohjeistuksista, asiantuntijapalveluista ja suunnittelun tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnasta. 

Suunnitteluprosessin toimintamallin (29.9.2008) mukaan suunnittelu koostuu 
kandeksasta osaprosessista. 

Toinintalinjojen ja ohjeiden yBäpto 

z 
	Palvelutason analyysit 

Investointien suunnittelu 

	

Tiedojen 	Tieverkon käytön ohjauksen 

	

suunnittelu 	 suunnittelu 

	

/ 	
Hoidon ja ylIäpdon suunnittelu 

Hankesalkun hallinta 

Toimintalinjat ja ohjeet -osaprosessi huolehtii suunnittelun toimintalinjojen, 
ohjeiden ja laatuvaatimusten laatimisesta ja ajan tasalla pitämisestä. 

Palvelutason analysointi tuottaa selvityksiä ja ylläpitää tietoaineistoja asia- 
	

. 
kas- ja muiden vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi sekä 
nykytila- ja tavoitetilakuvauksia liikenne-ja tieolojen suunnittelua varten. 

Liikenneolojensuunnittelun osaprosessiin kuuluu osallistuminen maakuntien 
ja kuntien alueelliseen suunnitteluun sekä liikennejärjestelmä-, liikennetur-
vallisuus ja ympäristöyhteistyöhön. 

Tieolojen suunnittelu tuottaa verkolliset suunnitelmat, liikenneselvitykset, lii-
kenneturvallisuussuunnitelmat ja esiselvitykset tienpidon suunnittelua ja oh-
jelmointia varten. 

Investointien, Tieverkon käytön ohjauksen sekä Hoidon ja ylläpidon suunnit-
telusta vastaavissa osaprosesseissa hankitaan suunnitelmat ja valitaan 
suunnitteluratkaisut tienpidon hankintaa varten. Suunnitelmat palvelevat 
myös ohjausta ja vuorovaikutusta asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. 

Hankesalkulla on tarkoitus hallita tavoitteellisesti hankeaih ioita, toimenpiteitä 
ja hankkeita sekä niitä koskevia tietoja hankkeiden elinkaaren eri vaiheissa, 
aina kehitysideasta toteutumisen seurantaan saakka. 
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3 SUUNNITTELUN KEHITTÄMISOHJELMAN 
YHTEENVETO 

3.1 	Suunta-teesit määriteltiin vuonna 2006 

Suunnittelun lähivuosien muutossuunnat - SUUNTA 2010 - hyväksyttiin Tie- 
hallinnon johtoryhmässä 19.6.2006. M uutossuunnat koostuivat kymmenestä 
linjauksesta, jotka kuvaavat suunnittelun tavoitetilaa. Myöhemmin niihin lisät-
tiin yhdestoista tinjaus kustannusten hallinnan tehostamisesta. 

SUUNTA -teesit: 
- Asiakaslähtöisyys suunnittelussa voimistuu 
- Suunnittelun tietoperusta laajenee ja tiedonhallinta tehostuu 
- Liikennejärjestelmätyöhön panostetaan 
- Neliporrasajattelun käyttö suunnittelun eri vaiheissa 
- Tarveselvityksen rooli uudistuu ja vahvistuu 
- Hankesuunnittelu ja kaavoitus kytkeytyvät tehokkaasti yhteen 
- Kunnossapitosuunnitelmasta uusi työkalu 
- Suunnittelun ja hankinnan yhteispeli tehostuu 
- 	Lisää tuloksellisuutta uudistuvilla ja tehostuvilla toimintatavoilla 
- Kyvykkyyden ja osaamisen kehittyminen varmistetaan 
- Kustannusten hallintaa suunnittelussa parannetaan 

3.2 Suunnittelun kehittäminen 2007 - 2009 

Vuosina 2007 - 2009 panostettiin suunnittelun kehittämiseen SUUNTA— 
teesien mukaisesti. Useissa keskeisissä asioissa on saatu hyviä kehittämis-
tuloksia ja kaikissa asioissa on edetty. 

. 	 Seuraavassa taulukossa on elokuussa 2009 tehty tilannearvio SUUNTA - 
teesien toteutumisesta. Raportin liitteenä on tehty tarkastelu Suunnittelun 
kehittämisohjelman projekteista ja niiden tavoitteista ja toteutumisen tilan-
teesta. 

SUUNTA —teesit Kehittämisen tulokset 
1 Asiakaslähtöisyys Asiakasryhmittely, -tavoitteet ja -mittarit on hyväk- 

suunnittelussa voi- sytty sekä asiakaskortit ja suunnittelu/tarkistuslistat 
mistuu valmisteltu. Asiakaslähtöisyyden tueksi tarvittava 

tietopohja on hallinnassa. Vuorovaikutusta asiakas- 
_____________________ ryhmien kanssa on kehitetty. 
2 Suunnittelun tietope- Suunnittelun järjestelmät ja tietopalvelut uudistuvat. 

rusta laajenee ja tie- Hankkeiden hallinta on tulossa osaksi SAMPO - 
donhallinta tehostuu toiminnanohjausjärjestelmää. 

Suunnittelun visioluonteinen tietoarkkitehtuurikuva- 
us S-ARKKI on valmistunut. Suunnittelun tietopal- 
velujen ja suunnitelmatietojen hallinnan ratkaisut 

______________________ ovat etenemässä. 
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3 Liikennejärjestelmä- Liikennejärjestelmätyön sisältöä ja toimintamalleja 
työhön panostetaan on selvitetty. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on va- 

kiintunut ja saanut kehittyneempiä muotoja ja sisäl- 
töjä. Tarvittavista jatkokehittämistoimista on valmis- 

________________________ tunut selvitys. 
4 Neliporrasajattelun Neliporrasmallin mukainen toimenpiteiden tarkaste- 

käyttö suunnittelun eri lu tunnetaan hyvin suunnittelussa. Malli on sisälly- 
vaiheissa tetty mm. uusittuun esiselvityksiä koskevaan op- 

_____________________ paaseen. 
5 Tarveselvityksen rooli Esisuunnittelun merkitys on kasvanut ja tuotteiden 

uudistuu ja vahvistuu suunnittelua edeltäviä selvityksiä tehdään enem- 
män. Esisuunnittelua koskeva opas on valmistunut. 

_______________________ Ohjeistusten parantaminen jatkuu. 
6 Hankesuunnittelu ja Kaavoitukseen liittyvä liikennesuunnittelu ja liiken- 

kaavoitus kytkeytyvät nejärjestelmäsuunnittelu lähenevät. Hankesuunnit- 
tehokkaasti yhteen telun ja kaavoituksen yhteen kytkentä maantielais- 

sa. Yleissuunnittelun ja tiesuunnittelun toimintaoh- 
jeet sekä Tiesuunnittelun sisältö- ja esitystapa -ohje 

_______________________ on uusittu. 
7 Kunnossapitosuunni- Hoidon ja ylläpidon suunnittelu (HYPS) yhtenä ko- 

telmasta uusi työkalu konaisuutena on antanut paremman kokonaisku- 
van kunnossapidosta ja sen kytkennöistä tarpeisiin 
ja tavoitteisiin. HYPS ien laatimista koskeva ohje ja 

________________________ tiepiirien suunnitelmat on tehty. 
8 Suunnittelun ja han- Suunnittelun ja hankinnan yhteistyö sekä hankkei- 

kinnan yhteispeli te- den tilauskäytännöt ovat parantuneet. Pohjoismais- 
hostuu ta yhteistyötä tehdään hankintakäytäntöjen kehit- 

_______________________ tämiseksi mm. toimivuusvaatimuksien osalta. 
9 Lisää tuloksellisuutta SUUNTA 2010 :n kehittämisteesien mukaiset uudet 

uudistuvilla ja tehos- toimintamallit otettu pitkälle jo otettu käyttöön. Toi- 
tuvilla toimintatavoilla mintamallien jatkokehittäminen ja toimintajärjestel- 

män päivitys on käynnissä. Toimintalinjojen ja oh- 
jeistusten selkeyttäminen etenee. Tiepiirien yhteis- 

________________________ työ ja piirikohtainen erikoistuminen on toteutunut. 
10 Kyvykkyyden ja Osaamisen kehittäminen sisällytetään osaksi joh- 

osaamisen kehittymi- tamista. Tiepiireissä on tehty osaamissuunnitelmat. 
nen varmistetaan Asiantuntijoiden koulutusohjelmat (3 kpl) ovat 

käynnissä. 
______________________ Verkostot ja yhteistyöryhmät toimivat. 
11 Kustannusten hallin- Kustannusohjausta ja IK-laskentaa on kehitetty. 

taa suunnittelussa pa- Hankkeiden kustannusarvioiden osalta tilanne on 
rannetaan parantunut. 

n 
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3.3 	Suunnittelun nykytila 

Suunnittelupäällikköjen kesäkuussa 2009 tekemä arviointi (SWOT) tuotti hy- 
vän kokonaiskuvan suunnittelun nykytilasta. 

Suunnittelun vahvuuksissa näkyy selvästi Tiehallinnossa tehty työ osaami-
sen, verkostoitumisen ja alueellisesti yhtenäisten toimintatapojen suhteen. 
Heikkouksista osa liittyy suunnittelun ulkopuolelta tuleviin tekijöihin, joihin 
vaikuttaminen on erityisen haasteellista. Huomattava osa näistä heikkouksis-
ta on kuitenkin sellaisia, joita suunnittelun kehittämistoimilla on haasteelli-
suudesta huolimatta pyritty parantamaan, mutta kehittämistyötä ja käyttöön- 
ottoa ei ole vielä saatettu loppuun. 

Arvioinnissa esitetyt mandollisuudet ja uhat liittyvät selkeästi tulevaan orga-

. 

	 nisaatiouudistukseen ja sen tuomiin kehittämishaasteisiin. 

. 
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Taulukko: SWOT -aivio suunnittelun nykytilasta (kesäkuu 2009) 

VAHVUU DET 

Hyviä asiantuntijoita, meihin luotetaan. 
Osaavia tilaajia 
Valtakunnallisesti yhtenäinen toiminta 
Toimintalinjat, ohjeet ja koulutus niihin 
Toimintaympäristön tuntemus 
Tieverkon ja liikenteen tavoitetila tiedos-
sa 
Strategiset asiakkaat tunnetaan 
Toimiva yhteistyö, verkostot ja yhteistyö- 
ryhmät 
Yhteistoiminta-alueet 
Asiantuntijoiden koulutusohjelmat (sub-
stanssiohjelmat) 

HEIKKOUDET 

Lyhytnäköisyys rahoituksessa, seurauk-
sena heikko suunnitelmavalmius 
Ohjataanko oikeilla asioilla, mennään lii-
kaa yksityiskohtiin, tulosohjaus tiukka 
Liikennejärjestelmätyön tulokset eivät väli-
ty ohjauksen kautta toimintaan 
Asiakkaiden ja alueiden odotukset eivät 
ole näkyvillä 
Asiakastarpeiden ja mandollisuuksien kui-
lu liian iso 
Suunnitelmien kirjo on liian laaja, ei synk-
ronissa, ajoitus päällekkäistä 
Hankkeiden kustannusohjaus 
Ohjeistuksen hyödyntäminen/soveltaminen 
Ohjeistuksen eriaikaisuus; osa ohjeista 
puutteellisia (esim. asiakasnäkökulma) 
Suunnittelun valvonta, laatu kirjavaa 
Alan peruskoulutus 
Yhteistyökumppanien koulutus ja yhteinen 
toimintatapa 

fl 

MAHDOLLISUUDET 

Asiakaslähtöisyys parantanee suunni-
telmia tekoa, parempi vuorovaikutus, 
mandollisuuksien ja tarpeiden yhteenso-
vitus sekä perusteleminen 
HYPSeillä saadaan ison rahan käyttö 
näkyväksi ja tunnetuksi 
Asiantuntemus lisääntyy ja laajenee, 
ELY-keskuksissa uutta näkemystä (esim. 
ympäristö, joukkoliikenne, maankäyttö, 
elinkeinoelämä ja muu toimintaympäris-
tötieto) ja tukea alueiden kehitykseen 
ELY-keskuksilla mandollisuus "pakottaa" 
yhtenäisempään liikennejärjestelmätyö-
hön? 
Resurssien kohdentaminen järkevästi ja 
tehokkaasti sekä investointien oikea koh-
dentaminen 

UHAT 

Henkilöstöresurssien riittävyys ja tienpi-
don osaaminen (ELY-keskuksissa tienpi-
don osaajien väheneminen?), riittävä 
osaaminen hallita ja arvioida konsulttien 
tekemien suunnitelmien laatua? 
Suunnittelukonsulttien osaaminen, suku-
polvenvaihdos ja kiire jne. 
Kustannus- ja kannattavuuslaskelmat se-
kä niiden dokumentointi 
Pystytäänkö vaiheittain etenemiseen (4- 
porras)? 
Osataanko perustella asiakkaalle ja päät-
täjille? 
Perustienpidon rahoituksen taso - väylän- 
pidon momentti (perustienpito, joukkolii-
kenne)? 
ELY-keskuksissa ja myös Väylävirastossa 
käsitteet ja lähtökohdat erilaisia - esim. 
liikennejärjestelmätyö ja asiakkuus 
Alueiden edunvalvonta ristiriidassa valta-
kunnan tason linjausten kanssa 
Väylävirastolla ei vastuuta valtakunnanta-
son liikennejärjestelmätyöstä ja ohjauk-
sesta 
Erilaiset ELY-keskukset, osa alueista laa-
jenee ELY-keskusten rakentaminen sitoo 
resursseja yhteydet Väylävirastoon huo-
nonevat Tietojärjestelmät eivät ole valmii-
ta,voivat mennä uusiksi 
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4 SUUNNITTELUN TOIMINTALINJAT 

4.1 	Suunnittelun lähtökohdat 

Suunnittelun lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet, aluekehitystyön ja alu-
eidenkäytön tavoitteet. Näitä peilataan liikennejärjestelmän nykytilaan, yh-
teiskunnan voimavaroihin ja tavoitteisiin, joista uusimpia ovat ilmastopoliitti-
set tavoitteet. Toimintaympäristön muutokset ja ennakoidut muutokset kulje-
tuksissa ja liikkumisessa otetaan myös lähtökohtina huomioon. 

Asiakkaiden tarpee 	 alueidenkäytön 
777> IuekehitystYön ja 

tavoitteet 

. 

.iikennejärjesteIm. 	
järjestelmän 

> Liikenne- 
a liikenteen nykytila 	 SUUNNITTELU 	

ja liikenteen a toimintaympäristö) v 	
tavoitetila 7 

Yhteiskunnan 	-.. 	7Muutokset ihmisen 
tavoitteet ja 	 liikkumisessa ja 
voimavarat 	7 	toimintavmoäristöiss 

Asiakkaat ja heidän tarpeensa huomioidaan Tiehallinnon asiakkuusstrategi-
an mukaisesti. Tiehallinnossa on otettu käyttöön strategiset asiakasryhmät 
sekä määritelty näitä ryhmiä koskevat tavoitteet ja mittarit. Strategiset asia-
kasryhmät on valittu siten, että heidän tavoitteidensa edistyessä myös mui-
den asiakkaiden liikenneolot paranevat. 

Asiakasryhmäkohtaisten tavoitteiden lisäksi tärkeällä sijalla ovat LVM :n lii- 
• kennepolitiikan yleistavoitteet, jotka liittyvät liikenteen vaikutuksiin, liikenne- 

järjestelmän toimivuuteen, väyläverkon palvelutasoon ja toimialan tehokkuu-
teen. Muilla valtakunnallisilla ja alueellisilla tavoitteilla on tässä kohdassa 
tarkoitettu mm. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia tavoittei-
ta hyvän elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi sekä alue- 
kehittämisen valtakunnallisiin tavoitteisiin liittyviä maakuntien kehittämisedel-
lytysten parantamistavoitteita. 

Liikenteen ja tieverkon nykytilan kuvaamista kehitetään. Suunnitteluun tarvi-
taan nykytilakuvausten lisäksi ennustetietoja ja muita ennakointeja liikenteen 
ja tieverkon tulevaisuuden tilasta sekä toimintaympäristön muutoksista. Toi-
mintaympäristöstä seurataan muun muassa yhteiskunnan kehitystrendejä, 
aluekehitystä ja tärkeiden asiakkaiden toimintaan tulevia muutoksia. Ilmas-
tonmuutoksen etenemisessä ja teknologiassa tapahtuvan kehityksen vaiku-
tukset ilmastonmuutokseen ovat yhä tärkeämmällä sijalla ennakoinneissa 
myös liikenteen kannalta. 
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Linjausta 1 edistävät esimerkiksi 

• Suunnittelun ja siinä sovellettavien menettelyjen riittävästä yhtenäisyy -
destä huolehtiminen ja toimintamallien parantaminen (esim. asiakasläh-
töisyys ja vuorovaikutteisuus) 

• Strategisten asiakasryhmien ja niiden tavoitteiden määrittely. Lisäksi on 
tuotettu asiakasryhmäkortitja suunnittelun tarkastuslistoja. 

• Suunnittelun asiakaslähtöisyys 
• Kehitetään yhtenäistä menettelyä liikennejärjestelmän ja tiestön tilan ku-

vaamiseksi sekä sen palvelutason ja laadun analysoimiseksi (kuvauksen 
elementit, indikaattorit ja tunnusluvut, tavoitteet ja vaatimukset). Se mah-
dollistaa yhtenäiset lilkennejärjestelmän ja tieverkon tilakuvaukset sekä 
tavoitetilakuvaukset. 

• Toiminta ympäristötietojen ja toiminta ympäristömuutosten ennakointien 
tuottaminen yhdessä muiden viranomaisten kanssa (pohjaksi kehitettävä 
yhteisiä tietoja/rekistereitä) sekä niiden hyödyntämisen parantaminen 

4.2 Käytössä laaja keinovalikoima 

Liikennejärjestelmätyöllä edistetään kestävää liikkumista ja kuljettamista se-
kä nykyisen väyläverkon tehokasta käyttöä. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien, alueiden käyttöön liittyvien kehittämissel-
vitysten ja väylänpidon esiselvitysten merkitys kasvaa. Maankäytön ja liiken-
teen suunnittelua tulisi lähentää sekä ajallisesti että sisällöllisesti. Yhtäaikai-
sella suunnittelulla vaikutetaan liikennetarpeisiin ja kulkumuotojakaumaan 
sekä tuetaan kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä. 

Hierarkkinen yhtenäinen suunnittelujärjestelmä ja siihen sovitettu laaja kei-
novalikoima sekä kehittämisen vaiheittainen toteutus mandollistaa tehok-
kaimpien ratkaisumallien ja toimenpiteiden käyttöönoton (ns. neliporrasperi-
aatteen mukaisesti). Liikenteen hallinnan ratkaisuilla tuetaan älykkään liiken-
teen järjestelmien kehittymistä. Tämä edellyttää julkisten ja yksityisten toimi- 
joiden lisääntyvää yhteistyötä muun muassa joukkoliikenteen palveluissa. 

Suunnittelujärjestelmä esitetään yleensä hierarkkisina suunnittelutasoina, 
joilla edetään liikennejärjestelmäsuunnittelusta esisuunnittelun kautta han-
kekohtaisiin yleis-, tie- ja rakennussuunnitteluun. Järjestelmän rakenteet ei-
vät kuitenkaan ole todellisissa tilanteissa selkeät. Maakunnallinen suunnitte-
lu ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelu tuottavat lähtökohtia ja 
tavoitteita ja käynnistävät esiselvityksiä. Näillä selvityksillä voidaan vaikuttaa 
hierarkiassa myös vastakkaiseen suuntaan, jolloin esiselvitys tuottaa aineis-
toa liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Esiselvitykset ovat joustava tapa hah-
motella jatkosuunnitteluun erilaisia ratkaisumalleja. Niiltä odotetaan ongel-
man määrittelyä, vaihtoehtoisia ongelmanratkaisutapoja, alustavia kustan-
nusarvioita, kaavamuutostarpeiden arviointia, keskeisten vaikutusten arvioin-
tia perusteluineen, sekä riski- ja epävarmuustekijöiden esille tuomista. Ne 
tuovat hyvät lähtökohdat päätökselle jatkosuunnittelusta ja hankehallin nalle. 
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Liikennejärjestelmäsuunn ittelu 
- liikennejärjestelmäsuunnitelmien es!seIvtykset 
- kaavavarausten ja liikennevaikutusten esiselvitykset 

Esisu u nn ittelu 
- esiselvitykset ongelman ja jatkotoimenpiteiden määrittelijänä 

1 1 	11 	.!Le!!Lnj, 
Ohjelmointi 	Hoito, ylläpito 	Yleissuunnitelma 
Hankehallinta 	liikenteen hallinta 
-TTS 	 Suunnitelmat 	 Tiesuunnitelma 
-suunnittelu- 
ohjelmat 

Rakennussuunnitelma 

Toteutus ja seuranta 

Kuva 1. Esiselvitykset tarkentuvan suunnittelun eri vaiheissa. 

Liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja alueiden käytön suunnitteluun liittyvät 
kehittämisselvitykset esimerkiksi rakennemallit ja kaavoituksen liikenneselvi-
tykset tulevat lisääntymään, kuten myös muut väylänpidon esiselvitykset. 
Selvityksillä on aikaisempaa enemmän merkitystä lähtökohtien ja tavoittei-
den välittäjinä jatkosuunnitteluun. Niitä voitaneen hyödyntää, kun maakun-
nallisen suunnittelun (alueiden käytön suunnittelu ja alueellinen kehittämi-
nen) kanssa pyritään jatkossa yhtenäistämään niin väylänpidon suunnittelun 
sisältöjä kuin myös suunnitteluvaiheiden ajoituksia. 

Aikaisemmin esiselvitykset ovat olleet yleensä tiehankkeiden alustavaa 
suunnittelua. Tällainen perinteinen esiselvitys (tarveselvitys) voi olla edelleen 
välittävänä vaiheena liikennejärjestelmän suunnittelun ja toimenpiteiden tai 
hankkeiden suunnittelun välillä. Joskus esiselvitys voi olla tarkoituksenmu-
kaista kytkeä yleissuunnitteluun ensimmäiseksi vaiheeksi. 

Tieverkon hoidon ja ylläpidon esisuunnittelua on lisätty ja tehtäviä selvityksiä 
voidaan hyödyntää myös vuorovaikutuksen välineinä. 

Liikenteen hallinnan alustava suunnittelu on uusi esiselvitysten soveltamis-
alue. 

Liikennejärjestelmän kehittämisessä ns. neliporrasmallin soveltaminen kuu-
luu suunnittelun perusperiaatteisiin. Siinä selvitetään, miten liikenteellinen 
ongelma tai kysymys voidaan ratkaista mandollisimman taloudellisesti, te-
hokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Liikenneolojen kehittämisen tavoitteet ja 
keinot ratkaistaan pitkälle maankäyttö- ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yh-
teydessä, jolloin voidaan parhaiten soveltaa myös koko neliporrasmallin kei-
novalikoimaa. Osa liikenteellisistä ongelmista voidaan ratkaista liikenteen 
kysyntään ja kulkumuotoon vaikuttamalla, osa liikenneverkon käyttöä tehos-
tamalla ja osa parantamis- tai uusinvestoinneilla. Investointien yhteydessä- 
km voidaan edetä neliporrasajattelua soveltaen, esimerkiksi pääteiden yh-
teysvälien kehittämisessä. Myös kaupunkiseuduilla tarvitaan usein kaavoi- 
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tukseen aluevarauksia tulevia liikenneväylien kehittämistarpeisiin, vaikka sitä 
ennen tavoitteena on hyödyntää nykyistä väylästöä mandollisimman pitkään 
muun muassa liikenteen hallinnan keinovalikoimaa hyödyntäen. 

N elipo rras periaate 

U u s investoinnit 

Pienet 
parantam istoimet 

Nykyisen verkon 
käytön tehostaminen 

Vaikuttam inen 
liikenteen kysyntään ja 
kulkum uodon valintaan 

Selvityksen tai suunnitelman alkuvaiheen tavoiteasetteluissa päätetään, 
missä määrin ja miten suunnittelussa sovelletaan neliporrasperiaatetta. 
Huomio kiinnitetään kyseisellä suunnittelun tasolla olennaisiin tavoitteisiin 
sekä niitä edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin siten, että toimien eri toteu-
tusvaiheissa ratkaisuista saadaan mandollisimman vaikuttavia, tehokkaita ja 
oikea-aikaisia (toteuttavat myös asiakas- ja yhteiskunnalliset tavoitteita sekä 
muita tavoitetiloja, joita on käsitelty edellisessä linjauksessa 1). 

Tienpidon ydintä on jatkossakin päivittäisen liikennöinnin turvaaminen kun-
nossapidon keinoin sekä eri laajuiset liikenneväylien kehittämistoimet. Lii-
kenteen operoinnin merkitys tulee kuitenkin kasvamaan ja liikenteen hallin-
nan keinot tulevat merkittävästi täydentämään perinteisiä tienpitotoimia. 

Liikennejärjestelmää kehitettäessä on tarpeen tunnistaa kaikkien toimijoiden 
roolit sekä sovittaa yhteen koko liikenteen, liikenneinfrastruktuurin ja maan-
käytön tavoitteiden, keinojen, vaikutusten ja toimijakentän toimintatapoja. 
Nykyistä kestävämpi liikkuminen ja kuljettaminen sekä pitkällä aikavälillä 
päämääränä oleva älykäs liikennejärjestelmä edellyttää asiakaslähtöisen 
ajattelun ja toimenpiteiden neliporrasmallin soveltamisen lisäksi viranomai-
syhteistyötä sekä myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Tämä on 
tarpeen esimerkiksi parempaan tietoon ja palveluihin perustuvien toimintata-
pojen käyttöön ottamiseksi joukkoliikenteessä. 
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Linjausta 2 edistävät esimerkiksi 

Liikennejäqestelmän kehittämisen strategista ohjausta ja strategista 
suunnittelua kehitetään. Valtakunnallinen lllkennejärjestelmän strategia- 
työ ja alueiden liikennestrategiat antavat eväitä hallinnonalan ja liikenne-
politiikan linjauksiin (liikenne poliittinen selonteko, hallitusohjelma, L VM:n 
liikenteen tulevaisuuskuvaus ja Liikenne viraston PTS) 

• EL Y-keskukset osallistuvat maankäytön suunnittelun yhteistyöhön maa-
kuntien ja kuntien kanssa, jossa tuetaan valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden mukaista yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Kirkastetaan 
osapuolten rooleja liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa. 
LIIkenne- ja tiehankkeiden suunnittelun ja kaavoituksen yhteen kytkentää 
parannetaan ajallisesti ja sisällöllisesti paremman yhtenäisyyden saavut-
tamiseksi. 

• LJS:n jatkuvan työn mallin käyttö lisääntyy. Neliporrasmallia sovelletaan 
etenkin liikennejärjestelmä- ja esisuunnitteluun. Samalla suunnittelussa 
painopiste siirtyy perinteisestä hankeajattelusta ongelmanratkaisuun ko-
ko liikennejärjestelmän näkökulmasta. Laaditut liikennejärjestelmäsuun-
nitelmat ohjaavat ja priorisoivat väylien kehittämistä. 

• Ohjeistuksissa selkeytetään suunnittelujärjestelmän hierarkiaa ja sen 
suunnittelutasojen välisiä yhteyksiä (ilikennejärjestelmäsuunnittelu, esi-
selvitykset, hankkeiden yleis- ja tiesuunnittelu sekä rakennussuunnittelu) 

• Hoidon ja ylläpidon kokonaisuutta hallitaan systemaattisella suunnittelul -
la, joka edistää yhtenäisyyttä alueilla, parantaa vuorovaikutusta ja antaa 
lähtökohdat hankinnalle (HYPS) 

4.3 Tavoitteena yhtenäisyys ja laadukkuus 

Tienpitoa suunnitellaan maan eri alueilla riittävän yhtenäisillä menettelyillä. 
Suunnitelmat ja selvitykset ovat laadukkaita ja vaatimustenmukaisia. 

Suunnittelua ohjaavat tienpidon linjaukset ja ohjeet sekä toimintajärjestel-
mässä kuvatut periaatteet prosessin ja tehtävien hoidosta. 

Tarvittavat yhteiset palvelut ja suunnittelun tuki on järjestetty Liikenneviras-
toon tai tiettyyn palveluun erikoistuneeseen ELY-keskukseen. 

Suunnittelun yhtenäisistä menettelyistä vastaa Liikennevirasto ja ELY-kes-
kukset vastaavat niiden soveltamisesta. Yhtenäisyyttä varmistetaan muun 
muassa toimintajärjestelmällä ja sen asiakirjoilla sekä verkostomaisella toi-
minnalla. 

Suunnitelmien laadukkuus ja vaatimuksenmukaisuus liittyy yhteiskunnan ta-
voitteiden ja asiakkaiden tarpeiden lisäksi suunnittelun sisäisiin vaatimuksiin 
mm. standardien, taloudellisuuden, turvallisuuden, ympäristön ja suunnitel-
mien laatimisprosessin osalta. Prosesseissa pyritään vuorovaikutukseen ja 
avoimuuteen. Hankkeissa laadunvarmistuksen hoitaa konsultti toimintaoh-
jeiden mukaisesti. 



22 	 Suunnittelun toimintalinjat ja suunnittelun kehittämisohjelman 2007-2009 
yhteenveto 

SUUNNITTELUN TOIMINTALINJAT 

Lait, asetuksetja ministeriöiden päätökset 
Toim intalinjat, sopim ukset ja luvat 

EI1- 

S u u n n itte luo h je e t 

H a n kekohta iset suun n itelm at 

T y y p p ip iiru stu ks et 

_1IIiL- 
R akentam inen 

K ä y ttö, hoito ja y Ilä p ito 

Toimintalinjat, ohjeet ja laatuvaatimukset sekä muu toiminnan ohjaus ja ta-
voitteet ohjaavat suunnittelua. Toimintalinjoja on tehty tarkentamaan vaikut-
tavuudeltaan ja kustannuksiltaan merkittäviä asioita Tiehallinnon strategian 
pohjalta. Ne sisältävät liikenne- ja tieolojen substanssiohjausta palvelevia 
yleisiä linjauksia ja yhtenäisiä toimintatapoja kuvaavia linjauksia. Suunnitte-
lussa on tähän mennessä tehty toimintalinjoja tieverkon kehittämiselle, lii-
kenneturvallisuudelle, ympäristölle ja suunnittelun kehittämiselle. Suunnitte-
lua koskevia ohjeita ja oppaita laaditaan jatkuvasti. Tekniset ohjeet, laatu-
vaatimukset ja standardit sekä toimintaa koskevat ohjeet antavat perustan 
tienpidon tuotteiden tilaamiseen ja sen laadun ohjaukseen. Ohjeiden tulisi 
olla jatkuvasti kunnossa ja ajan tasalla, mikä on vaativa tehtävä (esimerkiksi 
noin 350 erillistä teknistä ohjetta) esimerkiksi organisaation ja tehtävien 
muuttuessa. 

Toimintajärjestelmä on osa tiehallinnon ohjaus- ja laadunhallintajärjestel-
mää. Suunnittelun toimintajärjestelmässä on kuvattu toimintamallit tehtävä-
kohtaisine ohjeistoineen ja työkaluineen. Sieltä löytyvät keskeiset työssä tar-
vittavat ohjeet, lomakkeet ja viiteaineistot. Esimerkiksi toimintalinjat ovat toi-
mintajärjestelmän kohdassa Johtaminen ja toimintaperiaatteet. Suunnittelun 
ohjeista ja laatuvaatimuksista löytyy luettelo myös Tiehallinnon WWV-
sivuilta. Suunnittelua koskevia muita ohjeita on lisäksi mm. tietojen hallinnas-
ta ja tietojärjestelmistä, jotka sisältyvät yleensä ko. ohjelmistojen käyttöohjei-
sun. (Yhteisen SAMPO -toiminnanohjausjärjestelmän käyttö sisältyy linjauk-
seen 4). 

Linjausta 3 edistävät esimerkiksi 

• Tiehallinnon toimintajärjestelmä sisältää suunnittelun toimintamallien ja 
toiminnan kuvaukset, jotka pidetään ajan tasalla. Yhtenäiset toimintata-
vat säilytetään keskeisissä asioissa kansalaisten, elinkeinoelämän ja 
palvelujen tuottajien suuntaan. 
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• Teiden suunnitteluratkaisujen periaatteet määritellään tieverkon kehittä-
misen toimintalinjoissa, ohjeissa ja laatuvaatimuksissa. Niitä noudate-
taan mm. suunnitelmien hankinnassa ja laadinnassa. 

• Ohjeistojen selkeyttämistä jatketaan sekä teknisten että toimintatapaa 
koskevien ohjeiden osalta. 

• Uudistetaan maanteiden tien pidon ja kuntien toimien keskinäisissä kus-
tannusvastuissa noudatettavat periaatteet ("Sininen kirja" vuodelta 2001 
ilmestyy päivitettynä vuonna 2010) 

• Hankesuunnittelussa otetaan käyttöön alan yhteisiä tietomalleja ja yhtei-
siä standardeja, jotka tehostavat suunnittelua ja parantavat kustannusten 
hallintaa. Suunnitelmien laadunhallintaa kehitetään. 

• Liikennevirasto tarjoaa asiantuntija tukea EL Y-keskuksille (esimerkiksi 
hankinta, juridllkka, tienpidon linjaukset, ohjeet, suunnitelmien käsittely, 
arviointimenetelmät, suunnittelutiedot ja järjestelmät) ja huolehtii tiet ojär-
jestelmiinja tiedon hallintaan liittyvän tuen saata vuudesta? 

4.4 Toiminta ja hankkeet ovat perusteltuja ja kannateftuja 

Tienpidon suunnittelua tehdään lisääntyvässä vuorovaikutuksessa muiden 
liikennemuotojen ja maankäytön suunnittelun sekä muun yhteiskunnan 
suunnittelun kanssa esimerkiksi ympäristö- ja turvallisuuspoliittisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Kansalaisten on mandollista vaikuttaa suunnitteluun 
useissa eri vaiheissa. 

Suunnitelmat ovat tavoitteiden ja toimintalinjojen mukaisia ja siten selkeästi 
perusteltavissa. Toteutu kseen esitettävät kehittämishankkeet pohjautuvat 
alueellisiin suunnitelmiin ja ovat sidosryhmien kannattamia. 

Päätöksenteossa ja ohjauksessa on käytettävissä ajan kohtaiset suunnitel-
matiedot. Hankkeiden ja toiminnan arviointia ja seurantaa laajennetaan 
suunnittelussa. 

Yhteistyö maakuntien kanssa on tiivistymässä niin liikennejärjestelmätyön 
kuin muunkin suunnittelun piirissä. Valtion aluehallinto ja maakuntien liitot 
toimivat tulevaisuudessa verkostomaisesti alueiden kehittämisessä, ja maa-
kuntien liitot osallistuvat aluehallinnon ohjausprosessiin. Strategisilla tulos- 
sopimuksilla määritellään valtion sitoutuminen maakuntaohjelman toteutta-
missuunnitelman hankkeisiin. Väylien kehittämishankkeet sisällytetään alu-
eiden suunnitelmiin ja ohjelmiin sekä liikennejärjestelmä-suunnitelmien aie-
sopimuksiin. 

Vaikka ohjaus- ja rahoituskäytännöt muuttuvat tiepiirien siirtyessä ELY-
keskuksiin, tienpidon suunnittelun ja suunnitelmien hankinnan sekä niiden 
perustelun merkitys säilyy tienpidossa. Ohjaukseen ja päätöksentekoon tar-
vittavia perustelu- ja muita tietoja suunnitteluhankkeista on jatkossa tarkoitus 
hallita SAMPO -toiminnanohjausjärjestelmällä. Järjestelmä mandollistaa 
myös palautetietojen helpomman saatavuuden esimerkiksi hankkeiden kus-
tannuksista ja vaikuttavuudesta. Palautetiedoista on tuotettavissa myös 
suunnittelun seuraamiseen ja arviointiin tarkoitettuja tunnuslukuja ja indikaat-
toreita. Suunnittelun seurantaindikaattoreita ollaan uudistamassa ja kehittä-
mässä, sillä esimerkiksi toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen on alkuvai-
heessa. 
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Hane\ Hankkeen 
alustava / arviointi 
arviointi 

Esisehitys 	'r9eissuunrteln 

Vastaanotto- \ \ JäIiiarvjoint\ Täydentävä 
Arvioinnin / arviointi jälkiarviointi, 
päivitys // (seuranta) // (seuranta)22 (seuranta) 

Rakentaninen 	 Käyttö, 
hoito ja ylläpito 

Vaikutusten arviointeihin on tarvetta kiinnittää tulevaisuudessa enemmän 
huomiota. Tällä hetkellä puutteita on mm. vaikuttavuuden arvioinnissa ja ar-
viointien dokumentoinnissa. Vaikutusten arviointien laatu tulee paranemaan, 
kun vaikuttavuuden arvioinnin menetelmää aletaan soveltaa täysmääräisesti 
ja arviointien dokumentointi tehdään toistettavuuden ja läpinäkyvyyden mah-
dollistamalla tavalla. Yhdessä nämä luovat nykyistä paremmat edellytykset 
myös vaikutusten seurannalle ja jälkiarvioinnille. Laadun paraneminen edel-
lyttää, että vaikutusten arvioinnin kaikkiin vaiheisiin käytetään nykyistä 
enemmän resursseja. 

Linjausta 4 edistävät esimerkiksi 

• EL Y-keskusten yhteistyö maakuntien ja kuntien kanssa mm strategi-
sista tavoitteista ja alueellisista hankkeista (TTSt, TOTSUt ym) 

• Etenkin päätieverkon kehittämisessä pyritään tavoitetilan hallittuun 
edistämiseen (pitkäjänteisyys, vaiheittain eteneminen) ja sen hank-
keiden hyvään suunnitelmavalmiuteen. 

• Teiden suunnitteluratkaisujen periaatteet määritellään tieverkon ke-
hittämisen toimintalinjoissa, ohjeissa ja jaa tuvaatimuksissa. Niitä 
noudatetaan suunnitelmien hankinnassa ja laadinnassa. 

• Suunnittelun hankintakäytännötja laadunhallinta toimivat hyvin 
• Kaikkia tien pidon toimia koskeva hankkeiden hallinta on järjestetty tu-

losyksiköissä yhtenäisellä tavalla. Ohjauksen, suunnittelun ja hankin-
nan toimintaketju on hankkeiden tietojen osalta saumaton. (Han-
kesalkun hallinta, SAMPO) 

• Suunnitelmien dokumentointi ja suunnittelutietojen ylläpito hoidetaan 
yhdessä palveluntuottajien kanssa. Suunnitelmista on jatkuvasti käy-
tettävissä ajankohtaiset tiedot ja kuvaukset (SAMPO) 

• Peru steluviestintää varten ja päätöksenteon pohjaksi hyödynnetään 
tietoja alueiden tarpeista, suunnitelluista hankkeista sekä niiden en-
nakoiduista ja toteutuneista vaikutuksista. Perustelu- ja asiakasvies-
tintä hoidetaan yhteistyössä EL Y-keskusten ja Liikenne viraston kes-
ken. 

• Vaikutusarviointien kehittämistä ja jälkiaiviointien käyttöönottoa jatke-
taan. Hankkeiden, suunnitelmien ja ohjelmien etenemistä seurataan 
ja aivioidaan. 

n 

. 
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4.5 Toimi ntaedellytysten vahvistaminen 

Liikennevirasto kehittää suunnittelua yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. 
Asiantuntijoiden osaamisesta huolehtimalla ja verkostoitumista uudistamalla 
turvataan hyvät toimintaedellytykset ja saumaton yhteistyö myös tulevaisuu-
dessa. 

Suunnitelmien hankinta tukee laadukasta palvelutuotantoa ja mandollistaa 
myös uusien käytäntöjen kehittymisen ja käyttöönoton. Muutosta edistetään 
tarvittaessa yhdessä palveluntuottajien kanssa. 

Erityisesti suunnittelun tiedonhallintaa parannetaan. Toimeksiannoissa edel-
lytetään palveluntuottajilta uusien tiedonhallintamenetelmien käyttöä. 

Suunnittelutoimintaa parannetaan edelleen suunnittelun kehittämisen tavoi-
tetilan ja toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla. Vaikka 
SUUNTA 2010 - tavoitteisiin tähtäävät kehittämisprojektit ovat valmistuneet, 
toimintaympäristön muutokset ja suunnittelun uudelleenorganisointi lisäävät 
tarvetta tukea kehitettyjen toimintamallien käyttöönottoa ja jatkokehittämistä. 
Kehittäminen sisältää toimintamallien ja tehtävien tarkentamista ja työkalujen 
ja ohjeiden parantamista. 

Ajankohtaisista kehittämistarpeista huolehtimalla lisätään samalla motivaa-
tiota asiantuntijoiden osaamisen uudistamiseen ja säilyttämiseen. Osaami-
sen hallinnan on tulevaisuudessa oltava osa normaalia johtamista. Tiepii-
reissä tehtiin perusosaamisen ylläpitämiseksi ja tuleviin haasteisiin vastaa-
miseksi tiepiirikohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat ja esitys yhtei-
seksi tienpidon osaamisen kehittämissuunnitelmaksi. Niiden toteutuminen ja 
uusien osaamishaasteiden vaatimien toimien suunnitteleminen on varmistet-
tava tulevina vuosina. Asiantuntijoiden kouluttamiseksi on jo käynnissä usei-
ta koulutusohjelmia. 

. Yhteiskunnallinen Oman toiminnan 
vaikuttavuus taloudellisuus 

ASIAKKUUKSIEN PERUSTEHTAVÄMME OMAN TOIMINNAN 
JA ULKOISEN HOITAMISEN KYVYKKYYDET KYVYKKYYDET 

VAIKUTTAVUUDEN 
KYVYKKYYDET 

1. Tienpidon osaaminen Riittävä osaaminen 
- liikennejarjestelmän keskeisten tarpeiden perustehtävissä 

1. Ymmarrys ja tieto muuttaminen palvelutasokuvauksiksi sekä - suunnittelussa, hankinnassa 

- asiakkaista tienpidon tuotteiksi ja palveluiksi ja asiakaspalveluissa 

- toimintaymparistösta - liikenteen ohjauksessa 

- markkinoista 2. Tietämyksen hallinta 
- tietohallinnossa 
- henkilöstohallinnossa 

- tiedonhallinnan ja toiminnan kytkentä, - toiminnan ohjauksessa 
2. Sidosryhmäyhteis- hiljainen tieto / data 
työ ja vuorovaikutus 

3. Kyky sovittaa yhteen prosessit 
- tienpidossa, matkojen ja kuljetusten 
ongelmien ratkaisemisessa jne. 

Asiakkuus ja yhteiskunta osana tienpidon strategiaa. 
Yhtenäiset palvelut ja toimintamallit. 

Kuva 2. 	Tiehallinnon strategiset kyvykkyydet (2007) 
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Uusien kehittämistarpeiden esille tulossa on suunnittelutoiminnan seurannan 
ja arvioinnin ohella suuri merkitys myös verkostoilla, yhteistyöryhmillä ja neu-
vottelupäivillä sekä niiden kautta tapahtuvalla tiedonvälityksellä. Tiehallin-
nossa asiantuntijoiden verkostoja ja yhteistyöryhmiä on käytetty paljon ja to-
dettu hyödyllisiksi, eikä niistä vastaisuudessakaan ole tarkoitus luopua. Ver-
kostoja uudistettaessa osallistumista laajennetaan tarpeen mukaan niin ELY 
-keskuksissa kuin Liikennevirastossakin. Verkostojen tehtävänä on varmis-
taa toiminnan yhdenmukaisuutta, levittää hyviä käytäntöjä, ratkaista ajan-
kohtaisia ongelmia, lisätä tutkimustulosten hyödyntämistä, tukea ohjeiden 
noudattamista, kehittää toimintatapoja ja osaamista sekä muutoinkin kasvat-
taa asiantuntemusta. 

Suunnittelun palveluntuottajat (suunnittelukonsultit) pidetään tietoisina suun-
nittelun toimintamalleista ja ohjeista sekä organisaation muutoksista. Kon-
sultteja kutsutaan suunnittelun tilaisuuksiin, seminaareihin ja koulutuksiin. 

. 

Suunnittelukonsulttien kanssa tehdään yhteistyötä kustannusten hallinnan ja 
muun suunnittelun tiedonsiirron parantamiseksi (1 K-yhteistyö). Yhteisen kus-
tannustietokannan ylläpito jatkuu. Tarkoitus on päättää väylähallinnon kus-
tannushallintastandardista ja kuvata se kustannushallintaohjeessa. Siten 
voidaan saada nykyistä luotettavammat kustannusten arvioinnin menettelyt 
eri suunnitteluvaiheisiin. Myös suunnitteluun käytettävien tietoaineistojen ja 
tuotettujen suunnitelmatietojen hallintaa on tarpeen kehittää ja sisällyttää 
tiedonhallintatehtäviä palvelujen toimeksiantoihin. 

Suunnittelun tiedonhallinnan kehitystyötä jatketaan suunnittelun S-ARKKI - 
tietoarkkitehtuurikuvauksen ja järjestelmäpalveluiden kokonaiskuvauksen 
mukaisesti. Suunnittelun tietopalveluja parannetaan esimerkiksi paremmilla 
haku- ja raportointiominaisuuksilla sekä Liikenneviraston että ulkoisten toimi- 
joiden tietovarastojen tiedoista (TIIRA). Lisäksi SAMPO - 
toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa hankkeiden ja projektien seurantaa, 
niiden kustannus- ja vaikutustietojen hallintaa sekä ajankohtaisten suunnitte-
lutietojen saatavuutta. 

01 04 2009 / U11 LInd,t,0,,, 
	

SuunnitIeIu, UedonflaIUIa 	/0 

Järjestelmäpalveluiden kokonaiskuvaus 

- TiehaIInto 	- - - 	 Tienkäyttää 	- 

Palveluntuottaja 	 Muu sidosryhmäo ed. 1  

SuunnitteluproJektin kanssakäym Isportaali 	 1 
Tietopalvelut 

.rJt.Im 	
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o a 

Hankesalkun halluntapalvelu 
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Linjausta 5 edistävät esimerkiksi 

• Suunnittelutoiminnan kehittäminen jatkuu Liikenne virastossa Liiken-
nejärjestelmä- ja Tieosastoilla 

• Yhteistyöryhmät ja -verkostot säilytetään toimivina valtakunnallisesti 
ja alueilla. Myös eri alueiden EL Y-keskukset ja niiden vastuualueet 
toimivat verkostoina. Organisaatiomuutosten mandollistamaa uutta 
asiantuntemusta hyödynnetään mm. liikennejärjestelmä- ja ympäris-
töasioissa. 

• Suunnittelu ja hankinta pyrkivät hankintakäytäntöihin, jotka mandollis-
tavat myös uudenlaisia ratkaisuja ja edistävät haluttujen palvelu- ja 
laatutasojen saavuttamista 

• Lisääntyvää suunnittelun ja suunnitteluttamisen hankinta palvelujen 
käyttöä ohjeistetaan 

• Suunnittelussa käytettäviä tietojärjestelmiä ja nIIden tietosisältöjä uu -
distetaan vastaamaan paremmin suunnittelun tarpeita 

• Yhteistyötä toiminta ympäristömuutosten seurannassa ja ennakoin-
nissa laajennetaan (EL Y-keskukset, Liikenne virasto) 

• Suunnittelussa huolehditaan asiantuntijoiden osaamisesta (tiepllrien 
osaamisen kehittämisohjelmat) ja henkilöresurssien riittävyydestä. 

• Suunnittelutoimintaa ja suunnittelun ohjauksen muutostarvetta seura- 
taan ja taivittaessa linjauksia ja ohjeistuksia uudistetaan. 

. 
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5 KEHITTÄMISTOIMET 

5.1 	Kehittämistoimien tilanne ja niiden vaikutukset 

Suunnittelun toimintalinjoissa esitetyt toimintatavat on pitkälle otettu jo käyt-
töön ja niiden avulla on edetty tavoitteiden suuntaan. Parhaiten etenivät 
asiakaslähtöisyys, liikennejärjestelmätyö ja kunnossapidon suunnittelu. Kehi-
tettyjä toimintamalleja lienee mandollista käyttää jatkossa sellaisenaan or-
ganisaatioiden muutoksista huolimatta. 

Kehitetyistä toimintamalleista useita voi luonnehtia nykyisenkaltaista toimin-
taa edistäviksi ja selkeyttäviksi. Tällaisia ovat esimerkiksi toimet 

• asiakasajattelun voimistamiseksi 
• tavoitetilan määrittelyjen ja -kuvausten laatimiseksi 
• ohjeiden, linjausten ja toimintajärjestelmän ajan tasalla pitämiseksi 
• hierarkkisen suunnittelujärjestelmän selkeyttämiseksi 
• ja suunnitelmien laadun hallinnan mm. kustannus/vaikutushallinnan 

parantamiseksi 
• verkostoitumisesta, koulutuksesta ja osaamisesta huolehtimiseksi. 

Toiminnan suurempaan uudistamiseen tähdätään 
• strategisella liikennejärjestelmätason ohjauksella (liikennejärjestelmä-

työn tulokset välittymään ohjauksen kautta toimintaan) 
• palvelutasosuunnittelulla 
• tietojärjestelmien parantamisella: yhteinen toiminnanohjausjärjestel- 

mä SAMPO ym. suunnittelun tietojen hallinta ja raportointi (TIIRA) 
• kumppanien laajan osaamisen saamisella mukaan suunnittelun ver - 

kostoihin 

Mainitut enemmän toimintaa uudistavat muutokset edellyttävät vielä jatkoke-
hittämistä, eniten suunnittelun tietojen hallinnan osalla. 

5.2 	Suunnittelun linjauksien ja suunnittelun kehittämistoimien 
riskien tarkastelu 

Suunnittelun kehittämisohjelman aikana tunnistetut riskit ovat edelleen jos-
sain määrin ajankohtaisia 

• resurssit eivät riitä 
• ohjeet eivät ole selkeitä ja niiden käyttöönotto on hidasta 
• uusia toimintamalleja ja toimintajärjestelmää ei saada kuntoon 
• osaaminen ei uudistu eivätkä käytännöt muutu suunnitellulla aikatau-

lulla 
• alan yhteisten tietovarastojen ja -verkkojen sekä yhteistyöverkostojen 

käyttöön saamisessa ongelmia 

Organisaatiomuutokset nostavat myös uusia riskejä: 
• kehittämisen panostukset jäävät hyödyntämättä (esim. t&k ja tietojär-

jestelmät) 
• päätieverkon ja maan eri alueiden tieolojen yhtenäisyys ei toteudu 

riittävästi 

. 
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• suunnittelu saattaa kapeutua ilman menetelmäkehittämistä, mene-
telmätukea ja tiedonhallinnan tukea tai resurssipuutteiden vuoksi 
(esim. ympäristöselvitykset tai arvioinnit) 

• toimintaa ei saada kuvatuksi niin tarkasti tai pidettyä riittävän yhte-
näisenä, että voidaan rakentaa toimintaa helpottavia tietojärjestelmiä 

5.3 Kehittämistarpeetja -suositukset 2010 - 

Kiireellisimpiä jatkokehittämisen kohteita ovat 
• Kiireellisimmät suunnittelun tiedonhallintaan ja niiden järjestelmiin liittyvät 

toimet: su unnittelutiedon kuvaaminen ja hallinta, hankkeiden hallinta 
(SAMPO) sekä suunnittelun tietopalvelut 

• Hankesalkku -osaprosessin toiminnan kehittäminen 
• Suunnitteluohjeiden uusiminen (seuraavana toteutukseen Ohjeiden uusi-

misohjelma 2010 - 2013) 
• IK -yhteistyö ja yhteistyö suunnittelukonsulttien kanssa (kustannusohjaus-

menettely, kustannusten arviointi, tietojärjestelmien yhteiskäyttömandolli-
suudet) 

• Liikennejärjestelmäsuunnittelun strategisen tason tavoitteet 
• Palvelutasoanalyysin, asiakaslähtöisyyden ja palvelutasoajattelun kehittä-

minen ja soveltaminen 
• Suunnittelun indikaattoritja tunnusluvut sekä tilakuvausten kehittäminen 

Esitetyt jatkokehittämiskohteet perustuvat suunnittelun kehittämisohjelman 
projekteista esitettyihin tietoihin. Niistä tehty tilanneyhteenveto ohjelman viiden 
keh ittämisalueen projekteista on koottu seuraavaan taulukkoon. 

Kehittämisalue Tilanne 	SUUNTA 	-kehittämisohjelman 
__________________________ loppuvaiheessa 
1. Suunnittelun 	uudistuva Toimintamallit on 	kuvattu toimintajärjestel- 
toimintamalli mään vuoden 2009 loppuun 	mennessä. 

Kaikki osaprosessit ovat kehittyneet huo- 
mattavasti, vaikka toimintamallin jatkokehit- 
täminen 	tiepiireissä 	on 	kesken 	joissakin 
osaprosesseissa (esim. palvelutason analy- 
sointi ja hankesalkun hallinta). Osaproses- 

____________________________ sien indikaattorit ja tunnusluvut kuvaamatta. 
2. Suunnittelun tiedonhallinta Suunnittelun tiedonhallinnan tulevaisuuden 

kuva on selkeytynyt. S-, As- ja H-prosessien 
tarpeita voidaan tarkastella yhdessä ja hoi- 
taa jatkokehittämistä. Kehitettävä suu nnitte- 
luprosessin 	työvälineitä 	suunnittelutiedon 
kuvaamiseen ja hallintaan, hankkeiden hal- 
lintaan ja palvelutason analysointiin (osana 
suunnittelun tietopalveluja ja tietojen ylläpi- 
topalveluja 	sekä 	suunnittelun 	porttaalien 

____________________________ kehittämistä). 
3. Suunnitteluohjeet 	ja 	toi- Toimintalinjat ovat selkeytyneet (ohjauksen 
mintalinjat päätös toimintalinjoista). Ohjeistusten ylläpito 

on käynnissä. Jatkuvaa päivitystarvetta oh- 
jeistuksissa (tulossa ohjelma 2010- 2013). 
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yhteenveto 

KEHITTAMISTOIMET 

4. Kyvykkyys, osaaminen ja Osaamisen hallinta ja henkilöstösuunnittelu 
sidosryhmäyhteistyö ovat osa johtamista. Asiantuntijoiden koulu- 

tusohjelmat (3kpl) ovat käynnissä. 
Konsulttien kanssa yhteistyö kustannusten 
hallin nan 	parantamiseksi 	on 	käynnissä. 
Kustannusohjausmenettelyn ja eri suunnit- 
teluvaiheiden luotettavien kustannusarvioin- 
tien 	menettelyjen 	osalta 	työ 	on 	kesken. 
Suunnittelukonsulttien kanssa yhteiset tieto- 
jen päivitys /käyttömandollisu udet selvitettä- 

________________________ vänä. 
5. Liikennejärjestelmän kehit- Liikennejärjestelmätyö selkeytynyt ja suun- 
täminen nittelu 	kehittynyt jatkuvaksi 	työksi 	alueilla. 

Aihe odottaa mm. Liikenneviraston tehtävi- 
en selkeytymistä. Strateginen ohjaus ja ta- 
voitteet/palvelutaso tulossa 2010 - (LVM). 
Tiehallinnon 	lj-työn 	kehittämistoimien 	tar- 
peet on selvitetty. Myös yhteistyöprosesseja 
jatkuvaan lj-työhön liittyen on edelleen kehi- 

_________________________ tettävä. 

5.4 Suunnittelun seuranta 

Pelkästään suunnittelun linjausten toteutumisen seuraaminen on vaikeaa. 
Suunnittelutoiminnan ja suunnitteluhankkeiden seurantaa eri muodoissaan 
kuitenkin tapahtuu esimerkiksi tulosohjauksen yhteydessä. Myös toiminnan 
ja hankkeiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan. Suunnittelun ja eten-
kin liikennejärjestelmätyön ja suunnitteluhankkeiden seurantaan on tarvitta-
essa mandollista kehittää näihin osa-alueisiin paremmin kohdistuvia seuran-
taindikaattoreita ja suorituskykymittareita. 

Seurantatietoa suunnittelun ja sen hankkeiden etenemisestä tarvitaan ennen 
muuta johtamisen ja ohjauksen käyttöön. Lisäksi suunnittelun onnistumista 
ja mandollisia kehittämistarpeita selvitetään toimintalinjojen ja ohjeiden laa-
dintaa varten sekä tienpidon ja suunnittelun toimintamallien kehittämiseen. 
Myös asiantuntijoiden ja suunnittelun asiantuntijaverkostojen tulisi olla hyvin 
selvillä suunnittelun tilasta. 

. 

. 
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www.tiehaltinto.fi 	 TIEHALUNTO 
vÄrORv*LTNINGEN 



SUUNTA 	 1.9.2009 

1 Suunnittelun uudistuva toimin tamalli 
Hanke Tulos Käyttöönotto 

ja sen tarkoitus / vastuuhenkilö 

Suunnittelun toiminta- Tiehallinnon suunnittelun toiminta-malli Jatkokehittäminen on 
mallin 2010 kuvaaminen. 2010 sisältää prosessin kuvauksen ja vastuutettu osaprosesseittain 
Suunnittelun tavoitetilan ja lisäksi prosessikartan tarkennukset, tiepiireille (jatkossa LIIVI yhdessä 
kehittämisteesien vieminen tienpidon suunnittelun tuotteet ja ELYjen kanssa). Lisäksi 
prosessin kuvaukseen niiden palvelut, suunnittelun vaiheet ja kehittäminen jatkuu muilla 
siirtämiseksi toimintaan kytkeytymiset muihin prosesseihin suunnittelun kehittämisohjelman 

sekä kehitysehdotukset. Suunnittelun projekteilla. 
Javanainen suorituskyvyn mittarit tarkennettu. 

S-prosessin päivitys Ajan tasalla oleva toimintajärjestelmä Osana toimintajärjestelmää. 
toimintajärjestelmään suunnitteluprosessin osalta. (Liikennevirasto ylläpitää 
Tiehallinnon toiminta- Työ kesken, jatkossa Toimintajärjestelmää.) 
järjestelmän päivitys S- 
prosessin nykytilaan 	TiepiinUJ vanainen 

Asiakastarpeet Asiakasryhmittely. Malli • Johdon päätös asiakas- 
tien pidon vaatimuksiksi asiakastarpeiden ja -palvelutason ryhmittelystä (tehty). 
Asiakaslähtöisen toimintatavan seuraamiseksi ja vaikutusten • Johdon päätös 	asiakasryhmä- 
vahvistaminen suunnittelussa arvioimiseksi asiakasryhmien kohtaisista tavoitteista ja niiden 
ja ohjauksessa sekä näkökulmasta (kaikilla suunnittelun ja seurannasta. 
asiakkaiden tarpeiden ohjauksen tasoilla). Asiakasrihmiä 

• Asiakaslähtöinen toimintatapa, 
toteutumisen seuranta ja koskevat tavoitteet ja mittarit menettelyt kuvataan mm. S:n 
arviointi ohjauksen käyttöön. toimintajärjestelmässä. 

www.tiehallinto.fi 	Kruth TIEKALUNTO 
vÄGrOVA11'NI NGEN 

. 	 . 
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1. Suunnittelun uudistuva toimintamalli 
Hanke 

ja sen tarkoitus / vastuuhenkilö 

Palvelutasoanalyysi 
Palvelutason hallinta asiakkaiden 
ja yhteiskunnan kannalta 
laadukkaasti, edullisesti ja 
tehokkaasti. Suunnittelu tukeutuu 
tietoon toimien vaikutuksista 
asiakkaille. 

Leskinen 

Tulos 

Toimintamalli palvelutaso- 
analyysien tuottamiseksi. 
Yhtenäiset palvelutasokuvaukset 
sekä tunnusluvut / indikaattorit 
palvelutason arviointiin ja 
seurantaan. 
Työ kesken. 

Käyttöönotto 

• Palvelutason tilan seurannassa. 
• Nykytilan ja tulevan tilan 
kuvauksissa osana tienpidon 
suunnittelua ja hankkeiden 
suunnittelua. 

Menettelyt toimintajärjestelmään 

HYPS ja sen ohjeistus 
Hoidon ja ylläpidon suunnittelun ja 
niiden perusteluiden esittämisen 
parantaminen 

Patrikainen 

Kustannusten hallinta 
Suurten hankkeiden 
kustannusarvioinnin kehittäminen 
(sis. 29 toimenpidettä) 

Ryyppö 

Hoito- ja ylläpitosuunnitelman 
laatimisohje (HYPS -ohje 

) 
ja 

vaikutusarvioinnin menettely 

on en 

Esimerkiksi ohjepäivitykset Tie-
suunnitelman sisältö ja 
esitystapa- ja Tiensuunnittelun 
toiminta-ohjeisiin (sisältävät 
kustannusohjauksen) 

• Hoidon ja ylläpidon 
suunnittelussa ja TTS-
suunnittelussa (piirien TTS 
tulevaisuudessa?) 
• Menettelyt toimintajärjestelmään 

• Hankesalkun hallinta (SAMPO) 
• lK-laskennan käyttöönotto 
• Ohjeiden käyttöönotto 
• Koulutus 
• Korostetaan asiaa 
toimintajärjestelmässä 

www.tiehallinto.fi 	 TIEFIALLINTO 
vÄG,ORvLrsppiGE 
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1. Suunnittelun uudistuva toimin tamalli 
Hanke 

ja sen tarkoitus / vastuuhenkilö 

Hankesalkun hallinta 
Toiminnan tehostaminen ja 
suunnittelun tiedonhallinnan 
parantaminen yhdenmukaisella 
hankkeiden ja projektien 
hallinnalla 

Vitikka 

Tulos 

Kaikkien tulosyksiköiden yhteinen 
toimintamalli hanke- ja 
projektihallinnassa. 
Työ kesken - projektissa luotu 
hyvät mandollisuudet SAMPOn 
käyttöönotolle. 

Käyttöönotto 

• Toiminnanohjauksen SAMPO - 
järjestelmä (myös ELYissä 
käyttöön): hanketiedot löytyvät 
yhteisestä tietokannasta 
• Osaprosessin kuvaus 
toimintajärjestelmään 
• Muut ohjeet? 

1. YH TEEN VETO 

www.tiehallinto.fi  

Toimintamallit kuvattu 
toimintajärjestelmään (valmiit 
vuoden 09 loppuun). 

Kaikki osaprosessit kehittyneet, 
vaikka esim. hankesalkun 
hallinta ja palvelutason 
analysointi vielä kesken ja 
siihen liittyvät indikaattoritja 
tunnusluvut puutteelliset. 

• Uudet keskeiset muutokset 
toimintajärjestelmässä ja 
toimintamallit käytössä. 

• Toimintamallit ovat 
jämäköittäneet suunnittelua ja 
esimerkiksi hoidon ja ylläpidon 
suunnittelu on selkeytynyt. 

• Suorituskyvyn mittarit ovat 
olemassa, osaprosessien 
mittareita ei määritelty 

• Toimintajärjestelmää 
päivitetään jatkossa 
Liikenneviraston johdolla 

T1EI4ALUNTO 
VÄcFORVALTNINGEN 

. 	 . 
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2a Suunnittelun tiedonhaliinta 
Hanke Tulos Käyttöönotto 

ja sen tarkoitus / vastuuhenkilö 

Suunnittelua tukevien Suunnittelun nykyisten • Tietojärjestelmien pikaparannusten 
tie tojärjestelmien nykytila- tietojärjestelmien ja niitä hoitaminen. 
arvio SUTINA koskevien lähiajan • Tietoja hyödynnetään S:n 
Suunnittelun tietojärjestelmien kehittämistoimien kartoitus. tiedonhallinnan projekteissa mm. S- 
lähiajan kehittämistarpeisiin Yleiskuva myös pidemmän ARKKI 
vastaaminen 	Lindström aikavalin tarpeista. 

Suunnitteluprosessin Suun n itteluprosessi n Arkkitehtu urikuvauksen avulla 
tietoarkkitehtuurin kuvaus tietoarkkitehtuurin kuvaus S- päätetään tavoitetilasta ja laaditaan 
Suunnitteluprosessin 	tiedon- ARKKI (= visio). monivuotinen ohjelma 
hallinnan kehittämistarpeiden suunnitteluprosessin 
kuvaus 	pitkällä aikavälillä. 	Lindstroi 

tietojärjestelmien kehittämiseksi. 

Väylävirastojen Hankkeiden hallinta ja SAMPOn käyttöönotto ja hankkeiden 
toiminnanohjauksen suunnittelun tiedonhallinta hallinnan uudet yhtenäiset 
kehittäminen SAMPO osana menettelyt (kaikki tulosyksiköt) 
Osallistuminen SAMPOn toiminnanohjausjärjestelmää 
kehittämiseen suunnittelun (SAMPO) 
tiedonhallinnan parantamiseksi ja Kesken 
toiminnan tehostamiseksi 	Huorr 

2, YHTEEN VETO Suunnittelun tiedonhallinnan 5, As ja H-prosessien tarpeita 
tulevaisuuden kuva voidaan katsoa yhdessä ja hoitaa 
selkeyty nyt. jatko kehittämistä 

www.tiehallinto.fi  TIEHALLINTO 
vÄFORvAtrNINGEN 
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3 Suunnitteluohjeet ja toimintalinjat 

Hanke Tulos Käyttöönotto 
ja sen tarkoitus 

Ohjekokonaisuuden Ehdotus suunnittelu- ja hankinta- Ohjeet ja laatuvaatimukset - 
selkeyttäminen menettelyihin sopivaksi palveluissa otetaan huomioon 
Tiehallinnon ohjejärjestelmän suunnitteluohjeiden ja laatu- esitetyt muutos- ja 

parantaminen 	Saarelainen vaatimusten ohjeistorakenteeksi kehittämistarpeet 
ja -sisällöksi, jotka mandollistavat 
nykyistä paremmin ohjeiden 
päivityksen ja ylläpidon... 

Tekemisen tapaa koskeva Esitys tekemisen tapaa koskevan Käyttöönotto Ohjeet ja 
ohjeistus ohjeistuksen kokonaisuudesta ja laatuvaatimukset -palveluissa 
Tiehallinnon ohjeistojen ehdotus jatkotoimiksi. 

parantaminen 	Säärnänen 

Esiselvitysohjeiston Tienpidon eri osa-alueiden Luonnos varsinaisen ohjeen 
uusiminen esiselvitystöitä koskeva uusi valmisteluun. 
Tiehallinnon esiselvityksiä ohjeistus (luonnos). Ohjeiden käyttö esiselvitysten 
koskevien ohjeiden parantaminen tilaamisessa ja laadinnassa. 
ja päivitys suunnittelun uusien 
toim intamallien ja -periaatteiden 
mukaiseksi 

www.tiehallinto.ti 	 Holopainen TJEHALLINTO 
VÄFORVAITNINGEN 

. 	 . 
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3 Suunnitteluohjeet ja toimin talinjat 

Hanke Tulos Käyttöönotto 
ja sen tarkoitus 

Suunnittelun linjausten 'Suunnittelun linjausten 
kokoaminen ja selkeytyminen jatkokehittämistä • Suunnitteluprosessissa 
suunnittelun toimin talinjan 

- 	- 
varten 

• Toimintajarjestelmassa 
laatimmen. • Suunnittelun toimintalinjat 
Strategisen ohjauksen kannalta (päivitetään SUUNTA 2010 - 
olennaisten suunnittelutoiminnan teesien ja SUUNTA- 
toimintalinjojen selkeyttäminen ja kehittämisprojektien tulosten 
Suunnittelun toimintalinjan pohjalta) 
laatiminen. 

Ryyppö. Peljo es en. 

Asiakkuuden toimintalinja • Asiakkuus- ja 
Asiakkuuden toimintalinjojen Asiakkuuden toimintalinja suunnitteluprosesseissa 
päivittäminen • Toimintajärjestelmässä 

Kruth 

Liikenteen hallinnan • Liikenteen hallinnan 
toimintalinja Tieliikenteen hallinnan ohjeistuksessa ja suunnittelussa 
Tieliikenteen hallinnan toimintalinjat taustaraportteineen • Toimintajärjestelmässä eri 
toimintalinjojen päivittäminen Kesken prosesseissa 

Karessuo 

www.tiehallinto.fi  
______________________________________________________ 

TIEHALLINTO 
vAe.rZDvini 1 
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3. Suunnitteluohjeet ja toimin talinjat 

Hanke 
ja sen tarkoitus 

Ohjeistusten uusiminen 

Tiehallinnon ohjeiden ja 
laatuvaatimusten laatiminen ja 
päivittäminen 

N uutinen 

Tulos 

Päivitykset paremmiksi: ohjeiden 
päivitykset 2006-2009 -ohjelman 
mukaisesti ja tehty uusi ohjelma 
vuosille 2010- 2013. 

Käyttöönotto 

Suunnittelussa ja suunnittelun 
hankinnassa (mm. Tiehankkeiden 
arviointiohje ja Tiensuunnittelun 
toimintaohje, ys ja ts) 

3. YHTEEN VETO 	Suunnittelun toimintalinjojen 	Ohjauksen päätös 
selkeytyminen. 	 toimintalinjoista 

Ohjeistusten ylläpito käynnissä. (toimintajärjestelmän kohta 
Johtaminen ja 
toim intaperiaatteet) 

Osaprosessissa 
Toim intalinjojen, ohjeiden ja 
laatuvaatimusten ylläpito 
(toimintamalli) 

www.tiehaltinto.fi 
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4. Kyvykkyys, osa aminen ja sidosryhmä yhteistyö 

Hanke 
ja sen tarkoitus 

Tien pidon osaamisen 
turvaaminen tiepiireissä 

Osaamisen painopisteet ja 
sen kehittämisen 
systematiikka lähtökohtana 
osaamisen tila ja haasteet. 

S lo ke 

Tulos 

Yksiköiden tienpidon osaamisen 
kehittämissuunnitelma, toimintamalli 
ja verkostot. 
Tienpidon osaamisen yhteiset 
kehittämiskohteet ja toimintamalli. 

Käyttöönotto 

Yksiköissä johtoryhmien päätökset 
kehittämis-kohteista ja toimista. 
Prosessiverkostot päättävät 
valtakunnalliset kehittämiskohteetja 
toimet. Henkilöiden 
kehittäytymisestä sovitaan 
kehityskeskusteluissa. 

Koulutusohjelmat 	• Liikenneturvallisuuden ja 	Koulutusohjelmat käynnissä. 
Koulutusta asiantuntijoiden 	Väylänpidon 
osaamisen parantamiseksi. 	asiantuntijakoulutukset 

Westerlund 	•Liikennejärjestelmätyön 
____________________________ koulutusohjelma 	 __________________________________ 

IK-yhteistyö 	 Kustannusohjausmenettely, 	Suunnitelmien kustannus-arvioiden 
+suunnjftelu- 	 luotettavat kustannusarviointi- 	laadinnassa ja hankehallinnassa 
konsulttien kanssa 	menettelyt eri suunnittelu-vaiheisiin. SAMPO 
Yhteistyö kustannusten hal- 	Yhteinen tietojärjestelmä (yhteiset 

	
Tiensuunnittelun toimintaohjeetja 

linnan ja muun suunnittelun 	päivitys / käyttö-mandollisuudet)? 	suunnitelmien sisältöä ja 
tiedonsiirron par$aiseksi 	Kesken 

	 esitystapaa koskevat ohjeet. 

4. YH TEEN VETO 

www.tiehallinto.fi  

Koulutukset käynnissä. 
Konsulttiyhteistyä käynnissä 

Osaamisen hallinta ja 
henkilästösuunnittelu johtamisen 
osaksi tulevaisuudessa. 

T1EKALUNTO 
VJ VÄGrORVALTNtNGEN 
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5. Liikennejärjestelmätyön kehittäminen 

Hanke Tulos Käyttöönotto 

Kaupunkiseutujen Liikennejärjestelmätyö on jatkuva Liikennejärjestelmäsuunnittelun 
liikennejärjestelmäsuunnit eri toimijoiden välinen yhteistyö- kehittämistoimissa ja ohjeissa. 
telun kehittäminen prosessi alueen liikennejärjeste- Kaupunkiseutujen 
Selvitys kaupunkiseutujen ljs:n Imän kehittämiseksi. Kirjattiin liikennejärjestelmäsuunnittelussa 
kehitystarpeista ja nykyisistä taman prosessin kehittamisen ja liikennejärjestelmätyössä. 
suunnittelukäytännöistä 	Ho/opaine 7 tarpeita ja tavoitteita. 

Liikennejärjestelmätyön Liikennejärjestelmätyön käsitteen 5-prosessissa liikenne- 
kehittäminen määrittely, Tiehallinnossa lj-työhön järjestelmätyön roolin ja sisällön 
Tiehallinnossa liittyvien kehittämistarpeiden kirkastaminen. Esiselvityksen anti 
Tiehallinnon liikennejärjestelmä- määrittely ja esitys seuraavan käyttöön suunnitteluprosessin 
työn sisällön kirkastaminen ja vaiheen kehittämistoimiksi. kehittämisen jatkotoimissa. Työ 
sen tarvitsemat kehittämistoimet i yvärinta jatkotoimien osalta kesken 

Liikennejärjestelmä työn Toimintamalli maankäytön ja Antaa tietoa toimivista 
vaikuttavuus liikenteen suunnittelun toimintamalleista ja 
Selvitys liikennejärjestelmätyön integroinnissa ja käsitys toiminnan tehokkaimmista 
vaikuttavu udesta/vaikutuksista vaikuttavuudesta/vaikutuksista vaikuttamiskeinoista 
Tiehallinnon näkökulmasta (esimerkkinä 6 kaupunkiseutua). liikennejärjestelmätyössä 

Makikyrö Työ käynnissä. ________________________________ 

5. YHTEEN VETO Liikennejärjestelmän Aihealue odottaa 
suunnittelu selkeytynyt ja Liikenneviraston tehtävien 
kehittynyt jatkuvaksi työksi selkeytymistä (riippuu myös 

____________________________ kaupunkiseuduilla ELYjen ja LVM:n osuudesta) 
www.tiehallinto.fi  TIEHALUNTO 

VÄGrORvAITN INGEN 

. 	 . 
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