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Alkusanat 

Tielaitoksen jako Tiehallintoon ja Tieliikelaitokseen toteutui 1.1.2001 al-
kaen. Uudistusta koskevien lakien mukaan tienpidon työt avataan avoi-
meen kilpailuun steittain vuodet 2001-2004 käsittävän siirtymäkauden 
aikana. 

Siirtymäkauden aikana Tiehallinnolle on tarkoitus kehittää yhtenäisiin pe-
rusteisiin pohjautuvat tilauskäytännöt, sopimusmallit, toteutusmuodot, 
laatuvaatimukset ja sopimusasiakirjat. Tätä kehitystyötä tehdään tiiviissä 
yhteistyössä koko mvr-alan kanssa. Osa kehittämishankkeista on mah-
dollista toteuttaa myös lnfraklusterin teknologiaohjelman puitteissa. Tämä 
kehittämistyö on luonnollista jatkoa sille tienpidon teettämisen kehittämi-
selle, jota jo useamman vuoden ajan on tehty laajalla rintamalla mm. pro-
sesseja sekä urakka-asiakirjoja kehittämällä. 

Tämän kehittämisprojektin tavoitteena on ollut uudistaa nykyiset kolme 
teettämistä koskevaa prosessia ja muodostaa niistä yksi valtakunnallinen 
hankinnan prosessi ja suunnitella, millä tavoin uudistettu prosessi saa-
daan ohjaamaan käytännön hankintatoimintaa. Tavoitteena on ollut myös 
luoda edellytyksiä eri tienpidon tuotteiden ja palvelujen hankintojen toi-
mintatapojen yhtenäistämiseen ja prosessien suorituskyvyn parantami-
seen sekä valmistautua uusien hankintakäytäntöjen käyttöönottoon Tie- 
hallinnossa. 

Muissakin prosessissa kuin hankintaprosessissa tehdään erilaisia han-
kintoja. Hankintaprosessin tehtävänä on luoda erilaisten tienpidon palve-
lujen ja tuotteiden hankinnan menettelytapaohjeet. Tämä raportti on poh-
jana myös näiden ohjeiden valmistelussa. 

Nyt käsillä oleva loppuraportti on työryhmän yksimieleinen kannanotto ja 
se on yhdenmukainen niiden päätösten kanssa, joita on tehty Tiehallin-
non tavoiteorganisaatiota ja ohjausta koskevissa työryhmissä kesän ja 
syksyn 2001 aikana. 

Helsingissä joulukuussa 2001 

Tapani Määttä 

Tapani Pöyry 

Jukka Karjalainen 

Jussi Ala-Fossi 

Mauri Pukkila 

Seppo Mäkinen 

Petri Keränen 

Jyrki Nuotio 

Markku Teppo 
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1 JOHDANTO 

Tämän kehittämisprojektin tehtävänä on ollut laatia suunnitelma siitä, 
millä tavoin nykyisestä kolmesta teettämistä koskevasta prosessista 
muodostetaan yksi valtakunnallinen teettämisen prosessi ja millä tavoin 
kuvattu prosessi saadaan ohjaamaan käytännön hankintatoimintaa (Tie- 
hallinnon strategiaseminaari 29.1.2001). 

Tiehallinnon johtoryhmässä 20.3.2001 hyväksytyn projektisuunnitelman 
mukaan projektin tuli olla valmis vuoden loppuun mennessä kuitenkin 
niin, että tulokset ovat käytettävissä ja hyödynnettävissä jo syksyllä 2001 
Tiehallinnon toimintatapa- ja rakennemuutosten suunnittelussa. 

Tässä projektissa tuli selvittää: 

1. millä tavoin nykyisestä kolmesta teettämistä koskevasta prosessista 
on muodostettavissa yksi valtakunnallinen teettämisen prosessi ja 

2. millä tavoin valtakunnallinen teettämisprosessi saadaan ohjaamaan 
teettämisen käytännön toimintaa. 

Ennen varsinaisen projektin aloitusta pääjohtaja vielä tarkensi toimek-
siantoa asettamalla seuraavat lisätavoitteet: 

• yhtenäinen toimintatapa asiakaspinnassa 

• 	uusiin tilauskäytäntöihin valmistautuminen 

• teettämisprosessin omistajan vastuun ja toimivallan selkiyttäminen. 

Työn kuluessa tehtävä on täsmentynyt ja laajentunut käsittämään myös 
tienpidon hankintamenettelyjen ja yhteistoimintatapojen uudistamisselvi-
tyksen. Osaltaan tehtävän muotoutumiseen ovat vaikuttaneet tavoiteor-
ganisaatiotyöryhmän ja ohjausprosessin työryhmän kehittämistyöt. 

Projektin toteutuksesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet: 

- Tapani Määttä, puheenjohtaja, teettämisyksikkö 
- Mauri Pukkila, Hämeen tiepiiri 
- Tapani Pöyry, Lapin tiepiiri 
- Seppo Mäkinen, Uudenmaan tiepiiri 
- Jukka Karjalainen, Savo-Karjalan tiepiiri 
- Petri Keränen, Savo-Karjalan tiepiiri 
- Jussi Ala-Fossi, teettämisyksikkö 
- 	Jyrki Nuotio, viestintä 
- Markku Teppo, sihteeri, teettämisyksikkö 

Projektiryhmä on kokoontunut yhteensä kuusi kertaa sekä työstänyt tätä 
loppuraporttia vuorovaikutteisesti. Lisäksi projekti on kuullut asiantuntijoita 
Tiehallinnon eri toimialueilta. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Tielaitosuudistus ja Tiehallinnon visio 

Tielaitosuudistuksen lakiperustelujen mukaan Tiehallinto siirtyy hankki-
maan suurempia palvelukokonaisuuksia kansainvälisten käytäntöjen mu-
kaisesti. Tämän uusimuotoisen toiminnan tulee näkyä myös teettämisen 
prosessien uudistamisessa. Muutoksessa tulee korostumaan nykyinen 
tuotteiden teettämisen muuttuminen tieliikennejärjestelmän hoito-, yllä-
pito-, ja kehittämispalvelujen sekä liikenteenohjauslaitteiden hankkimi-
seen markkinoilta. 

Tämä asia on Tiehallinnon vision tekstissä kuvattu lauseella: 
"Käytössämme on parhaat tilauskäytännöt kehittyneillä ja toimivilla mark-
kinoilla.' Markkinoiden kehitys- ja toimivuusedellytysten luominen on yksi 
Tiehallinnon vastuulla olevia vaativia tehtäviä. 

2.2 Hankintamenettelyjen kehittäminen kohti laajempia pal-
velukokonaisuuksia 

Tiehallinto hankkii vielä jossain määrin sekä toiminnallisilla että teknisillä 
laatuvaatimuksilla määritettyjä tuotteita, jotka eivät mandollista tuottajan 
uusia innovaatioiden ja ideoiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Tiehal-
linnon vision mukaisesti Tiehallinto siirtyy jatkossa palvelukokonaisuuksi-
en hankintaan niin, että hankintatapa mandollistaa suunnittelijan ja työn 
toteuttajan vaikutusmandollisuudet hankkeen teknisiin ja tuotantomene-
telmiä koskeviin ratkaisuihin. Myöhemmässä vaiheessa on mandollista, 
että työn toteuttajien mandollisuudet vaikuttaa esim, hankkeen sisältämi-
en toimenpiteiden ajoitukseen kasvavat tai ne tulevat työn toteuttajan 
päätettäviksi. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi pitkäkestoisiin kunnos-
sapitourakoihin sisältyvät päällysteiden uusimistyöt. Tulevaan kehitys- 
suuntaan vaikuttaa markkinoiden kehittyminen ja tuottajien valmiuksien 
paraneminen (oppiminen) vastuullisempien palvelukokonaisuuksien tuot-
tamiseen. Eteneminen laajempiin palvelukokonaisuuksiin voi olla eri tien- 
pidon tuotteiden ja palvelujen hankinnoissa erilaista. 

Keskipitkällä aikavälillä Tiehallinto pitää itsellään palvelutasoa (toiminnat-
lisia vaatimuksia) koskevat päätökset. Näitä ovat mm. hoitoa ja ylläpitoa 
koskevat toimintalinjat ja palvelutasovaatimukset sekä suunnittelua ja in-
vestointeja koskevat hanke- ja toimenpidepäätökset. 

Teknisten ratkaisujen osalta aluksi noudatettaneen Tiehallinnon hyväk-
symismenettelyä, mutta pitemmällä aikavälillä takuuehdot tai pitemmät 
urakka-ajat voivat korvata sen. Eri palvelukokonaisuuksissa investoinnit 
kehittynevät omaan suuntaansa ja mandollisesti myöhemmässä vaihees-
sa hoito ja ylläpito voidaan yhdistää omaksi palvelukokonaisuudekseen. 
Hoitotason (tieliikenteen päivittäisen palvelutason) määrittely jää Tiehal-
linnon tehtäväksi myös laajan palvelukonseptin mukaisissakin tuotteissa. 



Tienpidon hankintaprosessin kehittäminen 	 9 
LÄHTÖKOHDAT 

Tulevaa kehityssuuntaa voidaan hahmottaa oheisella kuvalla. Kehityspo-
ulla voi olla useampia välitavoitteita ja epävarmuus kasvaa aikajänteen 
pidentyessä. 

Laajemmat palvelukokonaisuudet 

Toimittajan 
vapausasteet 

Normit 
Toimintalinjat 

Toiminnalliset 
laatuvaatimukset 

Tekniset laatu-
vaatimukset 

Toimenpiteiden 
ajoitus palvelussa 

Vapaat 
tuotanto- 
menetelmät 

Tarkasti 
määritellyt tuotteet 

Nykytila 	KTS-kausi 	Visio 	Seuraava 
visio 

Aikaj änne 
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3 KÄSITTEET 

Palvelujen hankinta: 
Uudessa Tiehalli nnon prosessikartassa entinen teettämisprosessi on ni-
metty hankintaprosessiksi. Käsitteestä teettäminen tullaan siten luopu-
maan. Tämä väliraportti sisältää kuitenkin vielä molempia käsitteitä, jotka 
tulee siten ymmärtää synonyymeina toisilleen. 

Prosessi 
Prosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteut-
tamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan halutut tu-
lokset. 

Ydin prosessi 
On prosessi, joka tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. 

Tukiprosessi 
Tukiprosessi mandollistaa ydinprosessien toiminnan. 

Avainprosessi 
Avainprosessi on organisaation menestymiselle tärkeä prosessi. 

Prosessikartta 
Organisaation tasolla tehty yleinen, usein graafinen kuvaus eri ydinpro-
sesseista ja niiden välisistä yhteyksistä. 

Osaprosessit/alaprosessit 
Ryhmä toisiinsa liittyviä aktiviteetteja, joilla on omat inputinsa ja lisäarvoa 
luovat vaiheensa ja joka on osa laajempaa prosessia. 

Tehtävä 
Tehtävä on prosessissa suoritettu työ 

Tiimi 
Tiimi on ryhmä ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite 

Lisäarvo 
Lisäarvo on asiakkaan havaitsema hyödyn lisääntyminen. 

Tuote/palvelu 
Tuotteet ja palvelut ovat prosessin asiakkaan tarpeiden pohjalta proses-
sissa syntyneitä tuotoksia. 

Täyspalvelu (Full Delivety) 
Suurin mandollinen palvelukokonaisuus, joka infra-alalla käsittää suun-
nittelun, rahoituksen rakentamisen ja ylläpidon (DBFO Design, Build, 
Finance and Operate, suomeksi SRRK= suunnittelu, rahoitus, rakentami-
nen, kunnossapito) 

Kokonaispalvelu 
Erillisten palvelujen muodostama laajin palvelukokonaisuus, jonka tilaaja 
rahoittaa. Tienpidossa palvelu käsittää suunnittelun, rakentamisen, hoi-
don ja ylläpidon. (DBOM = Design, Build, Operate and Maintain) 
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Palvelukokonaisuus 
Erillisistä palveluista muodostuva kokonaisuus. Tällaisia palvelukokonai-
suuksia voivat olla: 

• Hoidon palvelukokonaisuus. Kunnossapidon alueurakoissa ostettava 
palvelukokonaisuus. Palvelukokonaisuus sisältää useampia hoidon 
palveluja ja mandollisesti myös muita palveluja (laadun osoittaminen, 
raportointi jne.) 

• Ylläpidon palvelukokonaisuus. Esimerkiksi päällysteiden uusim sen 
sisällytetään vauriokohteiden korjauksia, kuivatustöitä jne. 

• Hoito ja ylläpito samassa palvelussa. Tällaisia palveluja hankitaan 
joissakin maissa pitkäkestoisilla kunnossapidon urakoilla (PSMC = 
Performance Specified Maintenance Contract) 

• Suunnittelu ja rakentaminen samassa palvelussa (SR-hankkeet, DB = 
Design Build) 

Laatuvaatimukset 
Tuotteen tai palvelujen laadulle asetettavat vaatimukset. Eri tuotteilla tai 
tuoteryhmillä on toisistaan poikkeavia laatuvaatimuksia. Ne voidaan infra-
alalla jakaa esimerkiksi seuraavasti: 

• Materiaalivaatimukset, esimerkiksi murskeen rakeisuusvaatim us, E-
moduli 

Tuotteen tekniset laatuvaatimukset, esim. tierakenteen kantavu us, 
päällysteen tyhjätila 

• Lopputuote/toiminnalliset laatuvaatimukset, esim. tienpinnan tasai-
suus, kitkaominaisuudet 

Laatusuunnitelma 	(ISO 8402) 
Dokumentti, jolla tuottaja/toimittaja osoittaa tiettyyn työhön työvaiheeseen 
tai palveluun liittyvät laatukäytännöt, voimavarat ja toteutusvaiheet. Laa-
tusuunnitelma on keino osoittaa asiakkaalle yrityksen laadunvarmistuksen 
taso. 

Laatujärjestelmä 	(ISO 8402) 
Yrityksen laatupolitiikan toteuttamiseen tarvittavan organisaation, menet-
tely- ja toimintatapojen sekä resurssien muodostama järjestelmä. 

Hankkija 
Yleisesti se taho, joka suorittaa hankintoja. Valtiollisen hankkijan tulee 
noudattaa lakia julkisista hankinnoista (1505/92 ja muutos 1523/94). 

Tilaaja 
Urakoitsijan/konsultin (tuottajan/toimittajan ) sopimuskumppani, joka on 
tilannut urakka- tai palvelusuorituksen. 

Rakennuttaja (YSE) 
Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun työ tai palvelu tehdään ja 
joka viime kädessä vastaanottaa työn tuloksen. Rakennuttaja ja tilaaja 
voivat olla myös sama organisaatio. 

Toimittaja 
Luonnollinen tai juridinen henkilö, joka on tilaajan, rakennuttajan tai myös 
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toisen urakoitsijan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan 
sopimusasiakirjoissa määritellyn tuloksen. Toimittajia voivat olla: 

• Urakoitsija/konsultti 	(YSE/KSE) 
Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopi 
musasiakirjoissa määritellyn työtuloksen. 

• 	Pääurakoitsija/-konsultti 
Tilaajan sopimuskumppani / urakoitsija, joka käyttää aliurakoitsijoita/-
konsultteja, ja jolle kuuluu mandollisten omien töiden lisäksi mm. so-
pimuksen mukainen rakennustöiden/tehtävien yhteensovitus- ja koor-
dinointivelvollisuus. 

• 	Aliurakoitsija/-konsultti 
Kenen tahansa urakoitsijan/konsultin tilauksesta työtä suorittava toi-
nen urakoitsija/konsultti. Aliurakoitsija/konsulttitasoja voi olla useita. 

Pilottiikokelluhanke 
Uusia ratkaisuja kokeileva ja testaava hanke. Hankkeelle on tehtävä ko-
keilu- ja seurantasuunnitelma. Tulokset raportoidaan ja tiedotetaan koko 
organisaation tietoon. 

Sopimusmuoto (urakkamuoto) 
On sopimus niistä toimitustavoista ja vastuista, joilla toimittaja tuottaa asi-
akkaan hankkiman tuotteen tai palvelun. lnfra-aialla on erilaisia konsultti- 
ja urakkasopimusmuotoja. 
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4 NYKYISTEN PROSESSIEN TOIMINNAN ANALYYSI 

4.1 Tiehallinnon sisäiset haastattelut 

Nykyisten teettämisprosessien toimivuus selvitettiin haastattelemalla 
kaikki teettämispäälliköt sekä teettämisprosessien prosessikoordinaattorit 
ja pitämällä keskustelutilaisuudet tiepiirien teettämisen vastuuhenkilöiden 
kanssa. Haastatteluissa kartoitettiin erikseen teettämisen prosessien toi-
mivuutta ja yhtenäisyyttä sekä erikseen tilauskäytäntöjen kehittämistä. 

4.1.1 Teettämisen prosessien toimivuus ja yhtenäisyys 

Teettämisprosessien kehittämistyön todettiin yleensä olleen pitkäkestoista 
toimintaa. Siinä viimeiset 2-3 vuotta ovat olleet tiivistä ja tuloksellista ke-
hittämisen kautta. Kehittämistyön tuloksellisuuden arvioinnissa oli yksik-
kökohtaisia näkemyseroja. Tärkeimpinä kehitystyön tuloksina pidettiin 
Sinettiin luotua asiakirjakokonaisuutta, jolla käytännön hankintatyötä voi-
daan hoitaa. 

Hankintojen käytännön toiminnasta vastaavien tiimien toiminnassa todet-
tiin olevan suuria eroja sekä piirien välillä että piirien sisällä eri prosessien 
välillä. Prosessipohjaisen toiminnan kehittämisessä tarvittavan johdon 
tuen hankintojen vastuuhenkilöt kokivat olleen puutteellista. 

Teettämisprosessien toiminnassa asiatuntijaverkkojen toiminta oli koettu 
hyväksi toimintatapoja yhtenäistäväksi ja kehittäväksi toimintamuodoksi. 
Asiantuntijaverkot kokoontuvat säännöllisesti. 

Hankinnan alaprosessien kokoamisesta yhdeksi valtakunnalliseksi pro-
sessiksi oli epätietoisuutta ja epäluuloja. Kehittämisen pelättiin merkitse-
vän tiepiirien toiminnan itsenäisyyden vähenemistä ja jopa operatiivisen 
toiminnan keskittymistä keskushallintoon. Hankintaprosessin kuvaamista 
vain yhtenä prosessina ei pidetty riittävänä, vaan todettiin tarvittavan toi-
minnaltaan erilaisten prosessien kuvaamista alatasolla omina prosessiku-
vau ksina. 

"Palvelujen suunnittelu" -prosessin ja hankintaprosessien sekä "liikenteen 
palvelut" -prosessin ja hankintaprosessien rajapintojen todettiin vaativan 
selkiyttämistä. 

Yksikköjaon todettiin vaikeuttavan yhteistoimintaa erityisesti keskushallin-
nossa, mutta myös tiepiireissä, kun saman prosessin tehtäviä hoidetaan 
eri yksiköissä ja yksikköjen rajat muodostavat myös toiminnallisia rajoja. 

Valtakunnallisen prosessinomistajan ja linjajohdon toimivalta ja vastuut 
haluttiin selkeiksi. Nähtiin, että prosessinomistajalla tulee olla toimivaltaa, 
kun hänelle tulee vastuu prosessille asetettavista tavoitteista. Toimivalta- 
ja vastuukysymykset vaikuttavat myös rakenteisiin ja nähtiin, että ne tulee 
ratkaista samassa yhteydessä. 
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Toimittajapalautteen keruu oli ollut satunnaista ja sitä oli tehty yleensä 
vain joidenkin hankkeiden yhteydessä. Varsinaista toimittajatyytyväi-
syystutkimuksia ei oltu tehty muualla kuin Hämeen tiepiirissä. Asiaa pi-
dettiin kuitenkin tärkeänä ja usealla tiepiirillä oli suunnitelmissa selvityk-
sen tekeminen. 

4.1.2 Hankintakäytäntöjen kehittäminen 

Toisena aihepiirinä ollut hankintakäytäntöjen kehittäminen oli suhteellisen 
vaikea ja tuntematon aihepiiri haastatelluille. 

Lakien perusteluteksteissä Tiehallinnolle vastuutettuja uusia hankinta-
käytännöt olivat osalle hankintahenkilöstöä outoja. Tiehallinnon tehtäväksi 
lakien perusteluissa mainittu toimivien markkinoiden edellytysten luomi-
sen sisältö oli epäselvä. Markkinaedellytysten luomisen osalta markkina- 
mekanismien ja tienpidon markkinoiden tuntemus oli vähäistä. 

Kokonaispalvelukonsepti, laajemmat palvelukokonaisuudet ja tällaisten 
palvelujen hankintatavat olivat pääosalle teettäm isen vastuuhenkilöistä 
outoja. Epäiltiin palvelukokonaisuuksien hankinnan mandollisuutta ja 
syiksi nähtiin esimerkiksi nykyinen hankintalainsäädäntö ja EU:n han-
kintadirektiivit. 

Keskusteluissa oli sekaannusta erilaisissa hankinnan käsitteissä, esi-
merkkinä tuotteet ja sopimusmallit (KVU/kokonaispalvelu). Tämä johtunee 
osin siitä, että hankintatehtävien hallintaan ei ole kehitetty hierarkkista 
rakennetta, missä olisi kuvattu hankittavat tuotteet ja palvelut, näissä 
käytettävät hankintamallit, sopimusmuodot, yhteistoimintamallit, spesifi-
kaatiot ja maksuperusteet. 

Laatuvastuun siirtämisestä urakoitsijalle oltiin eräissä tiepiireissä epäile-
viä. Pelättiin uusien tilauskäytäntöjen vähentävän kilpailua ja nostavan 
hintatasoa. Tiehallinnon roolia ja merkitystä infra-alan kehittämisessä ei 
ylimalkaan oltu hahmotettu. 

4.1.3 Johtopäätökset sisäisistä haastatteluista 

Haastattelujen ja keskustelujen tulokset vahvistivat sitä kuvaa, miltä poh-
jalta kehittämistyön projektisuunnitelma oli tehty. Projektisuunnitelman ja 
haastattelujen perusteella prosessin kehittämistyössä nähtiin tärkeäksi: 

1. Vakiinnuttaa alan yleinen terminologia. 

2. Kuvata yksi hankintaprosessi ja laatia sille kriittiset menestystekijät ja 
mittarit projektisuunnitelman mukaisesti. Pääprosessitason alapuolella 
suunnittelua ja rakentamista koskevat prosessikuvaukset tulisi yh-
distää. 

3. Jatkaa keskushallinnon ja tiepiirien välisten asiantuntijaverkkojen toi-
mintaa. Siitä muodostuisi myös uudistetun prosessin tehokas työ-
muoto. 

4. Jatkaa työkalujen kehittämistä ja kehittää internet/extranet-ratkaisuja 
tarjouspyyntömenettelyyn ja tarjoustoimintaan. 
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5. Selvittää ja kuvata huolella yhteistyöpinnat palvelujen suunnittelun ja 
liikenteen palvelut prosessien kanssa. 

6. Tehdä esitys prosessinomistajan ja linjajohdon tavoitevastuista ja pii-
rien prosessivastaavien tavoitevastuista ja raportointivelvoitteista. 

7. Viedä hankintaprosessin kehittämistyötä rinta rinnan tavoiteorgani-
saatiotyön ja ohjausprosessin kehittämistyön kanssa. 

8. Kehittää yhteistyössä alan toimijoiden kanssa uusia hankintakäytän-
töjä esimerkiksi osana infra-teknologiaohjelmaa. 

9. Luoda edellytyksiä uusiin hankintakäytäntöihin siirtymiseen sekä 
huolehtia, että käytäntöjen kehitystyö on riittävästi esillä erilaisissa 
koulutustilaisuuksissa. 

10.Varmistaa tiehallinnon hankintaprosessin riittävä yhtenäisyys ja ohja-
us. 

4.2 Toimittajatutkimukset 

Tiehallinnon hankintatoiminnan yhtenäisyyttä ja onnistuneisuutta oli sel-
vitetty vain Hämeen tiepiirissä vuonna 2000 Hämeen piirin toimintaa kos-
kevana ja siinä tutkittavana toimittajana oli vain silloinen Tielaitoksen 
tuotanto. 

Muiden Tiehallinnolle palveluja toimittavien urakoitsijoiden ja konsulttien 
tyytyväisyyttä Tiehallinnon hankintatoimintaan kartoitettiin erillisen haas-
tattelututkimuksen avulla kesällä 2001. 

4.2.1 Toimittajatyytyväisyys Hämeen tiepiirissä 2000 

Vaikka tutkimus koski vain yhden tiepiirin toimintaa, se kuitenkin antanee 
jonkinlaisen kuvan yhden toimittajan eli Tielaitostuotannon tyytyväisyy-
destä koko Tiehallinnon hankintatoimintaan. Tutkimus antoi mm. seuraa-
via tuloksia: 

Tilaaja-tuottaja-yhteistyön sujum ista tiepiirin kanssa arvostettiin, mutta 
myös arvosteltiin. Positiivisimman palautteen tuotanto antoi päivittäisen 
yhteistyön sujumisesta ja tiepiirin henkilöstön asiantuntemuksesta. 

Yhteistyön sujuvuudessa korostui kauttaaltaan henkilötason erot yhteis-
työn onnistumisessa. Parhaimmillaan tilaajia pidettiin erinomaisina yh-
teistyökumppaneina. Huonoimmillaan yhteistyötä hoidettiin arvioiden mu-
kaan sanelupolitiikalla, jossa tehtiin selväksi, kuka käskee. Kuitenkin ko-
konaisuutena tiepiiri nähtiin hyvänä asiakkaana ja hyvänä yhteistyökump-
panina. 

Tuotannon arvioissa puututtiin myös Tiehallinnon sisäisiin yhteistyökuvi-
oihin, jotka olivat heijastuneet myös tuotannon toimintaan. Kaivattiin 
enemmän yhteistyötä Tiehallinnossa palvelujen suunnittelun ja tienpidon 
hankintojen välille. 

Selvityksessä listattiin myös Tiehallinnon suuntaan selviä kehittämiseh-
dotuksia. Yhteistyön osalta niitä olivat mm. seuraavat: 
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• 	Keskeiseksi kehittämiskohteeksi esitettiin tiepiirin hankintamenettely- 
jä, jossa oli hankittu pieniä urakoita yksinkertaisilla hintakilpailu-
menettelyillä. Tällaista hankintakäytäntöä pidettiin kalliina ja se nähtiin 
uhkana koko alan osaamisen kehittämiselle. 

• Toiseksi 	keskeiseksi 	kehittämiskohteeksi 	nähtiin 	tuotanto- 
organisaatioiden resurssien parempi hyödyntäminen eli markkinati-
lanteen ja lyhytaikaisten suhdannevaihteluiden hyödyntäminen tar-
jouspyyntövaiheessa. Käytännössä markkinatilannetta voitaisiin tuo-
tannon mielestä hyödyntää töiden ja tarjouspyyntöjen aikataulujen te-
hokkaampana suunnitteluna. Suunnittelun tulisi tapahtua yhteistyössä 
urakoitsijakunnan kanssa. 

• 	Tilauskäytäntöjä kehitettäessä Tiehallinnon tulisi kiinnittää huomiota 
asennetason tekijöihin tehokkaiden ja hedelmällisten yhteistyömah-
dollisuuksien luomisessa. Tiehallinnon tulisi määritellä millaiseksi 
hankkijaksi se haluaa profiloitua. 

• Toimittajien tuotekehitystyön edellytysten luomisessa Tiehallinnon 
toiminta nähtiin passiiviseksi. Pienten hintakilpailutettujen urakoiden 
hankkimisen nähtiin estävän toimittajien tuotekehitystyötä. Tällaiseen 
toimintatapaan toivottiin muutosta. 

4.2.2 Vuoden 2001 toimittajatutkimus 

Kesällä 2001 suoritettuun laajempaan toimittajatutkimukseen valittiin seu-
raavat yritykset: 

YIT-lnfrapalvelut, Skanska Tekra, Rakennus Oy Lemminkäinen, E.M. 
Pekkinen (suuret urakoitsijat) 
Andament, Valtatie, Kuljetus ja Maansiirto M. Kari, MVR Maatek, Nis-
ka & Nyyssönen (keskisuuret urakoitsijat) 
Viatek, YS-Yhdyskunta, Vesi Hydro, SITO, SKOY (konsultit) 

Valituista suurista yrityksistä haastateltiin yksi johtotason henkilö sekä 
yksi projektitason sellainen henkilö, joka oli toiminut toimittajana Tiehal-
linnolle. Keskisuurista yrityksistä haastateltiin yksi henkilö. Haastattelut 
tehtiin touko-elokuussa 2001. Tutkimuksesta vastasi CAA konsulttiyritys. 

Haastattelujen kysymysaineistossa pääpaino oli nykyisessä toiminnassa 
havaituissa puutteissa ja ongelmissa sekä haastateltavan käsityksissä 
siitä, miten toimintaa hänen mielestään tulisi kehittää. 

4.2.3 Toimittajatutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 

4.2.3.1 Tiehallinnon nykyisten hankintamenettelyjen toimi-
vuus 

Tässä haastattelussa saatu kuva Tiehallinnon hankintakäytännöistä oli 
paljon positiivisempi kuin, mitä edellä esitetyssä Hämeen tiepiirin toimit-
tajatutkimuksessa. Syynä eroon voi osaltaan olla se, että Tiehallinnon ja 
tielaitostuotannon väliset sopimukset olivat valtaosaltaan neuvottelu-
urakkasopimuksia. Näissä sovellettiin osittain vanhan käytännön mukaisia 
osittain epäselviä menettelytapoja, joita ei voida soveltaa kilpailluissa ura 
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koissa. Sen sijaan tässä haastattelussa olleet urakat olivat markkinoilla 
kilpailtuja urakoita, joissa on käytettävä läpinäkyviä, yleisesti hyväksyttyjä 
toimintatapoja. 

Haasteltavat yritykset pitivät yhteistyötä Tiehallinnon kanssa hyvänä ja 
positiivisena asiana. Tiehallinnon tarjouspyyntöjä ja tilausrnenettelyä pi-
detään kehittyneenä ja selvästi alan parhaana. Käytäntöjä pidettiin yhte-
näisinä koko maan tasolla. 

Haastateltavat toivovat, että Tiehallinnossa säilytetään riittävä hankinta- 
osaaminen toimivien hankintakäytäntöjen varmistamiseksi. Suunnittelu-
toimistot pitivät huonona ratkaisuna suunnittelun ja rakentamisen yhdis-
tämistä samaan urakkaan. He pelkäsivät siirtymistä urakoitsijan kanssa 
yhteistyöhön, koska se nopeuttaa työn aikataulua ja rajoittaa suunnitteli-
jan vapauksia. Pelättiin joutumista urakoitsijan "armoille". Samanlainen 
suhtautuminen on ollut myös talonrakennusalalla, jossa arkkitehtitoimistot 
ovat vastustaneet suunnittelu-rakentaminen käytäntöä. 

Tielaitosuudistukseen sisältyvä yleisten teiden tienpidon kilpailuun 
avaamista pidettiin hyvänä, mutta 4 vuoden siirtymäkautta aivan liian pit-
känä. Tieliikelaitoksen toimintaan siirtymäkauden aikana kohdistui epäi-
lyj ä. 

Vaikka hankintamenettelyjä pidettiin alan kehittyneimpinä, toiminnan pa-
rantamisehdotuksia oli suuri joukko. Osa näistä oli keskenään ristiriitaisia, 
koska haastatettavina olleiden yritysryhmien intressit ovat erilaiset. Han-
kintamenettelyjen parantamisehdotuksina mainittiin mm. seuraavia asioi-
ta: 

• 	Tarjouksien laajuutta haluttiin rajoittaa. Tarjouksista on tehtävä liian 
tarkkoja ja yksityiskohtaisia, jolloin tarjouskustannukset nousevat ja 
joudutaan tekemään päällekkäistä työtä. Haluttiin mm., että tarjoajien 
määrää rajoitettaisiin esivalinnalla. Myös esitettiin suurten hankkeiden 
tarjouskustannusten korvaamista. 

• 	Hinnan merkitystä toimittajan valinnassa pidettiin edelleen liian kes- 
keisenä. Pisteitysmenettely koettiin oikeaksi ja alaa kehittäväksi, 
mutta laadun merkitystä pidettiin liian pienenä. 

• 	Suunnittelutoimistot totesivat, että hinnan merkitys suunnittelutyössä 
on liian keskeinen ja laadun merkitys vähäinen. 

• 	Innovatiivisuuden käyttömandollisuuksia haluttiin lisättäväksi. Yleensä 
todettiin, että suunnittelijan ja urakoitsijan kädet on sidottu ja innova-
tiivisuuden hyödyntämiseen ei ole mandollisuuksia tarkkojen rajoi-
tusten takia. 

• 	Tuotevaatimuksissa (toiminnalliset laatuvaatimukset) todettiin olevan 
vielä kehittämistä. Kuitenkin nähtiin, että ne ovat oikein käytettyinä 
järkevä tapa edistää kehitystä. 

• 	Tiehallinnolta toivottiin julkista vuosi- tai 5-vuotisohjelmaa kilpailutet- 
tavista hankkeista ja niiden todennäköisestä laskenta-ajankohdasta. 
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4.2.3.2 Siirtyminen uusien laajempien palvelukokonaisuuksi-
en hankintaan 

Uusien aiempaa laajempien palvelukokonaisuuksien hankintaan siirtymi-
sestä oltiin kahta mieltä. Suuret urakoitsijat kannattavat, mutta keskisuu-
ret urakoitsijat pelkäävät urakoiden menevän heidän mandollisuuksiensa 
ulkopuolelle. 

Kuitenkin todettiin, että jos kysyntää syntyy, markkinat tulevat vastaa-
maan uudenlaiseen kysyntään. Todettiin, että suuret urakoitsijat ovat jo 
suhteellisen valmiita, pienet ja keskisuuret muodostavat yhteenliittymiä ja 
pienimmät toimivat aliurakoitsijoina, kuten jo nykyisinkin. 

Suuremmissä palvelukokonaisuuksissa pelättiin Tieliikelaitoksen ylivertai-
suutta. Suurten kokonaisuuksien tarjousten työläys ja kalleus korostui. 
Kuitenkin todettiin, että uusien palvelukokonaisuuksien hankinnan tulisi 
mandollistaa alan kehittämistä ja innovointia, joita nykyiset KVU-urakat 
eivät riittävästi tue. 
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5 KANSAINVÄLISET TILAUSKÄYTÄNNÖT 
Kansainvälisistä infra-alan tilauskäytännöistä on menossa parhaillaan 
Tekesin, Tiehallinnon, Tieliikelaitoksen, VR-yhtymän, SML:n ja Kuntaliiton 
rahoittama selvitystyö. Tähän mennessä tehdyn selvitystyön perusteella 
voidaan todeta, että hankintamenettelyjen kehittäminen liittyy laajemmas-
sa yhteydessä julkisen ja yksityisen sektorin työnjaon kehittymiseen. VaI-
litsevana suuntana on julkisen sektorin luopuminen omasta tuotantotoi-
minnasta ja tuotantotoiminnan yksityistyminen. 

Tässä kehityksessä Englanti on ollut edelläkävijänä ja sitä ovat seuran-
neet anglosaksiset maat. Yksityistämisprosessiin on liittynyt osana myös 
infra-alan hankintamenettelyjen kehittäminen. Näissä pisimmälle vietyä 
kehitystyötä on tehty Englannissa Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. 
Myös muualla maailmassa näitä malleja on kokeiltu ja kokemusperäistä 
tietoa on käytettävissä jo muutaman vuoden ajalta (ks. raportin liiteai-
neisto) 

Yleispiirteenä tienpidon hankintamenettelyjen kehitystyössä on ollut siir-
tyminen pitempikestoisten, suurempien, laatuvastuullisten palvelukoko-
naisuuksien hankintaan. Tämä on merkinnyt myös samalla tilaajan roolin 
muuttumista ja tilaajan aiemmin erillisinä hankkimien palvelujen yhdistä-
mistä suuremmiksi palvelukokonaisuuksiksi, kuten seuraavasta kuvasta 
voidaan havaita. 

t---------------------r------------------- 1 

ESIStL'N 
NITTELU 

& 
TARVE- 

SELVITVK- 
SET 

.1----------------- 

,Julkinen + vksib'inen rahoi us 	Suunnittelu-rakentaminen 

0 RAHOI- 
TUS 

TUOTTEEN 	RAKEN- 
SIJUNNIT- $ TAIINEN TELU 

YLLÄPITO 
& 

KUNNOS- 	HOITO 
TUS 

1 

Pitkäkestoinen kunnossapiIouriklsa 

Suun nittelu-ra ken ta ui i neu -hii mi ossa Ii) 

Sii iinuittelu-ia keiitaiii irien-rahoilus-ku unossapilu 

Tienpidon tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä yleisenä suuntauksen 
on ollut siirtyminen tarkkaan määritellyistä työsuoritusten hankinnasta 
laaja-alaisempaa osaamista vaativien palvelukokonaisuuksien hankin- 
taan. Tällöin: 
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• Palvelutoimitusajan (urakka-ajan) pituus on kasvanut. 

• 	Palvelutoimittajan riskit ovat kasvaneet. 

• Toimittajan vapausasteet teknisissä ratkaisuissa ovat lisääntyneet. 

• Toimittajan mandollisuudet hyödyntää omia innovaatioitaan ovat li-
sääntyneet. 

• Tilaajan osaamisvaatimukset ovat muuttuneet laaja-alaisemmiksi toi-
menpiteiden vaikutusten hallinnan osaamiseksi. 

• Toimittajan osaamisvaatimukset ovat laajentuneet lopputuotevaati-
musten hallintaan ja osaamisvaatimuksissa ovat korostuneet myös 
erilaiset management-taidot. 

• Tilaajan ja toimittajan yhteistyövaatimukset ja -tarpeet ovat kasva-
neet. Yhteistyön eri osapuolten tulisi alkaa mandollisimman varhai-
sessa suunnitteluvaiheessa. 

• Tarjoustoiminta on muuttunut vaativammaksi, pitempikestoiseksi ja 
myös kalliimmaksi. 

• Urakoiden kannattavuus on parantunut. 

• Tilaajan kustannussäästöt ovat kasvaneet siirryttäessä kohti kehit-
tyneempiä hankintakäytäntöjä. 

Tähän mennessä saatujen kokemusten mukaan kehitystyössä on päästy 
Win-Win periaatteeseen eli siitä ovat hyötyneet sekä tilaajat että tuottajat. 

Tilaajan kustannussäästöjen suuruudesta on saatu erilaisia arvioita. Ti-
laajaorganisaatiot ilmoittavat kustannussäästöjen suuruudeksi siirryttäes-
sä kehittyneempiin käytäntöihin 10-20 % verrattuna aiempaan menette-
lytapaan. Urakoitsijat puolestaan ovat esittäneet suurempia säästöjä, suu-
ruusluokaltaan 20-30 %. 

Ruotsin Tielaitos on ilmoittanut, että tienpidon saattaminen avoimeen kil-
pailuun on tuonut kunnossapidossa 25-30 %, ylläpidossa noin 10 % ja 
rakentamisessa noin 10 % kustannussäästöt. 

Suomessa sisäisen tielaitosjaon seurauksen syntynyt neuvottelu-
urakkamenettely Tiehallinnon ja Tielaitostuotannon välillä tuotti kunnos-
sapidossa arviolta noin 20 % kustannussäästöt verrattuna aiempaan 
toimintatapaan. Vuonna 2001 kilpailutetun 23 kunnossapidon urakan 
hintataso oli taas noin 9 % halvempi kuin neuvottelu-urakoiden perus-
teella Tiehallinnon arvioima hintataso. 
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Näitä kehityssuuntia voidaan hahmottaa oheisella kuvalla. 

Siirtyminen vaativampiin hankintakäytäntöihin 

• Rahoitus 
Urakan kesto 
Erakoitsijan vapausasteet 
Urakoitsijan riski 
Innovaatiot 
Tilaajan osaamisvaatimukset 
Tarjoustoiminnan saativuus 

Kustannussäästöt 

• Allianssit 

Pitkäkestoiset hoito - 
. ylläpitotourakat (PSMC) 

Laajemmat vastuut 
ja pitemmät kestot (Hybrid) 

, 	Perinteiset urakat 

• Omana työnä 

Työsuoritukset 	Tekniset 	Toiminnalliset 
laatuvaatimukset laatuvaatimukset 

Souree: Opus InS (onsultants 
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6 YHTEISTYÖPINNAT MUIDEN PROSESSIEN KANS-
SA 

6.1 Keskitettävät hankintatehtävät 

Keskitettäviä hankintatehtäviä voidaan tarkastella yhteistoiminta- ja 
osaamiskysymyksenä. Kaikissa tiepiireissä ei ole kannattavaa pitää kaik-
kien palvelujen hankintaosaamista, jos hankinta ei ole jatkuvasti toistu-
vaa. Toisaalta suuremmilla hankintakokonaisuuksilla voidaan vaikuttaa 
kilpailuun ja myös palvelujen hintatasoon. 

Lähtökohdaksi projektiryhmä kokosi teettämispäälliköiden asiaa koskevan 
yhteenvedon vuodelta 1998, tiejohtaja Pekka Jokelan esitykset tiepiirien 
erikoistumisselvityksessä, Uudenmaan, Hämeen ja Turun sekä Lapin, 
Oulun ja Savo-Karjalan tiepiirien yhteistyöajatukset tienpidon hankinta- 
tehtävien järjestelyistä (ks. raportin liiteaineisto). 

Hankintamenettelyt voidaan yleisellä tasolla ryhmitellä oheisen kuvan 
mukaisesti: 

HANKINTA- 
MENETTELYT 

TIEHALLINTO-
TASOISET 

HANKINNAT 
('Hankitaan 
keskitettynä 
hankintana) 

YHTEISTYÖ- 
ALUE- 

KOHTAISET 
HANKINNAT 

(Yhteistyöalueella 
yksi tiepiiri 
hankkijana) 

YHTEISTYÖTÄ 
HANKIN- 
NOISSA 

(Yhteistyöalueen 
tiepiirit 
tekevät 

yhteistyötä 
hankinnoissa) 

TULOS- 
YKSIKÖN 

YKSIN 
TEKEMÄT 

HANKINNAT 
(Tiepiirin omat 

hankinnat) 

6.1.1 Tiehallintotasolla keskitettävät tienpitopalvelujen han-
ki ntatehtävät 

Piirien toimintaa koskeva yhteistyön järjestely on käynnissä Hämeen, Tu-
run ja Uudenmaan tiepiirien välillä. Sen lisäksi Savo-Karjalan, Oulu ja La-
pin tiepiirin yhteistyöstä on käyty neuvotteluja. Yhteisesti keskitettäviksi 
hankintatehtäviksi on ollut esillä mm. lauttaliikenteen hoito. Lauttaliiken-
teen hoidon hankintatehtävät on syksyn 2001 tavoiteorganisaatio- ja oh- 
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jausprosessin kehittämistyössä sovittu Turun tiepiirin hoidettavaksi tehtä-
väksi. Muita kokonaan tiehallintotasolle keskitettäviä tehtäviä ei ole ollut 
ehdotuksina. 

6.1.2 Useamman tiepiirin yhteiset hankintatehtävät 

Useamman tiepiirin yhteisinä hoidettavina hankintatehtävinä ovat olleet 
esillä seuraavat: 

• 	tiepiirien rajan ylittävien hankkeiden hankinnat ja projektinjohto. Yh- 
teistoiminta-alue ei ole kiinteä. 

• 	erikoislaitteisiin kuten sähkötekniikka, liikennevalot, telematiikka, yms. 
liittyvä erikoisasiantuntemus 

• vaativat siltakohteet (rakentaminen ja korjaus) 

• 	päällysteet 

• ajoratamerkinnät (selvitetään myös siirtämistä osaksi hoitoa) 

• hoidon erikoisasiantuntemus / laatuvaatimukset ja menetelmäntunte-
mus tuotekohtaisesti (esim. soratiet, liukkaudentorjunta) 

• 	kiinteistöasiat 

• maanlunastus- ja korvausasiat 

Suuret tieinvestoinnit. Kaikkien tieverkon suurten kehittämishankkeiden 
sekä erityisen merkittävien perustienpidon investointihankkeiden projek-
tinhallintaa on katsottu tarpeelliseksi keskittää. Keskittäminen sisältäisi 
sekä hankkeiden suunnittelun että toteutuksen. Näiden hankinta ja pro-
jektinhallinta vaatii erityisosaamista, jota ei kannata pitää jokaisessa tiepii-
rissä. Suurten hankkeiden hankintaosaajista voitaisiin muodostaa osaa-
misryhmä, jonka erityisosaaminen olisi käytettävissä kulloinkin ajankoh-
taisissa hankkeissa yli piirirajojen. 

Useamman tiepiirin alueella olevan suuren kehittämishankkeen toteutta-
minen sovittaisiin yhden tiepiirin tehtäväksi ja sille myönnettäisiin myös 
hankkeen toteuttamisessa tarvittava koko rahoitus. Tätä koskeva päätös 
on tehty tavoiteorganisaation ja ohjausprosessin kehittämistyön yhtey-
dessä syksyllä 2001. Yksi mandollisuus asian kehittämisessä olisi hoitaa 
suurten projektien hankinnan kilpailuttamisvaihe saman asiantuntijaryh-
män työnä ja varsinainen toteutus asianomaisten tiepiirin työnä. 

Liikennekeskusverkko on osa hankinnan ja liikenteen palvelujen yhteis-
toiminta-alueita. Liikennekeskusverkon tarkistaminen ja tiepiirien välinen 
yhteistoiminta näissä asioissa koskettaa myös hankintaprosessia. 

Tiepiirien välisistä yhteistoiminta-alueista tulisi projektiryhmän mielestä 
päättää tiehallintotasoisesti. Tavoitteena voisi olla, että yhteistoiminta- 
alueet määrittelisivät vuoden 2002 alkupuolella hankintatehtäviin liittyvät 
yhteistyömuodot ja laatisivat asiaa koskevan suunnitelman, jota voitaisiin 
soveltaa vuoden 2003 alusta lukien. 
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6.1.3 Tiepiirien yhteistyö hankintatehtävissä 

Tiepiirin yhteistyöselvityksissä on selvitetty myös niitä hankintatehtäviä, 
joissa voitaisiin tehostaa yhteistyötä tiepiirien välillä. Näissä voitaisiin 
hyödyntää muuta tiepiireissä olevaa erityisasiantuntemusta kuten ympä-
ristö- ja liikenneturvallisuusasiantuntemusta. Tiepiirien selvitystyössä on 
etsitty sellaisia töitä tai hankkeita, joita on mandollista yhdistää tiepiirien 
alueella tai ainakin piirien rajojen läheisyydessä ja saada edullisempia 
tilauksia suurempina kokonaisuuksina. Sellaisiksi on todettu mm.: 

• 	Erilliset kaidetyöt 

• 	Erilliset valaistustyöt 

• 	Energian kilpailuttaminen 

• Sähkötekniset erikoistyöt 

• 	Sillankorjaustöiden niputus 

• Pienten rakennushankkeiden niputus. 

Edellä luetellussa listassa on joukko tehtäviä, jotka suuremmissa palvelu-
kokonaisuuksissa yhdistyvät osaksi palvelukokonaisuutta. Siten niiden 
hankinta tullee myöhemmässä vaiheessa olemaan osa suuremman pal-
velukokonaisuuden hankintaa. 

6.2 Yhteistyöpintojen järjestelyt 

Hankintaan kuuluvia tai niihin liittyviä tehtäviä tehtiin vuoden 2001 aikana 
lähinnä kolmessa Tiehallinnon avainprosessissa. Niiden suhteen on tun-
nistettavissa alueita, joissa toiminta vaatii yhteistyötä prosessin osallistu-
vien osapuolten välillä. Erityisen tärkeä on hankinnan ja palvelujen suun-
nittelun sekä hankinnan liikenteen palveluiden väliset yhteistyöpinnat. 

Rajanveto siitä, mitkä ovat hankintatehtäviä, ei ole selvä. Erityisesti tuot-
teeseen ja sen laatuun liittyvät määrittelyt ja ehdot ovat eri prosessien 
yhteistyöaluetta. Myös tienpidon suunnittelu ja asiakaskytkentä (esim. 
palvelusitoumukset) tarvitsevat taustaksi kuvan Tiehallinnon palvelun laa-
dusta. 

Joustava prosessien välinen yhteistoiminta on hankintaprosesseissa 
välttämätön. Hankintaprosessin ja muiden avainprosessien yhteistyöalu-
etta ei tule nähdä rajakysymyksenä, vaan eri prosessissa toimivien asi-
antuntijoiden yhteistyökysymyksenä. Prosessipohjaisessa toiminnassa 
luodaan yhteistyölle puitteet ja mandollisuudet sekä keskushallinnossa 
että tiepiireissä. 
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Asia on kuvattu oheisella, prosessikartan pohjalle kuvatulla yhteistyömal-
lilla. 

Ohjaus 

1 Ittt 1 LIII 
Asiakassuhteet 

__ 	 1_UL 
Palvelujen suu nittelu 

) t2b rnaast  
Palvelujen har inta 

Liikenteen palvelut 

- i 	rrT1 iirtTr 1 

6.2.1 Laajempien palvelukokonaisuuksien hankinnassa ko-
rostuvat uudet yhteistyöasiat 

Pyrkimys siirtyä nykyistä laajempien palvelukokonaisuuksien hankintaan 
vaikuttaa osaltaan myös prosessien väliseen yhteistyöhön. Hankintame-
nettely-yhteistyössä tulevat korostumaan mm. seuraavat uudet asiat: 

• 	Hankintaspesifikaatioiden valmistelussa korostuu toiminnallisten laa- 
tuvaatimusten ja vaikuttavuusodotusten kuvaaminen. Erilaisten vaa-
timusten (esim. liikenneturvallisuus, ympäristöasiat) vieminen toimin-
nallisiksi laatuvaatimuksiksi vaatii paljon kehittämistä. 

• Ohjelmoinnin, hankekohtaisen rahoituksen ja urakkasopimusten väli-
nen kytkentä edellyttää joustavuutta ohjelmoinnilta. 

• 	Suunnitelmavalmiuden, suunnitelmien sisällön, niistä tehtävien pää- 
tösten (ja mandollisesti erikseen käytettävien toimeksiantojen) on ke-
hityttävä palvelukokonaisuuksien kehityksen edellyttämässä tandissa. 

• Palvelujen suunnittelun tuotespesifikaatioiden laatua on parannetta-
va, jotta ne ovat riittävä pohja palvelujen hankinnalle. Palvelujen 
suunnittelussa kaikki palvelut ovat vaihtoehtoisina mandolUsuuksina 
mukana. Lähtökohtien päivitys (esim. vanhat tiesuunnitelmat sekä 
hanke- ja toimenpidepäätökset) on oltava "automaattisesti" osana 
palvelujen suunnittelu-prosessin toimintaa. 

Sopimusten ajantasaistaminen ja muuttaminen tulee olla mandollista 
pitkäkestoisissa sopimuksissa (esim. laatutasovaatimukset) 
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Sidosryhmäsuhteiden joustava hoito on varmistettava. Se tulee ajan-
kohtaiseksi siirryttäessä laajempien ja pitkäkestoisten kokonaispal-
veluiden hankintaan. 

Laaja-alaisissa palvelukokonaisuuksissa tulee kytkentätarpeita elin-
kaariajatteluun ja mandollisesti myös kaava-asioiden käsittelyyn ja 
tiealoiteprosesseihin. 
Laajojen palvelukokonaisuuksien hankinnoissa tarjouskustannukset 
nykyisellä toimintamallilla nousevat suuriksi. Sen takia tarjouspyyntö-
asiakirjoissa annettavan tiestö- ja kuntotiedon luotettavuuden ja mää-
rän merkitys korostuu. Näiden tietojen hankinnassa ja ajan tasalla pi-
dossa tarvitaan tiivistä yhteistyötä. Tämän takia kehitystyössä on 
kiinnitettävä huomiota sellaisten tarjousvaiheen työkalujen kehittämi-
seen, joilla helpotetaan tarjousten tekemistä ja alennetaan tarjousvai-
heen kustannuksia. 

6.2.2 Yhteistoiminnan parantaminen 

Yhteistoiminnan järjestämisessä tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa: 

1. Yhteistyötyhmät. Palvelujen suunnittelun ja hankinnan prosessien 
sekä liikenteen palvelujen ja hankinnan prosessien yhteistoiminta- 
alueille tulee muodostaa toimivat yhteistyöryhmät sekä keskushallin-
toon että tiepiireihin. Yhteistyöryhmissä yhdistetään palvelujen suun-
nittelun, liikenteen palvelujen ja palvelujen hankinnan asiantuntijoiden 
erilaiset osaamiset (tieliikennejärjestelmäosaaminen, asiakasosaami-
nen, tienkäyttäjien palveluosaaminen, liikennetekninen osaaminen, 
hankintatalouden ja markkinamekanismien osaaminen) hyvän loppu-
tuloksen aikaansaamiseksi. Samalla tämä vaatii molempien osapuo-
lien osaamisen laajentamista. Myös liikenteen palvelut-prosessissa 
kerätty asiakaspalaute pitää pystyä hyödyntämään sekä palvelujen 
suunnittelun että palvelujen hankinnan prosesseissa. 

2. AsiantuntUaverkot Keskushallinnon ja tiepiirien asiantuntijoiden yh-
teistyötä voidaan ylläpitää ja kehittää asiantuntijaverkkojen avulla. 
Hankintaprosessissa asiantuntijaverkkoina voivat olla hankintapäällik-
köverkko, hoidon hankintaverkko, ylläpidon hankintaverkko, investoin-
tien hankintaverkko ja tiedonhallintaverkko. 

3. Prosessikuvaukset. Yhteistyöryhmien tehtäväkentät, vastuut ja toi- 
m intamallit tulee kuvata molempien yhteistoiminta-alueen prosessien 
kuvauksissa. 

4. Rahoituksen käyttöoikeus. Nykyistä tilausvaltuus- toimeksiantome-
nettelyä tulisi kehittää hankinnan rahoituksen käyttöoikeusmenettelyk-
si. Sen pitää mandollistaa tulevien hankkeiden riittävän ajoissa tehtä-
vä kilpailutuksen valmistelu, joustava palvelujen tuotteistus ja markki-
nasuhdanteiden hyödyntäminen. Hankintaprosessi ja palvelujen 
suunnitteluprosessi voisivat laatia yhteistyössä TTS:n pohjalta use-
ampivuotisen hankintaohjelman. Rahoituksen käyttöoikeus hankinta- 
ohjelman tai sen osan toteuttamiseen tulisi ohjausprosessista. 

5. Hankintaohjelma. Hankekohtaiset hankinnan lähtökohdat voitaisiin 
valmistella yhteistyössä palvelujen suunnitteluprosessin ja liikenteen 
palvelut prosessin asiantuntijoiden sekä hankintaprosessin asiantun-
tijoiden yhteistyönä (yhteistyöryhmät) siten, että niiden lopputuloksena 
syntyy eri palvelujen hankintaohjelmat. Hankintaohjelma ei olisi uusi 
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TTS-asiakirja, vaan tiepiirin hankintoja vuositasolla ja myös pitem-
mällä aikavälillä ohjaava asiakirja. Se sisältäisi mm. seuraavat asiat: 

• Urakkakokonaisuuksien muodostaminen. Urakka voi käsittää 
joko yhden tai useamman hankkeen. 

• Hankinnassa käytettävä urakka- ja sopimusmuoto 
• Hankinta- ja kilpailuttamisaikataulu 
• Suhdanne- ja markkinakatsaus ja sen hyödyntäminen ohjel-

man hankinnoissa. 

Piirikohtaisista hankintaohjelmista voitaisiin koostaa tiehallintotasoi-
nen ohjelmakokonaisuus. 

Erillisiä toimeksiantoja yksittäisten urakoiden hankintaan ei enää tar-
vittaisi, jos toimintalinjat ja vaiheistetun suunnittelun välipäätökset 
(hanke- ja toimenpidepäätökset, yleissuunnitelmien vahvistuspäätök-
set) ovat kunnossa ja menettelytapa on toimiva. Hankintaohjelma olisi 
syytä saada vahvistetuksi ainakin pääosiltaan mandollisimman var-
haisessa vaiheessa, jotta hankinnassa olisi mandollista hyödyntää 
markkinatilanteita ja lyhytaikaisia suhdannevaihteluja. 

6. Palautetieto. Hankintaprosessista saatava palautetieto (hinta, kustan-
nukset, laatu, innovaatiot ja uudet ratkaisut, suunnitelmien toteutta-
miskelpoisuus, toteutuneet toimenpiteet, suunnitelmamuutokset) tulee 
tuottaa osana hankintaprosessia sen loppuarviointivaiheena ja se tu-
lee olla myös palvelujen suunnittelijoiden hyödynnettävissä. 

7. Tuotteistus. Hankittava tuotteistus kehitetään sellaiseksi, että se mah-
dollistaa erisuuruisten palvelukokonaisuuksien hankinnan. 

8. Hankintaprosessi. Prosessi kehitetään sellaiseksi, että se mandollis-
taa joustavan ja taloudellisen hankintamenettelyn. 

6.3 Toimivalta, vastuu ja yhteistyö 

Kehitteillä olevan Tiehallinnon strategisen ohjauksen kehikon mukaisesti 
Tiehallinnossa siirrytään tasapainotetun tuloskortin käyttöön (Balanced 
Score Card). Tämän kehikon mukaisesti kaikille tarkasteltaville näkökul-
mille laaditaan kriittiset menestystekijät ja suunnitellaan mittarit ja mitta-
reille tavoitteet. Kakkien prosessien suorituskyvylle asetetaan lisäksi ta-
voitteet. Kun prosessin omistaja vastaa prosessille asetettujen tavoittei-
den toteutumisesta, hänellä tulee olla toimivaltaa myös tavoitteiden saa-
vuttamiseen tarvittaviin toimenpiteisiin. Tätä koskevat päätökset on tehty 
syksyllä 2001 tavoiteorganisaation ja ohjausprosessin kehittämistyössä. 

6.3.1 Hankintaprosessille yksi omistaja ja prosessivastaavia 

Tavoiteorganisaation ja ohjausprosessin kehittämisen yhteydessä on 
päätetty mm seuraavaa: 

• Hankintaprosessilla on yksi päätoiminen omistaja. 

• Jokaisessa tiepiirissä on yksi hankintaprosessista omassa piirissään 
vastaava prosessivastaava. Prosessivastaavan tehtävässä toimivat 
ovat tiepiirien hankintapäälliköitä. Prosessivastaavilla on tiepiirissä 
vastuu prosessiDe asetetuista tiepiirikohtaisista tavoitteista. Prosessi- 
vastaava voi toimia myös hankintaprosessin jonkin alaprosessin 
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vastuuhenkilönä ja voi toimia myös jonkin alaprosessin tiimin vetäjä-
nä. Keskushallinnossa ei ole hankinnan prosessivastaavaa, vaan 
hankintaprosessin omistaja toimii keskushallinnon hankintaprosessin 
ydintiimin vetäjänä ja on samalla ydintiimin jäsenten lähin esimies. 

• Hankintaprosessi jakautuu tässä vaiheessa kolmeen alaprosessiin. 
Näissä (investointien hankinta, hoidon hankinta ja ylläpidon hankinta) 
on tiepiirikohtaiset vastuuhenkilöt. Kiinteiden liikenteenohjauslaittei-
den investoinnit, ylläpito ja hoito voidaan hoitaa edellä mainituissa 
kolmessa alaprosessissa. 

Hankinnan alaprosessien toimintojen yhtenäisyydestä vastaavat asi-
antuntijaverkot. Kunkin asiantuntijaverkon vetäjänä toimii joku han-
kintapäälliköistä. Tämä järjestely vastaa pääosin jo tällä hetkellä 
käytössä olevaa asiantuntijaverkkojen toimintatapaa. 

Hankintaprosessin ja sen alaprosessien käytännön toiminnasta huo-
lehtivat sekä keskushallinnoissa että tiepiireissä tiimit, joilla on pysy-
vät vetäjät. Nämä vetäjät toimivat samalla myös tiimin jäsenten hal-
linnollisina esimiehinä. Tiimien järjestäytyminen ja tarkempi organi-
sointi jää tiepiireissä tiepiirien ja keskushallinnossa prosessin omis-
tajan vastuulle. 

6.3.2 Hankintaprosessin tavoite- ja raportointivastuut 

Hankintaprosessin omistaja vastaa valtakunnalliselle prosessille asete-
tuista tavoitteista, jotka voivat koskea mm: 

• Hankintaprosessin käytäntöjen ja menettelytapojen yhtenäisyyttä 

• Hankintaprosessin menettelytapojen ja käytäntöjen kehittämistä 

• Hankintaprosessin suorituskyvyn varmistamista. 

Näistä tavoitteista hankintaprosessin omistaja sopii keskushallinnon toi-
sen johtajan kanssa ja raportoi niiden toteutumisesta. 

Tiepiirien hankintaprosessin prosessivastaavilla on raportointivastuu tie- 
piiriä koskevista edellä mainituista asioista hankintaprosessin omistajalle. 
Raportointivastuu koskee niitä tiepiirin/keskushallinnon hankintaprosessin 
yhtenäisyyttä, menettelytapojen kehittämistä ja suorituskykyä koskevia 
tavoitteita, jotka on vastuutettu hänelle. 

Tiejohtaja osallistuu tiepiirin johtajana mm. hankintaprosessille asetettavi-
en tavoitteiden suunnitteluun ja niistä päättämiseen. Hän valvoo, että em. 
tiepiiriä koskevat tavoitteet toteutuvat. Tämän takia hankintaprosessin 
prosessivastaava raportoi tiejohtajalle tiedoksi myös ne asiat, jotka hän 
raportoi prosessin omistajalle. 

Tiepiirin hankintaprosessin prosessivastaava raportoi tiejohtajalle niistä 
hankintaa koskevista tavoitteista, joista hän on sopinut tiejohtajan kanssa. 

Tiepiirissä alaprosessien vastuuhenkilöt raportoivat pääsääntöisesti han-
kintaprosessin prosessivastaavalle. Tiejohtaja voi tarvittaessa päättää 
myös toisenlaisesta raportointivastuusta. 
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6.3.3 Vaikutukset hankintaprosessin henkilöstöön 

Hankintaprosessissa toimivan henkilöstön fyysiset sijaintipaikat voivat olla 
keskushallinnossa tai tiepiirissä. 

Tiepiirissä fyysisesti olevat hankintaprosessin henkilöt voivat kuulua joko 
keskushallinnon tai piirin organisaatioon riippuen heidän tehtäviensä laa-
dusta. 

Lähin esimies määräytyy kuitenkin pääsääntöisesti fyysisen sijaintipaikan 
perusteella. 
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7 HANKINTOJEN RAHOITUS 

Tienpitopalvelujen hankintaan tarvittava rahoitus myönnetään tiepiireille. 
Projektiryhmä esittää aiemman mukaisesti, että tilausvaltuutuskäytäntö 
kehitetään hankintaohjelmien rahoituksen käyttöoikeusmenettelyksi. Siinä 
ohjausprosessi antaisi hankintaprosessille oikeuden käyttää tiepiirille 
myönnettyä rahoitusta palvelujen suunnittelun ja hankintaprosessin yh-
teistyönä valmisteleman ja ohjausprosessin hyväksymän hankintaohjel-
man tai sen osan toteuttamiseen. Hankintaprosessi vastaisi tämän jäl-
keen hankinnan operatiivisesta toiminnasta hyväksytyn hankintaohjelman 
ja rahoituksen käyttöoikeuden puitteissa. 

Myös muissa kuin hankintaprosessissa tehdään vähäisemmässä määrin 
tienpidon tuotteiden ja palvelujen hankintoja. Esimerkiksi palvelujen 
suunnitteluprosessissa hankitaan tarveselvityksiä ja yleissuunnitelmia. 
Näissäkin prosesseissa noudatetaan samoja menettelytapoja. 
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8 ORGANISAATIORAKENTEITA KOSKEVA ESITYS 

Teettämisen vastuuhenkilöiden haastattelujen yhteydessä kävi ilmi, että 
yksikköpohjainen organisaatio vaikeuttaa joustavaa prosessipohjaista 
toimintaa. Jos siirrytään prosessi- ja tiimipohjaiseen toimintaan, organi-
saatiorakennetta voidaan madaltaa ja yksikköjako käy tarpeettomaksi. 

Tavoiteorganisaation ja ohjausprosessin kehittämistyön yhteydessä on 
päätetty, että Tiehallinto siirtyy 1.1.2002 alkaen prosessi- ja tiimipohjai-
seen rakenteeseen sekä keskushaltinnossa että tiepiireissä. 
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9 HANKINTAPROSESSIN KUVAUS 

9.1 Tienpidon ja tieliikenteen palvelujen hankinta 

Palvelujen harikinnalla tarkoitetaan tienpidon ja tieliikenteen tuotteiden ja 
palvelujen hankintaa. Hyväksytyn prosessien rajauksen mukaan kaikki 
palvelujen hankinta ei kuitenkaan kuulu hankintaprosessiin. Hankintapro-
sessiin kuuluva kokonaisuus voidaan ryhmitellä tuoteryhmittäin tai alapro-
sesseittain seuraavasti: 

• Investointien hankinta käsittää rakentamishankkeet. Tähän alapro-
sessiin kuuluu myös tie- ja rakennussuunnittelu. Näiden palvelujen 
avulla parannetaan tieliikennejärjestelmän palvelutasoa. 

• 	Ylläpitopalvelujen hankinta käsittää palvelut, joilla ylläpidetään nykyi- 
sen tieverkon palvelutasoa tien elinkaariajattelua soveltaen. Esimer-
kiksi tieverkon rakenteen ja vauriokohtien korjaukset, kuivatustyöt, 
päällysteiden uusimistyöt. Töiden vaikutus liikenteen palvelutasoon 
kestää useita vuosia. 

• Hoitopalvelujen hankinta käsittää nykyisen käsityksen mukaiset hoi-
totoimenpiteet. 

• Tieliikenteen kiinteiden ohjauslaitepalvelujen hankinta käsittää liiken-
teen sujuvuuden ja turvallisuuden takia tärkeiden liikenteenohjaus-
laitteiden investointien, ylläpidon ja hoidon hankinnan. Nämä hankin-
tatehtävät ovat kuitenkin laajuudeltaan niin pieniä, että ne käytännös-
sä voidaan hoitaa em. kolmessa alaprosessissa. 

Näiden lisäksi hankintoihin sisältyy asiantuntijapalvelujen hankinta ja lii-
kenteen tiedotus- ja informaatiopalvelujen hankinta. Ne eivät kuitenkaan 
Tiehallinnon prosessin rajauksen mukaisesti kuulu hankintaprosessille, 
vaan muissa prosesseissa tarvittavien asiantuntijapalvelujen hankinta 
hoidetaan kyseisissä prosesseissa ja liikenteen tiedotus- ja informaatio- 
palvelujen hankinta liikenteen palvelut prosessissa. 
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Hankinnan prosessien roolia voidaan kuvata seuraavasti: 

OHJAUS 	 PALVELU- 	LIIKENTEEN (RAHOITUS JA 	JEN SUUN- 	 P LVELUT OHJELMOINTI) 	NITTELU 	 A 

PALELUJE.NHIKJNJ1MRQSESSII 

TIELIIKEN- 

IVES- \LLA- TEEN 

PALVELUT OHJAUS- PALVELUT PALVELUT 

PALVELUT 

Vaikka Tiehallinnon prosessien kuvaus ja rajaus tehtäisiin edellä esitetyllä 
tai siitä jossain määrin poikkeavalla tavalla, se ei poista eri prosessien 
yhteistyöpinnassa tarvittavan yhteistyön merkitystä. Tämän yhteistyön 
edellytysten luominen ja siihen prosessi- ja tiimipohjaisen työskentelyta-
van järjestäminen on yksi prosessien jatkokehittämisen avainkysymyksiä. 

Prosessi- ja tiimipohjaisessa toimintatavassa tarvittavan yhteistoiminta- 
mallin järjestäminen on merkittävä muutos nykyisiin toimintamalleihin. 
Prosessien välisen tehokkaan yhteistoiminnan järjestäminen edellyttää 
rakenteellisia muutoksia, jotka toteutetaan 1.1.2002 alkaen. 

9.2 Hankintaprosessien kuvaukset 

Palvelujen hankinta prosessin alustava kuvaus tehtiin prosessien kuvauk-
seen kehitetyllä BPWI N-työkalulla edellä esitettyjen perusperiaatteiden 
pohjalta. Tässä alustavassa kuvauksessa käytettiin kolmea vastuutasoa. 

• Hanki ntaprosessin omistajan taso 

• Prosessivastaavan taso 

• Hankintaprojektin vetäjän taso 

Kuvaukseen on liitetty yleisen tason selityksiä, jotka voivat olla yhteisiä 
kaikille hankintaprosesseille. Tämä kuvaus on alustava ja se vaatii täy-
dentämistä ja täsmentämistä. Tämän tason kuvauksen tarkoituksena on 
olla kehikkona tuoteryhmittäiselle (alaprosessien) kuvaukselle, mikä tulee 
tehtäväksi tästä kehittämisprojektista erillisenä asiantuntijatyönä. 
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9.2.1 Palvelujen hankinta 

Seuraavissa kaavioissa ja kuvauksessa on kuvattu koko palvelujen han-
kinnan prosessikokonaisuus. 

Palvelujen hankinta 

7 

1" 	rHankinohjelman r 	Hankintaohjelman 	 r 
Ohjaus 	

laadinta 	
Resurssointi 	toteutus 	 arviointi 

Taijouspyynnön valmistelu 	r Palvelun toteutus / 	r Palvelun vastaanotto ja 
Toimittajan valinta 	 Yhteistyö 	 loppuarviointi 

2 	 3 

Palveluiden hankinta: käsitteiden kuvaus 

Palvelujen hankinta 

Ohjaustiedot 

Hanklntastrategla 	 Hanki tasäännökset 

Tulostavoltteet 

Tienpidon suunnitelmat 

Palvelujen määrlttelyt 

Asiakaspalaute 

Markklna- ja suhdannetledot 

Määrittelyn mukainen palvelu 
Palvelujen hankinta 

0 

AslklrjamaIIit 
Tietojärjestelmät 	 Palveluiden toimIttajat 

Työkalut 

Palvelujen hankinta: Laadultaan, aikataulultaan ja kustannuksiltaan 
määriteltyjen tienpidon ja tietiikenteen tuotteiden tai palveluiden hankinta 
markkinoilta halutun laatutason mukaisesti, alan toimintatapoja kehittäen 
ja kokonaistaloudellisesti. 

Tienpidon suunnitelmat: "Palvelujen suunnittelu"-prosessista tulevaa 
lähtötietoa: PTS, TTS, vuotuinen tulossopimus. 
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Rahoituksen käyttöoikeus: Ohjausprosessin antama rahoituksen käyt-
töoikeus määritellyille hankintakokonaisuuksille. 

Hanki ntasään nökset 
Säännökset, joilla ohjataan hankintoja. Näitä ovat mm. hankintalainsää-
dännön säädökset ja sovitut alan pelisäännöt. 

Palvelujen määrittelyt: Sisältää palveluiden suunnitteluprosessin kanssa 
yhteisesti sovitut tuote- ja palvelukohtaiset määrittelyt. Keskeinen sisältö: 
Palvelun kuvaus, Vaikutukset, Tavoitteet, Aikataulu, Laatu ja Kustannus- 
kehys. 

Asiakaspalaute: Asiakaspalaute sisältää lähinnä päivittäiseen hoitoon ja 
työnaikaisen liikenteenhoitoon liittyvän palautteen sekä elinkeinoelämän 
odotukset/palautteen. Kanavana ovat mm. liikennekeskus sekä yhtey -
denotto suoraan asianomaisiin vastuuhenkilöihin. 

Tulostavoifteet: Prosessin kehittämiselle, toimintatapojen yhtenäisyy -
delle ja suorituskyvylle asetetut tavoitteet. Lisäksi tällaisia tavoitteita voi-
vat olla esim. kilpailun avaamista koskevat tavoitteet. 

Markkina- ja suhdannetiedot 
Ovat analysoituja tietoja markkinoilla olevasta ja ennustetusta kysynnäs-
tä, markkinoilla toimivien yritysten toimintaedellytyksistä, tilauskannoista 
ja mandollisuuksista ajoittaa tarjouspyynnöt oikeisiin ajankohtiin. 

Hanki ntastrategia 
On kehittämispolku kohti visiossa määriteltyä tavoitetilaa 'Tiehallinnolla 
on käytössään parhaat hankintamenettelyt toimivilla ja kehittyvillä markki-
noilla. Hankintastrategia voi sisältää myös ajoitetun suunnitelman siitä 
millaisia tuote- ja palvelukokonaisuuksia ja millä aikataululla Tiehallinto 
tulee ottamaan käyttöön. 

Tietojärjestelmät Nykyiset: Toimittajarekisteri, Hintarekisteri, Hankinnan 
hallintajärjestelmä (HHJ), Asiakaspalautejärjestelmä, MAHA, Suunnitel-
ma-arkisto, Tiestötiedot (mm. tierekisteri, kuntorekisteri, siltarekisteri, 
T&M sovellutukset). Järjestelmät on kehitettävä paremmin hankintaa pal-
veleviksi, osa voidaan tarpeettomana poistaa. Keväällä 2001 on käynnis-
tynyt Tiehallinnon tiedon hallinnan kehittämisen projekti, jossa käsitellään 
mm. hankintaprosessin tietotarpeita ja tietojärjestelmiä. 

Asiakirjamallit: Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Suunnittelun, rakenta-
misen, hoidon ja ylläpidon asiakirjamallit ja niihin liittyvät viiteaineistot. 

Palveluiden toimittajat 

Määrittelyn mukainen palvelu: Palvelut on määritelty seuraaville osa- 
alueille: Asiantuntijapalvelut, Investointipalvelut, Hoitopalvelut, Ylläpito- 
palvelut, Tieliikenteen ohjaus ja hallintapalvelut. 



Tolmekslant 
vastuuhenkil lie ____________ 

5 
Hankinta- - 
ohjelman 5 

Resurs- arviointi sointi 

Palvelun 
toteutumatiedot 

Hankinta- Määrittelyn 
ohjelman 4 mukainen 
toteutus palvelu 

suunnitelmat 

Markkina-ja suhdannetledt __, 

Palvelujen määrittelyt 	J 

Hankinta- 
ohjelman 
laadinta 

Asiakaspalaute 
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9.2.2 Palvelujen hankinta, prosessivastaavan taso 

Seuraavassa kaaviossa ja prosessikuvauksessa on kuvattu hankinnan 
prosessin prosessivastaavan tason tehtävät. 

Palvelujen hankinta 

Tulostavoitteet 	Han 

Ohjaus 

Rahoituksen käyttäolkeus 	 1 Hankintasäännökset 

Tietojärjestelmät 	Aslakirjamallit 

Palveluiden hankinnan prosessivastaavan tason käsitteiden kuvaus 

Ohjaus 
Hankintaohjelman laadinta 
Resurssointi 
Hankintaohjelman toteutus 
Hankintaohjelman arviointi 

Tienpidon suunnitelmat: "Palvelujen suunnittelu" -prosessista tulevaa 
lähtötietoa: PTS, TTS, Vuotuinen tulossopimus. 

Rahoituksen käyttöoikeus: Ohjelmointi/ohjausprosessin antama rahoi-
tuksen käyttöoikeus määritellyille hankintakokonaisuuksille. 

Hankintasäännökset: 
Säännökset, joilla ohjataan hankintoja. Näitä ovat mm. hankintalainsää-
dännön säädökset ja sovitut alan pelisäännöt. 

Palvelujen määrittelyt: Sisältää palvelujen suunnitteluprosessin kanssa 
yhteisesti sovitut tuote ja palvelukohtaiset määrittelyt. Keskeinen sisältö: 
Palvelun kuvaus, vaikutukset, tavoitteet, aikataulu, laatu ja kustannuske-
hys 

Asiakaspalaute: Asiakaspalaute sisältää lähinnä päivittäiseen hoitoon ja 
työnaikaisen liikenteenhoitoon liittyvän palautteen sekä Elinkeinoelämän 
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odotukset/palautteen. Kanavana ovat mm. Liikennekeskus sekä yhtey-
denotto suoraan vastuu henkilöön. 

Tulostavoitteet: Prosessin kehittämiselle ja suorituskyvylle asetetut ta-
voitteet. Kilpailun avaamista koskevat tavoitteet. 

Markkina- ja suhdannetiedot 
Ovat analysoituja tietoja markkinoilla olevasta ja ennustetusta kysynnäs-
tä, markkinoilla toimivien yritysten toimintaedellytyksistä, tilauskannoista 
ja mandollisuuksista ajoittaa tarjouspyynnöt oikeisiin ajankohtiin. 

Hanki ntastrategia 
On kehittämispolku kohti visiossa määriteltyä tavoitetilaa "Tiehallinnolla 
on käytössään parhaat hankintamenettelyt toimivilla ja kehittyvillä markki-
noilla. Hankintastrategia voi sisältää myös ajoitetun suunnitelman siitä 
millaisia tuote- ja palvelukokonaisuuksia ja millä aikataululla Tiehallinto 
tulee ottamaan käyttöön. 

Tietojärjestelmät: Nykyiset: Toimittajarekisteri, Hintarekisteri, Hankinnan 
hallintajärjestelmä (HHJ), Asiakaspalautejärjestelmä, MAHA, Suunnitel-
ma-arkisto, Tiestötiedot (mm. tierekisteri, kuntorekisteri, siltarekisteri, 
T&M sovellutukset). Järjestelmät on kehitettävä paremmin hankintaa pal-
veleviksi, osa voidaan tarpeettomana poistaa. Syksyllä on käynnistymäs-
sä projekti. 

Asiakirjamallit: Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Suunnittelun, rakenta-
misen, hoidon ja ylläpidon asiakirjamallit ja niihin liittyvät viiteaineistot.. 

Määrittelyn mukainen palvelu: Palvelut on määritelty seuraaville osa- 
alueille: Asiantuntijapalvelut, Tieverkon kehittämisen palvelut, Hoitopal-
velut, Ylläpitopalvelut, Tieliikenteen ohjaus ja hallintapalvelut. 

Toimeksianto vastuuhenkilölle 

Palvelun toteutumatiedot 
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9.2.3 Palvelujen hankinta, hankintaprojektin vetäjän taso 

Seuraavassa kaaviossa ja kuvauksessa on tarkasteltu hankintaprosessia 
projektitasolla eli hankintaohjelman toteutustasolla 

Hankintaohjelman toteutus 

Tarjouspyynnön 
Tolmekstanto 	valmlstelu 1 
vastuuhenkllölle 	ToimIttajan valInta 

tiedot 

Asiakaspalaute 	 Palvelun toteutus! 
- ___________ 

Yhteistyö 	
2 

Palvelun 
vastaanotto ja Tletojärjestelmt 	Aslaklrjamallit 	 loppuarvjointl 

Määrittelyn 
mukainen 
palvelu 

Palveluiden hankinta: Droiektivetäiän tason käsitteiden kuvaus 

Tarjouspyynnön valmistelu / Toimittajan valinta 
Palvelun toteutus / Yhteistyö 
Palvelun vastaanotto ja loppuarviointi 

Hankintasäännökset 
Säännökset, joilla ohjataan hankintoja. Näitä ovat mm. hankintalainsää-
dännön säädökset ja sovitut alan pelisäännöt. 

Asiakaspalaute: Asiakaspalaute sisältää lähinnä päivittäiseen hoitoon ja 
työnaikaisen liikenteenhoitoon liittyvän palautteen sekä Elinkeinoelämän 
odotukset / palautteen. Kanavana ovat mm. Liikennekeskus sekä yhtey -
denotto suoraan vastuu henkilöön. 

Tietojärjestelmät: Nykyiset: Toimittajarekisteri, Hintarekisteri, Hankinnan 
hallintajärjestelmä (HHJ), Asikaspalautejärjestelmä, MAHA, Suunnitelma- 
arkisto, Tiestötiedot (mm. tierekisteri, kuntorekisteri, siltarekisteri, T&M 
sovellutukset ). Järjestelmät on kehitettävä paremmin hankintaa palvele-
viksi, osa voidaan tarpeettomana poistaa. Syksyllä on käynnistymässä 
projekti. 

Asiakirjamallit: Tiensuunnittelun toimintaohjeet, Suunnittelun, rakenta-
misen, hoidon ja ylläpidon asiakirjamallit ja niihin liittyvät viiteaineistot. 
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Määrittelyn mukainen palvelu: Palvelut on määritelty seuraaville osa- 
alueille: Asiantuntijapalvelut, Tieverkon kehittämisen palvelut, Hoitopal-
velut, Ylläpitopalvelut, Tieliikenteen ohjaus ja hallintapalvelut. 

Toimeksianto vastuuhenkilölle 

Palvelun toteutumatiedot 



40 	 Tienpidon hankintaprosessin kehittäminen 
HANKINTAPROSESSIN SUORITUSKYVYN ARVIOINTI 

10 HANKINTAPROSESSIN SUORITUSKYVYN ARVI-
OINTI 

10.1 Kriittiset menestystekijätja niiden mittarit (tunnusluvut) 

Tiehallinnon kaikkien prosessien vuoden 2002 tavoitteena on prosessien 
kehittäminen seuraavasti: "Prosessi on tunnistettu, mallinnettu, mittarit 
määritelty ja prosessia johdetaan vuoden 2002 loppuun mennessä". Kriit-
tisten menestystekijöiden työstäminen jatkuu normaalina prosessin ke-
hittämistyönä vuoden 2002 aikana. Sama koskee hankintaprosessin suo-
rituskyvyn arviointisystematiikkaa. Mandollisia kriittisiä menestystekijöitä 
on kuvattu alla olevassa kuvassa. 

Yhteistyö ja 
vuorovaikutus (ulkoinen) 

Kriitiiset kirtiurO 

• Toimittajat, tss äiss 	s • Toimittajaittikinius. 
arsio , hteisisÖn 
kehitti niisesid 

• Yhtetsis Ö mfran • OhjcImapdlhkdn 
teknologiaohjelmassa antoi 

Toiminnan 
vaikuttavuus (ulkoinen) 

Kriitiiset Miunni 
meneul,stekijnt 

• Tauti ja pois 	laatu Laadunalitussunima 
• Asiokasi's ts sainvs 5 . Tvs ts, Ossi s,ssdnks, 
• Palselajen ja tuon . Tan,oashiniataso- 

hintataso indeksi 
• Hankiiiiakataatöjnn Tarjoasien nidoraja 

ja markkinoiden kohti kilpailun lireis 
sininen Kosnnintvneidcn 
- haoktntanieneiiclsjen 

________________________ kehtiiamisproj niaara 

Parhaat 
hankintamenettelyt 

toimivillaja kehittyvillä 
markkinoilta 

Osaaminenja työkyky 
Kriittiset M tnrneatnsiekijltt _______________________ 

Hankinialienkilöston • Osaamiaindeksin 
osaamunen. kustannus- kehitys 
ja markkinaiicioisuus 
• T'öi's tnsj,us s Ts 	ivtidns, sindeksin 

Uadisiueiiskk, knhst's 

• Hankinnan kai,. t&l-. Uusien käsläntöjnn 
nilosien hsodvntaminen pslonnprojckuen maana 

Sisäinen taloudellisuus 
ja tehokkuus 

Kriittiui.t 
menesty stekija itHint 

• 	lIinkiniaprosossnn • Hankinta-aikataulu- 
snoniuskk jim psisusvvs 

• 	(jasan ininiisnan taloa. • Oman toiminnan 
dellisuus knstannuksctihan- 

kinnan kitst 
• llankintaninnettelsjen • Toimiiiajaiuiksmuksen 

shienttisvvs ihtunäinis suru jo 
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11 OSAAMINEN 
Projektityön kuluessa tehtiin alustava kartoitus siitä, millaista osaamista 
uudessa hankintaprosessissa toimiminen edellyttää siinä tilanteessa, jol-
loin siirtymäkausi on loppunut ja toimitaan täysin kilpailluilla markkinoilla. 
Tätä kartoitustyötä hyödynnettiin osittain syksyllä 2001 käynnistyneessä 
hankintahenkilöstön koulutuskokonaisuudessa. 

Varsinainen osaamisen kehittämistyö tulee tehtäväksi Tiehallinnon osaa-
misstrategiatyön yhteydessä. Tämä työ on käynnistynyt omana kehittä-
misprojektinaan syksyllä 2001. 

Osaamisen kehittämisessä tunnistettiin seuraavia osa-alueita 
1. Asiantuntijuus 
2. Markkinoiden kehitysedellytysten luominen 
3. Yhteistoiminnallisuus 
4. Ammatillinen osaaminen: 

Hankkijan uuden roolin omaksuminen ja asiantuntijatyön osaamisalueen 
laajentuminen "Urakoiden teettäjästä tieliikennejärjestelmän tuotteiden ja 
palvelujen hankkijaksi 

• Hankintahenkilöstö tietää ja ymmärtää, mitä tielaitosuudistuksen mu-
kainen Tiehallinnon uusi rooli tieliikennejärjestelmän tuotteiden ja pal-
velujen hankkijana merkitsee hankintahenkilöstön työssä. 

• 	Hankintahenkilöstö tietää ja ymmärtää, mitä velvoitteita tielaitosuu- 
distus asettaa hankinnoille ja mitä nämä vaikuttavat henkilöstön 
omaan työhön. 

• Hankintahenkilöstö tietää ja ymmärtää Tiehallinnon vision mukaiset 
uudet roolit ja tehtävät ja niiden vaikutuksen omaan työhön. 

• Hankintahenkilöstö tietää ja ymmärtää Tiehallinnon hankintastrategi-
an periaatteet ja perusteet. 

• 	Hankintahenkilöstö tietää ja ymmärtää, millä tavalla ja miksi infra-alan 
hankintamenettelyjä kehitetään maailmanlaajuisessa mittakaavassa. 

• Hankintahenkilöstö ymmärtää palvelukokonaisuuksien hankinnan 
lisäämisen merkityksen ja hallitsee laajasti eri hankintamuodot. 

• 	Investointihankkeiden hankkijat ovat monitaitoisia ja hallitsevat in- 
vestointihankkeiden hankinnan suunnitteluvaiheesta toteutukseen 
saakka. 

• Hankintahenkilöstö tuntee ja ymmärtää tienpidon ja oman työnsä vai-
kutukset yhteiskunnan kehittämiseen. 

• Hankintahenkilöstö tietää ja ymmärtää verkottumisen sekä sisäisen ja 
ulkoisen yhteistyön tärkeyden ja merkityksen hankintatehtävissä. 

• 	Hankintahenkilöstö osaa arvioida tienpidon teknisten ratkaisujen vai- 
kutuksia tiepiiri lIe asetettuihin vaikutustavoitteisiin 

• 	Hankintahenkilöstö tietää ja ymmärtää, millä tavalla tienpidon ja lii- 
kennetekniikan teknisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa Tiehallinnon 
tulostavoitteina olevien vaikutusten aikaansaamiseen. 
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'Teknisestä teettäjästä infra-alan ja sen markkinoiden kehittäjäksi" 

• 	Hankintahenkilöstöllä on valmiudet ja kiinnostus infra-alan toimintata- 
pojen ja menettelyjen kehittämiseen, toimittajien innovaatioiden hyö-
dyntämiseen ja kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön alan 
toimijoiden kanssa. 

• Hankintahenkilöstö tietää ja ymmärtää, miten markkinamekanismit 
toimivat ja mikä on Tiehallinnon rooli ja tehtävä tienpidon markkinoi-
den toimintaedeltytysten luomisessa ja niiden ylläpidossa ja osaa 
hankinnoissaan luoda edellytyksiä toimivien markkinoiden syntymi-
selle ja ylläpidolle. 

• 	Hankintahenkilöstö osaa tulkita infra-alan markkinoita koskevia ana- 
lyysejä ja käyttää niitä apuna hankintoja koskevissa päätöksissä. 

• Hankintahenkilöstö ymmärtää ja riskinjaon sekä laadunvarmistamisen 
periaatteet ja tilaajan roolin laadunvarm istamisessa. 

Yhteistoiminnallisuus: "Yksin puurtamisesta verkottuneeseen yhteistyö-
hön" 

Hankintahenkilöstöllä on valmiudet ja osaamista toimia prosessi- ja 
tiimipohjaisessa yhteistoimintamallissa muissa prosesseissa työs-
kentelevien kanssa. 

• 	Hankintahenkilöstöllä on riittävät yhteistyötaidot asiakas- ja toimittaja- 
pinnassa toimimiseen sekä valmiudet ja osaamista käyttää tietotek-
niikan mandollisuuksia verkottuneessa toimintamallissa. 

• Hankintahenkilöstöllä on valmiudet ja osaamista toimia verkottunees-
sa yhteistoimintamallissa alan toimijoiden, urakoitsijoiden ja konsultti-
en kanssa yhteisten päämäärien hyväksi. 

Ammatillinen osaamisen kehittäminen: "Hankinnan huippuammattilaisek-
si" 

• Hankintahenkilöstö tuntee hankintalainsäädännön ja yleisesti hyväk-
syttyjen toimintaperiaatteiden mandollisuudet ja rajoitukset. 

Hankintahenkilöstö osaa työssään käyttää sovittuja toimintatapoja 
tarjouspyyntömenettelyissä, toimittajan valinnassa, tarjousten arvioin-
nissa ja laadun varmistamisessa. 

• Hankintahenkilöstö osaa työssään käyttää ja siirtyä yhä suuremmas-
sa käyttämään e-bisneksen (B2B) mandollisuuksia tarjouspyyntöme-
nettelyissä, tarjousten käsittelyssä ja laadun varmistuksessa. 

Yllä olevassa alustavassa osaamiskartoituksessa on joukko Tiehallinnon 
uusiin rooliin ja tehtäviin liittyviä osaamistarpeita. Näihin liittyvä perus-
osaamistarve koskee kaikissa Tiehall innon prosesseissa työskenteleviä 
asiantuntijoita. 
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