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Johdanto 

Piiri-insinööri perusti  24.1.1989  organisaatiotyö-
ryhmän, jonka jäseniksi  hän  määräsi: 

Reijo Tikkanen  

Matti  Linkola 
 Aimo Aaltonen 

Jorma  Lappalainen 
 Juhani Luukkonen 

Pentti Komulainen 
Kyllikki Pehkonen 

 Paavo  Koskinen 
Markku Tervo 

apulaispiiri-insinöärj, työ-
ryhmän puheenj ohtaj  a 
hall  intopääl  1  ikkö 
rakennuspää  11  ikkö 
kunnossapitopääli ikkö 

 insinööri 
tiemestari 
toimistosihteerj 
piiriluottamusmies  
DI,  työryhmän sihteeri 

Työryhmän tehtävänä oli laatia organisaation kehit-
tämisehdotuksja aikaisemmin laaditun piirin  vision 

 pohjalta  ja  ehdotus siirtyinäsuunnitelmaksi nykyises-
tä organisaatiosta työn tuloksena saatavaan uuteen 
organisaatioon. 

Organisaation uudistamisen tavoitteena  on  organisaa-
tion inadaltaminen  ja  hallinnon keventäminen sekä tä-
tä kautta hallintokustannusten pienentäminen. Lisäk-
si tavoitteena organisaation kehittämisessä  on.  että 
organisaatio soveltuu hyvin tulosjohtamiseen  ja  mah-
dollistaa  siirtymisen tulospaikkiojärjestelmän käyt-
töön. 

Työryhmän työ käynnistyi  13.2.  ja  työryhmä kokoontui 
kaikkiaan  12  kertaa pienryhmien valmistellessa 
asioita kokousten välillä. Loppuraportti hyväksyt-
tiin viimeisessä kokouksessa  8.6.1989.  



Yhteenveto 

Työskentelyn merkittävimpanä tausta-aineistona  on 
 ollut syksyllä  1988  julkistettu piirin visio. Lisäk-

si työskentelyn alkuvaiheessa tarkasteltiin  ja  sel-
vitettiin taustatietoina valtionhallinnon yleistä  ja 

 laitoksen sisäistä kehitystä, pääjohtajan  ja  hallin-
tojohtajan näkemyksiä, RESU-työryhmän työn tuloksia 
sekä tilastoja Kainuun piirin rahoituksesta  ja  hen

-kilöstöstä. 

Johtoajatuksena työryhmällä  oli, että piirin itse-
näisyys säilyy. Nykyistä organisaatiota kehitetään 
siten, että tehtävät hoidetaan entistä tulokselli-
semmin  ja taloudellisemmin.  Resurssien valintaa  on 

 tarkasteltu jäljempänä raportissa. 

Tehtäväksiannon  mukaisesti organisaatiomallin  valin-
nan  yhteydessä esillä oli selvästi erotettavina 
vaihtoehtoina visiossa esitetyt kolme vaihtoehtoa. 
Lisäksi käsiteltiin työryhmässä esitettyjä kahta 
vaihtoehtoa  ja  näiden kaikkien viiden vaihtoehdon 
variaatioita. 

Työryhmä päätyi jäljempänä tarkemmin esiteltävään 
organisaatiomalliin. Siinä  on  tarkasteltu piiri-in-
sinöörin alaisuudessa olevat vastuualueet tehtävi-
neen  ja  niiden hoidossa tarvittavine henkilöryhmi-
neen. Työryhmä totesi, ettei  sen  tehtävänä ole mää-
ritellä tarvittavien henkilöiden lukuinääriä. Edel-
leen esitetyn organisaatiomallin osalta  on  tarkas-
teltu  kysymykseen tulevia hankkeita tehtävineen  ja 
henkilöryhmineen.  

Varsinaisen organisaation lisäksi työryhmä  on  käsi-
tellyt yhteistyökysymyksiä, delegointia, vastuu- 
alueiden  ja  niiden päälliköiden asemaa  ja  siirtymä- 
suunnitelmaa sekä kirjannut eräitä tärkeiksi katso-
iniaan asioita, jotka tulee ottaa huomioon organisaa-
tioasioita käsiteltäessä. 

Työryhmä esittää, että piiri-insinööri nimeää  vas-
tuualueiden päällikät  ja  muut avainhenkilät, joille 
tulee tehtäväksi miettiä siirtymisen käytännön to-
teuttaminen yhteistyössä keskenään  ja  suunnitellun 
henkilästönsä kanssa. 

Kajaanissa, kesäkuun  8.  päivänä  1989 

 Työryhmän puolesta 

Re'ijo -Tikkanen 	Markku Tervo 
püheenj ohtaj  a 	sihteeri 
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1.  EHDOTUS ORGANISAATIOKSI 

Työryhmän  organisointiehdotuksen  tausta-aineistona 
 on  ollut syksyllä  1988  julkistettu piirin visio. 

Työskentelyn  käynnistämisen  yhteydessä tarkasteltiin 
lisäksi valtionhallinnon yleistä kehitystä  ja  vii-
meaikaista laitoksen sisäistä kehitystä. Työryhmässä 
käytiin läpi myös pääjohtajan  ja  hallintojohtajan 
näkemyksiä sekä  RESU-työryhmän tuloksia. Myös Kai-
nuun piirin  rahoitusnäkytnät  ja  henkilöstön luonnol-
linen poistuma selvitettiin. Kuvissa  1  ja  2 on  esi-
tetty  tiivistettynä  tausta-aineiston rahoitus-  ja 

 henkilöstö-osat  sekä kuvassa  3  organisaatiomuutoksen 
lähtökohdat  ja  vaikuttimet.  

Työstettäessä  tässä raportissa esitettyä ehdotusta 
Kainuun piirin organisaatioksi työryhmä tarkasteli 
useita toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja. Tarkaste-
lun perusteella työryhmä päätyi kuvan  4  mukaiseen 
malliin. Kuvissa  5  -  8 on  esitetty  mallin  mukainen 

 vastuualueiden  tarkempi  organisointi.  

Esitettävän  mallin  perusajatus  on  jakaa tehtävät 
piiri-insinöörin alaisuudessa toimiviin  tulosvas-
tuullisiin  alueisiin. Nämä  vastuualueet  toimivat  tu

-losj ohtamisen  periaatteiden mukaisesti mandollisim-
man itsenäisinä yksikköinä.  Reunaehtoina  ovat lai-
toksen  ja  piirin  tulostavoitteet  sekä muut laitoksen 

 ja  piirin toimintaa ohjaavat reunaehdot. Malli ko-
rostaa erityisesti kehittyneen johtamisen tarvetta.  

Esitettävää organisointiehdotusta viimeistellessään 
 ja  tarkentaessaan  työryhmä totesi ettei ole syytä 

 pyrkiäkään  esittämään ehdotusta kaikkine yksityis-
kohtineen vaan tässä raportissa esitetty malli vaa-
tii  lisätyästämistä.  Tämän  jatkotyön  tulisi tapahtua 

 nimettävien vastuualueiden  päälliköiden  ja  avainhen-
kiläiden  toimesta.  
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KN  PIIRIN VAKINAINEN HENKILÖSTÖ  1984 2000  

-84 -85 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 2000  

vuosi  
V.-88  saakka esitetty  toteuma.  V.89-2000  ennus- 	 toteutuma  
teessa lähtökohtavuotena  on -88,  josta  on  vähen- 
netty vuosittain  vanhuuseläkkeelle  siirtyvät vakinaiset 	 ennuste 
henkilöt.  

Organisaatiotyöryhma  
8.6.1989  



Kainuun piirin organisaation muutoksen 
lähtökohdat  ja  vaikuttimet 
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Kuva  4  

KAINUUN TIEPIIRIN 
ORGANISAATIO  
Val  

*  Ulkoiset odotukset 
*  Liikenne  ja sen  kehitys 
*  Tiestön tila  ja sen  

muuttuminen 
*  Tieliikenteen palvelutavoiueet  

ja tienpidontarveselvitykset (PTS) 
* Tienpitotoimenpiteiden  suunnit- 

telu  ja  ohjaus (KTS) 
* Viranomaistehtävät  

Tulosyksikön  strategian, 
läkeidean,  organisaation 
vms. suunnittelu  

Vall  
Tiepiirin 
- tulostavoitt.  suunnittelu  Va  IV  
-  ohjeet tulostavoitteiden Tiedotus 

laatimiseksi *  PR  
- rahantarve -esitykset 

'konsemille'  budjetin 
laatimista varten 

* Tulosbudjetoinnin  ohjeet  Tie-  Va  III  
* Tulosbudjettien koonti  johtaja  Oikeusasiat 
* Tulosbudjettien  seuranta *  Työsuhde-  ja työehtoasiat 

ja raportointi 
* Työterveyshuolto 

* Henkilöstösuunnittelu 
*  Työsuojelun koordinointi 

* Kalustosuunnittelu * Lunastus-  ja korvausasiat 
* Hankintatoimi * Kirnteistöasiat 
*  Tiepiirin rahahikenne * Varautumistoiminta  
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Materiaali- 
pankki  I 
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Val  
Miehitvs:  Tehtävät:  

Vastuualueen  päällikkö Ulkoiset odotukset 
Yleisasiantuntija  Tulosyksikön strate- 
Tekninen asiantuntija gian.  liikeidean, orga- 

nisaation ym. suunrnt- 
telu 

Liikenneasiantuntija  Liikenne  ja sen  
kehitys 

Tekninen asiantuntija Tiestön tila  ja sen  
muuttuminen 

Tekninen asiantuntija Tieliikenteen palveluta- 
Toimistuhenkilö voitteetja uenpidon 

tarveselvitkseL PTS 
Tienpitotoimenpiteiden  
suunnittelu  ja  ohjaus, 
KTS  

Tekninen asiantuntija Viranomaistehtävät 

Toimistohenkilö Toim istotehtävät 

ValV  

Miehitvs 	 Tehtävät: 

Tiejohtajan  tekninen 	Tiedotus  
sihteeri 
	

PR  
Toimistohenkilö 	Avustavat tehtävät 

Tie- 
johtaja  
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KAINUUN TIEPIIRIN 
VASTUUALUEET  I-TV 

VaITI  

Vastuualueen  päällikkö 
Toimistohenkilö 

Talousasiantuntija 
 Tekninen asiantuntija 

Asiantuntija 

Koneasiantuntija 

Asiantuntija 

Talousasiantuntija 
Toimistohenkilö 

Tietohathntoasianwntija 

Toimistohenkilö 

 Atk-asiantuntija 

Toimistohenkilö  

Tehtävät: 

Tiepiirin tulostavoineet 
Toimistotehtävät 

Tulosbudjetointi 

Henkilöstösuunniuelu 

Kalustosuunnittelu 

Hankintatoimi 

 Tiepiirin rahaijikenne 

Tietohallinto 

Toimistotehtävät 

 Atk-keskus 

Atk 

/ Miehays: 

Oikeusasiantuntija 
(vastuualueen  vetäjä) 

Asiannmtija 

 Asiantuntija 

Tekninen asiantuntija 

roimistohenkilö  

Tehtävät  

Oikeusasiat  sekä työ-
suhde-  ja työehtoasiat 

Työterveyshuolto  

Työsuojelun koordi-
nointi 

Lunastus-  ja  korvaus- 
asiat. kiinteistöasiat. 
varautunisasjat 

Kirjaamo/arkisto/posti 
tus/lomakevarasto/ko-
nekiijoittamo 

Organisaaiiocyorvhma  
8. 6. 1989  
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W1  

KAINUUN TIEPIIRIN  
VASTUUALUE  V  

Vastuualuepäällikkö 
 Asiantuntija 

Toimistohenkjlö 

Päällystetyöt, Maatutkimukset, 
 Maa-ainekset, Matenaalipankki 

oratoriopalveIut  
Maa-ainesetsintä 
Materiaalipankki 

Tehtävät  

- päällysteurakoiden 
vairnistelu.  toteutus 

 ja  seuranta 
-  oma öljysora-asema 

Tehtävät  

- keskitetyt labora- 
toriopalvelul; 
omatjvieraat 

-.  maa-ainespaikko-
jen hallinta 

Tehtävät  

-  maa-ainesten etsintä 
- materiaalipankki 

(sisältää jalostuksen) 
- kehittliminen 

Organisaaiiotvöryhma 

 8.6.1989  

Hankkeen henkilöstä  
Hankepaällikkö 
Työnj ohtohenkilö 
Toimistohenkjlö  

Kiinteistön hoitaja 
Tekninen avustaja 
Monitaitohenkilö 
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KAINUUN TIEPIIRIN 
VASTUUALUE  VI  

(Hoito  ja  kunnostus, kiinteistöjen hoito)  

VastuualuepäAilikkö 
 Asiantuntija 

Toimistohenkilö 

Toiminnan suunnittelu, 
rakennuttaminen/konsulttien käyttö 

laadunvalvonta, 
 kehittäminen 

Kajaanin 
tmp 

Sotkamon (  Kuhmon  ( Suomussal-  1(  Puolangan 
tmp ) \ tmp ) \  men tmp ) \ tmp 

Vaalan 	( Hyrynsal- 
tmp  I men tmp 

Korjaam 
 keskus- 

varasto 

Lentiiran 	iannan  
kalusto- 	 kalusto- 	kalusto- 

Tiemestaripiirin  henkilöstö  

Hankepähllikkö 
Työnjohtohenkilö 
Toimistohenkilö 
Monitaitohenkilö 
KiinteistÖn  hoitaja 
Kiertävä työn- 
johtohenkilö  

Kalustoaseman  henkilöstö  

Työnjohtohenkilö 
Monitaitohenkilö 
Kiinteistönhoitaja  

Tehtävät  
Hoitotehtävät 
Kunnostustehtävat  
Erikseen sovitut rak.parantamistyöt 
Murskaukset; toteuttaminen 
Liikennelaskenta  ja  -tutkiminen! 
tierekisterin inventointi 
Pienet urakac: valmistelu  ja toteut

-tammen 
Viranomaistehtäv  at 

OrganisaatiotyÖiyhm 
 8.6.1989  



Kuva  8 	 KAINUUN TIEPIIRIN  
VASTUUALUEET  VII-IX  

(Suunnittelu, parantaminen, rakentaminen)  

Vastuualuepäällikkö 
 Asiantuntija 

Toimistohenkilö  

Toiminnan suunnittelu, 
rakennuttaminen 

onsuittien  käyttö, laadun 
yalvonta, kehittäminenl 

Rakennushanke 	\ 	( 	Rakennushanke 	 Suunnitteluhanke 
(joukko hankkeita) 	,J 	\ 	(joukko hankkeita) 

	
(joukko hankkeita)  

Tie-atk/kartat 	(Vastuualue IX) 
Konevuokraus 	(Vastuualue  VII) 
Mittaustoiminta 	(Vastuualueet VIlja  VIII)  
Silta -asiat 	 (Vastuualue  IX)  

Rakennushankkeen henkilöstö 
Hankepäällikkö 
Työnjohtohenkilö  
(1  perehtynyt mittauksiin) 

 Toimistohenkilö  
Tekninen avustaja  

Suunnirteluhankkeen  henkilöstö  
Hankepiällikkö 
Toimistohenkilö 

 Tekninen avustaja 
(mittaus) 

Tehtävät  
Tie-  ja siltahankkeiden  suunnittelu  ja 

 toteutus 
Sillankorjaus  
Materiaalien hankinta  ja  jalostus 
Laadunvarmennus 
Urakanvalvonta 

Organisaatiotyötyhmä  
8.6. 1989  
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2. VASTUIJALUEIDEN JA NI  IDEN PÄALLIKÖIDEN  ASEMA 

Tiej ohtaj  a 

Tiejohtajalla  on kokonaisvastuu  piirin tuloksesta. 
Hänellä  on 10  suoranaista alaista  ja  lisäksi  4 - 6 
esittelevää  virkamiestä. Tämä edellyttää tehokasta 
delegoinnin hyväksikäyttöä sekä hyvää raportointia.  

Va  I 	Vastuualue on  itsenäinen, suoraan tiejohtajan alai- 
sena toimiva tulosyksikkö, joka erikseen sovittaval-
la  tavalla yhteistyössa muiden vastuualueiden kanssa 
valmistelee piirin palvelutavoitteet. Vastuualue 
käyttää tiedonkeruussa  ja  tutkimuksissa erikseen  so-
vittavalla  tavalla piirin kenttäorganisaatiota. 

\Tastuualueen  tehtäväkenttä jakaantuu kolmeen  osa- 
alueeseen: 
- 	tiepolitiikka,  piirin strategia, organisaation 

kehittäminen, piirin tulostavoitteiden suunnit-
telu (PTS), ulkoiset odotukset 

- 	liikenne  ja sen  kehitys, tiestön tila  ja sen  
muuttuminen, liikenrieturvallisuus 

- 	viranomaistehtävät  
Osa osa-alueiden asioista voidaan esitellä suoraan 
tiej ohtaj  alle. 

Va  II 	Vastuualueen  keskeisin tehtävä  on  valmistella piirin 
tulostavoitteet  ja  niiden pohjalta määritellä  vas-
tuualueiden budjettien  kehykset  ja  sovittaa ne pii-
rin tulostavoitteisjin. Tiejohtaja hyväksyy vastuua-
lueiden  ja  projektien sekä mandollisten erillisten 
osavastuualueiden tulosbudjetit niiden päälliköiden 
esittelysta. Vastuualue avustaa myös tulosten seu-
rannassa  ja  raportoinnissa asianomaisia päällikäitä 

 ja tiejohtajaa. 

Vastuualueen  osa-alueita ovat: 
- 	tulosbudjetointi  ja  seuranta 
- 	henkilöstösuunnjttelu 
- 	kalustosuunnittelu 
- 	hankintatoimi 
- 	rahaliikenne 
- 	tietoijikenne  

Va  III  Työryhmän esityksessä vastuualueella ei ole päällik-
köä. Yhteinen vetäjä voisi olla tarpeen esim.  vas-
tuualueen henkilästäasjoiden  hoidossa. Jatkotyästä-
misessä tulee harkita päällikön tarpeellisuutta. 
Ratkaisevina seikkoina ovat  mm.  asiantuntijoiden 
päätäntävalta  ja tiejohtajalle  suoraan esitettävien 
asioiden määrä  ja  laatu. 
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Alue muodostuu erillisistä  osa-alueista, jotka ovat 
tiejohtajan alaisia. Toimeksiannot voivat  tulla  jo-
ko tiejohtajalta  tai  vastuu-alueiden  ja  projektien 
päälliköiltä  tai henkilöiltä,  joille  he  ovat  asiat 
delegoineet. 

Va  IV 	Vastuualueelle  kuuluvat  PR-toiminta sekä tiedotus  ja  
viestintä ovat tärkeitä resursseja, joita johdon tu-
lee oppia käyttämään. Vastuuyksikän ensisijaisena 
tehtävänä  on  saada mainitut resurssit säännönmukai-
seksi osaksi piirin toiminnassa. Erityistehtävänä 
vastuualueella  on  huolehtia tiejohtajan  PR-  ja  tie-
dotustoiminnasta.  

Va  V 	Vastuualue  vastaa itsenäisenä tulosyksikkönä sille 
annettujen tehtävien hoidosta ensisijaisena tavoit-
teenaan tukea muiden vastuualueiden toimintaa. Eri-
tyistehtävanä vastuualueella  on  huolehtia tehtävä-
kenttäänsä kuuluvan kehittämistyön koordinoinnista.  

Va  VI 	Vastuualueen päätehtävät  ovat hoito  ja  kunnostus. 
Tehtäväkenttää  voidaan täydentää resurssien käytön 
tasaamiseksi sopivilla rakenteen parantamishankkeil-
la. Vastuualueelle  kuuluvat lisäksi erikseen tehtä-
villä delegoinneilla annetut viranomaistehtävät sekä 
kiinteistöjen hoito.  

Va  VII -  jne 

Vastuualueet  vastaavat tienpidon toteutuksesta niil-
le maärattyjen hankkeiden osalta tiejohtajan alaisi-
na tulosyksikköinä. Vastuualueiden määrä  ja  laajuus 
riippuu piirin toiminnan laajuudesta. 
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3.  YHTEISTYÖMUODOT  

3.1  Yhteistyö yleisesti 

Yhteistyön  varinistaminen  kaikilta  tarvittavilta 
 osiltaan  on  erittäin tärkeää.  TVL:sta  annetun ase-

tuksen  9  §  määrittelee  esirniehen  roolin:  

•  .Laitoksessa johtotehtävissä olevat vastaa-
vat siitä, että heidän johdettavakseen kuulu-
valle yksikölle asetut  tavoitteet saavutetaan 
tehokkaasti  ja  taloudellisesti. 

Lisäksi esimiehen tehtävänä  on: 
1) johtaa  ja  kehittää alansa toimintaa sekä 

seurata  sen  kehitystä;  
2) vastata yksikkönsä toiminnan  ja  talouden 

suunnittelusta;  
3) vastata yksikkönsä henkilöstön  ja  muiden 

 voimavaroj  en  tarkoituksenmukaisesta käytöstä;  
4) vastata tehtävänsä edellyttämästä  yhtey-

denpidosta  ja  tiedotustoiminnasta;  
5) vastata yksikkönsä henkilöstön kehittämi-

sestä  ja  työoloista;  sekä  
6) edistää  henkilöstänsä  yhteistyötä." 

Työryhmä katsoi aiheelliseksi tarkastella  IT-  ja 
 luottamusmiessopimusten  soveltamista uuteen  organi-

saatioon.  Näitä voidaan soveltaa myös esitetyssä or-
ganisaatiossa.  

3.2  Organisaatioehdotus  ja  yhteistyösopimus 

Laki yhteistoiminnasta valtionhallinnossa  (YT-laki), 
sopimus yhteistoiminnasta  tie-  ja  vesirakennuslai-
toksessa  (YT-sopimus), laki työsuojelun valvonnasta, 
asetus työsuojelun valvonnasta  ja  valtion  työsuoje-
lun yhteistoimintasopimus  sekä  luottainusmiestoimin-
taa  käsittelevät sopimukset edellyttävät työnantajan 

 ja  työntekijäin välistä yhteistoimintaa.  

YT-sopimuksen mukaan yhteistoiminnan osapuolia ovat 
laitoksen johto  ja  henkilöstä.  Piiritasolla  johdon 
edustajia ovat piiri-insinööri,  toimialapäälliköt, 

 hankkeiden päälliköt  ja  muut  henkilästöhallinnollis
-ta  toimivaltaa  käyttävät päälliköt. Uudessa organi-

saatiossa  viimeksimainittuja  ovat  mm.  vastuualueiden 
 ja  projektien päälliköt. 

Henkilöstön edustajina toimivat  yhteistyötoimikun-
tien  henkilästäedustaj  at  sekä  tyäsuoj eluvaltuutetut 

 ja  työsuojelun  piirivaltuutetut.  Milloin hankkeelle 
ei perusteta  yhteistyötoiinikuntaa,  henkilöstön edus-
tajana voi toimia luottamusmies.  
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Henkilöstöön  kuuluvat kaikki laitoksen palveluksessa 
olevat pysyvässä  tai  määräalkaisessa  virka-  tai  työ-
suhteessa oleva henkilöt. 

Yhteistoimintamenettely  toteutetaan asian laadusta 
 ja  laajuudesta riippuen: 

- 	ensisijaisesti esimiehen  ja ao.  henkilöiden  vä- 
lillä 

- 	esimiesten  ja  henkilöstön välillä tyäyksikköko- 
kouksissa 

- 	johdon  ja  henkilöstön kesken 
- 	yhteistybtoiinikunriissa  ja  erikseen asetetuissa 

yhteistyöeliniissä.  

YT-laki  ja  YT-sopimukset korostavat välitöntä esi-
miesten  ja  alaisten välistä yhteistoimintaa. Yhteis-
toimintaelimissä käsitellään  vain  laajoja  ja  pe-
riaatteellisia asioita.  

YT-sopimuksessa piiritason työpaikoiksi  on  määritel-
ty piirikonttori, tiemestaripiirit, konekorjaamot  ja 

 erilliset hankkeet. Työpaikoilla  on  työsuojelupääl-
likkö, tyosuojeluvaltuutettu  ja  tarvittaessa työsuo-
jeluasiamiehiä. Tiepiirissä  on  työsuojelun piirival-
tuutettuj  a.  

Yhteistyätoimikunta  on  konekorjaanioilla,  tiemestari- 
piireissä sekä hankkeilla joiden kestoaika  on  yli 
kaksi vuotta  ja  vahvuus yli  20  työntekijää. 

Tiepiirissä  on  piirin yhteistyötoimikunta. 

Piirin yhteistyötoimikunnassa voidaan tarvittaessa 
sopia muiden määräaikaisten yhteistoirnintaelimien 
asettamisesta, kokoonpanosta  ja  tehtävistä sekä suh-
teesta muuhun yhteistoimintaan. Tämä mandollistaa 

 YT-elimien  perustamisen myös uudessa organisaatios-
sa. 

Yhteistyötoiniikunta  (YTT)  on  yksikön johdon  ja  hen-
kilöstön edustajista koottu yhteistoimintaelin, jon-
ka tarkoituksena  on  eri osapuolten näkemysten esit-
täminen, tiedonvälitys  ja  erilaisten näkökantojen 
yhteensovittaininen. YTT käsittelee  YT-lain, YT-sopi-
muksen  ja  työsuojelun  valvontalain  ja  -asetuksen se-
kä valtion työsuojelun yhteistoi]nintasopiniuksen pii-
riin kuuluvat  asiat,  jotka koskevat henkilöstää 
yleisesti. 

Henkilöstön edustajat edustavat  koko  yksikön henki-
lästöä sekä edistävät henkilästäryhmien välistä yh-
teistoimintaa. Henkilöstön edustajat muodostavat  ha-
lutessaan  henkilöstön  kannan  omissa kokouksissaan.  

YT-sopimuksessa  on  määritelty yt-inenettelyn piiriin 
kuuluvat  asiat.  Ennenkuin tällainen asia tiepiirissä 
ratkaistaan,  on  valmisteilla olevan toimenpiteen pe- 
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rusteista,  vaikutuksista  ja  vaihtoehdoista neuvotel-
tava niiden henkilöiden kanssa, joita asia koskee 

 tai  heidän edustajiensa kanssa. Yhteistoirnintamenet-
telyn käynnistää ao. johdon edustaja. Neuvottelu 
aloitetaan asian sellaisessa suunnittelu-  ja  valmis-
teluvaiheessa, jossa yhteistoiminnan tarkoituksena 
oleva vuorovaikutus sekä vaihtoehtoihin  ja  asiaan 
vaikuttaminen voi myös käytännössä toteutua. 

Yksittäistä henkilöä koskeva asia käsitellään ensi-
sijaisesti esimieheri  ja  tämän henkilön válillä. Mi-
käli yt-menettelyn piiriin kuuluva asia koskee hen-
kilöstöä yleisesti,  on  asia käsiteltävä työyksikkä- 
kokouksessa, ao. henkilöstön edustajan kanssa  tai 
yhteistyötoimikunnassa.  

Luottamusmiehet 

Työ-  ja  virkaehtojärjesteirnien  ylläpitäminen  ja  ke-
hittäminen perustuu valtion  ja  virkainiesjärjestöjen 

 sekä työnanatajan  ja  työntekijäpuolen välisiin neu-
vottelusuhteisiin. Näiden suhteiden hoitamiseksi  on 

 muodostettu luottamusmiesj ärj estelmä, jonka tarkoi-
tuksena  on  omalta osaltaan turvata osapuolten välil-
lä solmittujen sopimusten noudattaminen, työnantajan 

 ja  tyäntekijän/toimihenkilön/virkamiehen  välillä 
syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukainen, oi-
keudenmukainen  ja  nopea selvittäminen sekä työrauhan 
ylläpitäminen. 

Luottamusmiesjärjestelmästä  on  sovittu valtion vir-
kamiesten luottamusmiessopimuksella sekä TVL:n  ja 

 eri henkilästbjärjestäjen välisillä työehtosopimuk-
sula ja  niihin liittyvillä luottamusmiessopimuksil

-la. 

3.3  Toiminnan kannalta olennaiset ryhinãt 
 ja  niiden toimintatavoitteet 

Yleistã 

Organisaatiotyöryhmä  totesi toiminnan vaatimia työ-
ryhmiä selvittäessään, että ryhmien optimaalinen  ko-
ko  on 4 - 8  henkeä. Lisäksi todettiin, että ryhmän 
jäsenillä tulee olla riittävästi päätäntävaltaa. Sa-
moin ryhmien tulee tarvittaessa käyttää asiantunti-
joita toimintansa tukena. 
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Piirin johtoryhmä 

Tehtävä: 
Toimii tiejohtajan apuna piirin johtamisessa. 

Asioina  ovat piirin johtaminen, piirin tulosta-
voitteet  ja  niiden seuranta sekä  koko  piiriä 
koskevat tärkeät yksittäisasiat. 

Kokoonpano: 
Vastuualueiden päälliköistä  koottu ryhmä:  Tie- 
johtaja, Va:t  I, II, VI  ja  Va:eista  VII  -  IX 

 yksi edustaja. Muiden vastuualueiden edustajia 
 ja  muita asiantuntijoita kutsutaan tarvittaes-

sa. 

Puheenj ohtaj  a: 
 Tiej ohtaj  a  

Tuotantorybmä  

Tehtävä: 
Tuotantoon liittyvien yhteistyökysymysten (re-
surssit, ajoitukset) käsittely. 

Kokoonpano: 
Vastuualueiden  V  -  IX  päälliköt  ja  projekti-
päällikät 

Puheenj ohtaj  a:  
Kiertävä puheenj ohtaj  a  

Tavoiteryhmä  

Tehtävät: 
Tiepiirin tulostavoitteiden, mittareiden ym. 
suunnittelu 

Kokoonpano:  
Va  II,  muut vastuualueet erikseen sovittavassa 
laaj uudessa 

Puheenjohtaja:  
Va  11:n  päällikkä 

Ohj elmointiryhmã  

Tehtävät: 
Toiminnansuunnittelun  ja  tyäohjelmien  koordi-
nointi 
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Kokoonpano:  
Va  I,  Va  II,  muilta vastuualueilta erikseen  so-
vittavassa  laajuudessa 

Puheenj ohtaj  a:  
Va  1:n  päällikkö 

Tietohall intoryhmã  

Tehtävät: 
Tietohallinnon ohj aus  

Kokoonpano:  
Va  II (2 henk.),  Va  I,  Va  V,  Va  VI, Va:eista 
VII - IX  yksi edustaja. Muista vastuualueista 
edustajia tarpeen mukaan. 

Puheenj ohtaj  a: 
Tietohal  1  innon  vastuuhenkilä 
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4.  RATKAISUVALLAN  KÄYTTÖ 

Ratkaisuvallan  käyttöön liittyvät periaatteet  on 
 märitelty  "Tie-  ja vesirakennuslaitoksen  johtaminen 

 ja  organisaatio" -julkaisussa (TVH  701500).  Työryhmä 
totesi  niden yleisperiaatteiden  olevan edelleen 
voimassa.  

4.1  Esittely 

"  Yleensä puhekielessä tarkoitetaan esittelyllä me-
nettelyä, jolla alainen (= asian valmistelija) esit-
tää asian esimiehensä ratkaistavaksi. Tällöin  on  ta-
pauksia, jolloin alaista pidetään valmistelijana, 

 jolle  ei tule juridista esittelijänvastuuta. Voidaan 
katsoa, että esimies  ja  alainen ovat yhdessä päätök-
sestä vastuussa  sen  mukaan kuin tavanomaisessa toi-
minnassa esimiehen  ja  alaisen vastuualueeseen kuu-
luu. 

Valtionhallinnossa esittelyllä tarkoitetaan lisäksi 
menettelyä, jolla esimies yhdessä alaisen (= esitte-
lijä) kanssa ratkaisee asian. Esittelijä jakaa vas-
tuun päätöksestä päätöksentekijän kanssa kuitenkin 
niin, että  jos  esittelijä päätösasiakirjaan  tai  sii-
tä tehtävään päytäkirjaan merkitsee eriävän mielipi-
teensä,  hän  on  vastuusta vapaa. Jollei esittelijä 
näin  tee,  hänen katsotaan olevan esittelijänvastuus

-sa pãätäksestä.  Tämä merkitsee sitä, että esittelijä 
asian valnilstelijana vastaa päätökseestä sekä ennen-
kaikkea esiteltävän asian asiatietojen oikeellisuu-
desta päätöksen teon perusteena. 

Virallisesti esittely  on  valtionhallinnossa välttä-
matöntä  vain  silloin, kuin säädöksissä  ja  niiden no-
jalla annetuissa organisaatiomääräyksissä (laki, 
asetus, työjärjestys, hallinnollinen säännös)  on  ni-
menomaan sanottu, 
- 	että tietyn organisaatiotason  asiat  ratkaistaan 

esittelystä  tai  
- 	että tietyt  asiat  ratkaistaan esittelystä. 

Hallintotoimet  esitellään niin laajasti kuin organi-
saatiosäännäjssä sanotaan. Joustavan organisaation 
pyrkimyksenä  on  rninimoida esiteltävien  asioiden mää-
rää (hallinnon tehokkuus), kun taas päätösten val-
vonnan kannalta pyrkimys  on  päinvastoin lisätä esi-
teltävien asioiden määrää (hallinnon oikeusvarmuus). 
Yleensä pyritään esittely rajoittamaan varsinaisiin 
hallintotoimujn, siis sellaisiin, mitkä koskevat 

 kolmannen  oikeutta  ja  mihin yleensä saa hakea muu-
tosta ylemmältä viranontaiselta." 
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4.2 Delegointi 

"Delegointi  on toiinivallan  siirtoa yleirtmältä organi-
saatiotasolta alemrnalle. 

Johtamiseen liittyvässä delegoinnissa esimies antaa 
osan tehtavistään alaiselleen  ja  määrittelee yhdessä 
alaisen kanssa siihen liittyvät tavoitteet. Alainen 
vastaa esimiehelleen delegoidun tehtäväalueen hoi-
dosta  ja  saavutuksista. Esimies puolestaan  on  koko-
naisvastuussa  omalle esiiniehelleen. 

Hallintotoimiin  liittyvä toimivalta  ja  vastuun siir-
to: 

Hallintotoimet  koskevat yleensä  kolmannen  oikeutta. 
 Tie-  ja vesirakennuslaitoksessa  varsinaisia  hallin-

totoimia  on  vähän. Kirjoitetussa laissa ei säännellä 
delegointia, mutta Suomen oikeusjärjestyksen mukaan 
katsotaan, että  

1. esimies voi delegoida alaiselle toimivaltaa 
 vain  niissä tapauksissa, joissa hänelle  on sää-

doksissa  ja  niiden nojalla annetuissa organi-
saatio-  tai  muissa hallinnollisissa määräyksis

-sä delegointivaltuus. 

2. toimivallan  siirtyessä alaiselle siirtyy täysin 
myös vastuu,  ja  esimies vapautuu siitä. Vastuu 
konkretisoituu säädösten määräämänä rangaistuk-
sena. Valtuus tähän delegointiin annetaan  sää-
döksissä  ja  niiden nojalla annetuissa määräyk-
sissä (laki, asetus, ylemmän viranomaisen pää-
tös, organisaatiomääräykset)  11 

4.3  Delegointiesitys 

Laaditun organisaatioehdotuksen  pohjalta työryhmä 
laati myös ehdotuksen vastaavasta delegoinnista. 
Aiempaan verrattuna delegointi (toimivallan siirto 
alemmalle tasolle)  on  huomattavan laajaa  ja  vaatii-
kin  näin  ollen vallan  käytön  ja  siihen liittyvän 
vastuun opettelemista. Laaja delegointi  on  kuitenkin 
esitetyn organisaatioehdotuksen yksi kulmakivi. 

Sivulla  19 - 21 on  esitetty työjärjestyksen jaotte-
lun mukainen delegointiehdotus. Ehdotus  on  tarkis-
tettava vielä organisaation jatkotyöstämisen yhtey-
dessä. 
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PÄÄTETTÄVÄ  ASIA 
 TY  di ÄR  JESTYS  

3.5.3  Ptt 	nimitt nns  virkamiehen  
ja työsopimussunteeseen  ottaman- 
sa  henkilöstön palkkauksesta 
laitosta yleisesti koskevien pe-
riaatteiden  ja onjeiden mij<aj-
sesti.  (ratkaistaan esittelystö) 

- Iklist  ja palveluvuosilisét 
 perusteena .esityisalan  psi-

velu  tai  hareinta (ikälisé-
sopimus  4  §  kohta  j)  

*  muut 

-  Niiden henkilöiden palvelus-
vuosilisét. joilla  on  tois-
taiseksi voimassa oleva työ- 
sopimus 
* yksityisaian  palvelusta  tai 

 harkinnasta  
muusta  

3.5.4  Päättää piirinsä muistakin henki-
löstöhallintoasioista ellei niis-
tä  ole muualla toisin määrätty 
(ratkaistaan  liman  esittelyä) 

-  piirin henkilöstön maäräaikai-
set  siirrot piirin sisällä 
insinöörejä lukuun ottamatta 

- virkavapauoen  myöntäminen sai-
rauden. raskauden, synnytyksen 

 ja  lapsen hoidon vuoksi sekä 
koulutussopimusten  ja  opinto-
vapaalain perusteella 

- maaraä  alaistensa sijaisuudet 
 ja  vuosilomat 

-  virkamiesten, toimihenkilöiden 
 ja  työntekijöiden palkka-, 

 virka- ja työehtoja  koskevat 
soveltamiskysymykset lukuun 
ottamatta piirikonttorilla  key-
täviä erimielisyysneuvotteluja 

- matkamäärévsten  ja  oman auton 
käyttölupien antaminen 

-  virkistys-  ja liikuntatoi-
ni inta 

-  kustannusten korvaus omalle 
henkilöstölle tapaturmaisista 
vahingoista silmalasit, 
vaatteet jne.)  

3.5.5  Päättää piirin määrärahojen 
käytöstä (ratkaistaan ilman 
esittelya)  

3.5.6  Päättää piirin sopimuksista 
(ratkaistaan esittelysté) 
-  piirin urakkasooimukset  

500 000  -  5 000 000 
500 000  

- konaulttisopirnukset 
.  saa  oao  mk  

-  toiminnan eoellyttämät liitty- 
mä-,  vuokra-  vin.  sopimi<set  

100 000  -  500 000 
100 000 

AS I AN  RATKAISIJA 

VASTUUALUEPÄÄLL IKKO 	HANKEPAÄLL IKKÖ  
Huomautus 

Piiri-insinööri päättää nimitté-
mänsé virkamiehen  ja työsopimus-
suhteeseen ottamansa henkilön 
palkkauk saata. 

Muiden työsopirnussuliteisten hen-
kilöiden paikkauksesta päättää  se.  

Va  III 
	

jolla  on  oikeus ailekirjoittaa 
työauhdeasiantunt ija 	 työsopimus  piirin puolesta. 

Va  III 
	

Muiden työsopimussuhteisten palve- 
työsuhdeasiantunt ija 
	

luvuosilisät  päättää työsopimuksen 
allekirjoittaja. Piirin kirje nro 

 2120/P h-622.  

Va  I  -  IX  

Va lii 
työsuhdeasiantunt ija 

Ve  I  -  IX 	X 	Kukin henkilö päättää tehtavä- 
alueensa osalta. Hankepäällikkö 
päättää henkilöiden osalta, jotka  

Va  III 	 ovat selvästi  vain  yhden hankkeen 
työauhdeasiantunt ija 	 henkilöitä.  

Va  I  -  IX 	X 	Lähin esimies antaa mearlyksen.  

Va  I  -  IX 	X 	Keskitetty Virli-suunnttelrna  ja 
sen  toteuttaminen  Ya  III  

Va  I  -  IX  

Va  I  -  IX 	X 	Laskujen hyväksyminen erillisen 
kirjeen mukaan.  

Mikäli urakat edellyttävät yhdis-
tämistä, ratkaisu tapahtuu 

 projektilla. 
Va  V  -  IX 

X  

Va  I  -  IX  

Va  V  -  IX 
X  



20  

ASIAN  RATKAISIJA 
PÄT[TTÄVÄ  ASIA  
TVOJARJESTY  S 	 Huomautus 

VASTUUALUEPA4LLIKKö 	i 	1ANKEPtLL IKKrI  

3.5.7  Pittäö  piiri koskevista lupa- 
ja  hekenusasioista  
(ratkaistaan esittelystä) 

- tielain  53 :n  terkoittamat 
	

Va  VI  
luvat lukuun ottamatta  hit- 
tymälupia 

-  tilapäiset nopeusrajojtukget 

-  yleisten teiden erikoiskävttöä 
	

Va  VI  
koskevat luvat 

- viitoitusta  ja  opastusta kos- 	Va  I  
kevat luvat 

- tielain  59 §:n 1:n  tarkojtta- 	Va  VI  
sat  liikennerajoitukaet 

-  luvat poiketa  em.  rajoituksista 

- katumaksulain  mukaiset  val- 	Va  I  
I  ionapuhakemukset 

- hirvieläinten tiealueelta 
poisvientiä  koskevat luvat 

- kuljetusluvat 
	

Va  VI  

- paikallisteille  rakennetta- 
vien liittymien työluvat 

- yksityistieliittymäluvat 
	

Va  I  

3.5.8  Päättää piirin hankinta-, 
osto-, myynti-, kuljetus-  ja 

 vuokrausasioista  
(ratkaistaan esittelystä) 

HANKINTA-  JA  OSTOASIAT 

-  materiaalit  ja  kalusto 
* yleissopimusten  tekeminen 	Va  II  

erilListarjouksiin  perustuvat  
hank  innat  

4 1 000 000  mk 	Va  V  -  IX  
. 	50000mk  

MYYNTIASIAT 

-  materiaalin  ja  laitteiden myynti  Va  II  

- tienpitoainesten  myynti kunnille  Va  V  
yms. 	yhteisöille 

VUOKRAUS PIIRILLE 

- konevuokraus 
<.  1 000 000  mk/sopimus  Va  V  -  IX 

100 000  mk/sopimus 

- kuljetussopimuk8et 

- 	toimisto-, 	niajoitus-  ja varas- 
totilojen  vuokraus  
4 	100 000  mk/v  Va  V  -  IX  

VU0KRAUS PIIRILTÄ  ULKOPUOLISILLE 

-  kaluston vuokraus kunnille  ja  
valtionapua aaaville yksityis- 
tiekunnille 

-  kaluston vuokraus muille  Va  VI  

-  kiinteistöjen  ja  asuntojen  Va  VI  
vuokraus  

x 

X 

X 

X 

x 

TVH  on  IJ  3.4.8.  kohdan perusteel- 	I 

la  siirtänyt hankintoihin liitty-
vän  päätösvallan TVH:ssa. Kirje 
nro Ir -I/3.10.1988. 	I  

Hankintatoimintojen  työnjaosta 
piirissä  on  tehty erillispäätös 
kirjeellö nro 392/Pk -200/17.2.1986, 

 jossa  on  määrätty tehtäväksianto-
rajat. 

Ostoasiantuntija  hoitaa yleissopi-
mukset, joiden pohjalta hankkeet 
suorittavat hankintansa erillis-
ohjeiden mukaan. 

Hankinta voidaan suorittaa ns. teh-
täväksiantona, kun ei ole ylempiä 
erillissopimuksia.  

Va  VII  koordinoi. 

x 

X 

X  



PÄ(TETTÄV  ASIA 
 IYdJÄRJESTyS  

VUOKRAUS OMALLE HENKILO5T(LLE 

-  virka- ja  työsuhdeasuntojen 
 vuokraus  

POISTOT 

- mökkipankkjkaluston  poistot 

-  muun kaluston  ja  irtaimen omai-
suuden poistot  

3.5.9  Pttöii  piirin  tie-  ja  lunastus- 
korvausasioista  ja  tienpitoon 
tarvittavien alueiden vuokraamj-
sesta (ratkaistaan esittelystä) 

-  tilapäisesti tarvittavien 
maa-alueiden vuokralleotto 

 10 000  -  100 000  mk 
.  10 000  mk 

- tietojmjtuskorvausasiat 
ennakkokorvaukset 

,  100 000  mk  

3.5.10  Pöött 	suunnittelutyön maasto- 
töiden, tien rakentamlstöjcjen 
seka kunnossapitotöiden vhtevdes-
sö kolmannelle henkilölle aiheu-
tuneista vahingoista  ja  tilepäi-
sista  haitoista (ratk. esittelys-
tä)  

yli  50 000 
50 000 

3.5.11  Päättää yksityistielain mukaisis-
ta  valtionavustusagioista  siltä 
osin kuin  se  ei kuulu muulle 
virenomaisejie  (ratkaistaan 
esittelystä)  

3.5.12  Päättää piirin lausunnoista 
(ratkaistaan esittelystä) 

- tiealueen  ulkopuolista raken-
tamista  ja  poikkeuslupia 
koskevat lausunnot 

- rakennuslain  136 a §:n  rnukais- 
ten  avustusten valvontaan 
Liittyvät lausunnot IVH:lle  
ja  lääninhalljtukseLle 

-  yksityisten teiden tienpitoa 
koskevat lausunnot 

-  yleisten teiden erikoiskäyttöä 
koskevat lausunnot  

3.5.13  Päättää piirin tiedotustoi-
minnasta  
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AS IAN  RATKAISI  JA  

Huomautus 
VASTUUALUEPÄÄLL IKKU 	HANKEPÄÄLLIKKÖ  

V VI  

Va  VI 

 Va  U 

 Va  V  -  
x  

Va  Ill 	I 	 I  lunastus-  ja  korvausasiantuntijs  

Vs VII  -  IX 
X  

V8 I 

 Va  I 

 Va  I 

 va  I 

Va  VI  

Va  IV 	 I  Erillisten ohjeiden mukaisesti. 

Erilliset projektit (esim. Kajaani -  Oulu) 
 noudattavat  Va  VII  -  IX  delegointia. 
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5.  ULKOPUOLELTA HANKI TTAVAT PALVELUT 

Palveluiden hankkiminen ulkopuolelta ei voi olla si-
nänsä tavoite, vaan tehtävien hoitaminen piirin tu-
loksen kannalta parhaalla raandollisella tavalla 
saattaa edellyttää ulkopuolisten resurssien käyttöä. 

 Aina  kun ulkopuolisia palveluja käytetään, tulee  sen 
 perustua vertailuihin omana työnä hoidettavien teh-

tävien kustannuksiin  ja  muihin vaikutuksiin piirin 
tuloksellisuuden kannalta. 

Seuraavassa  on  tarkasteltu ulkopuolelta hankittavien 
palveluiden hankkimista  osa-alueittain. 

Rakennuttaminen 

Yleisperiaatteena  on  pidettävä, että rakennuttamista 
käytetään 
- 	töissä, joissa ei ole jatkuvuutta, 
- 	huippujen tasaamiseen. 

Yleisesti ottaen rakennuttamista voidaan laajentaa 
nykyisestään. Ratkaisut  on  tehtävä taloudellisen 
edullisuuden  ja  laadun perusteella valittaessa oman 

 ja  ulkopuolisen työn välillä. 

Hoidossa  ja kunnostuksessa  tulisi käyttää alueura-
kointia yhtenä toteutusmuotona tukikohdasta kaukana 
olevilla yhtenäisillä alueilla. Eri alueilla laadit-
tavat urakkasopimukset voivat olla erilaisia alueen 
ominaisuuksien mukaaan. 

Myös puhtaita kuljetuksia tulisi voida kilpailuttaa 
eri urakoitsijoiden kesken (kuljetusmaksuinietintöä 

 on  uudistettava näiltä osin). 

Muut ulkopuoliset palvelut 

Työryhmän työskentelyssä tuli esille  mm.  seuraavia 
tehtäväryhmiä, joiden  ostaminen  ulkopuolelta saattaa 
olla tarkoituksenmukaista  ja  taloudellista,  jos 
edullisuusvertailu  näin osoittaa: 

Hankinnat 

Piirikonttorin  tulee nykyistä enemmän panostaa eri-
laisten vuosisopimusten tekemiseen. Näiden pohjalta 
voivat varastonhoitajat suorittaa hankinnat suoraan 
liikkeistä, jolloin omaa varastotilaakaan ei tarvita 
nykyisessä laajuudessa. 
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Markkinointi, tiedotus ym. PR:ããn liittyvä ammatti-
taitoa vaativa toiminta. 

Erilaisia tahän liittyviä esitteitä  ja  muuta aineis-
toa laaditaan niin harvoin, että ilmeisesti olisi 
edullista teettää tällaiset työt ammattimarkkinoi-
jilla. Myos vaativa valokuvaus voisi olla tällainen 
ulkopuolelta ostettava tehtävä. Ratkaisuja tehtäessä 

 on  toiminnan joustavuus otettava huomioon. 

Valokopionti  ja  suuret monistussarjat 

Edelleen  on  selvitettävä kannattaako nämä toiminnot 
teettää ulkopuolisin resurssein. 

Lossitarkastukset  ja  -korjaukset 

TVL:n  varsinaisen korjaamotoiminnan järjestelyä kos-
keva selvitystyo  on  vielä kesken.  Sen  lopputulokses-
ta  riippumatta voitaisiin esim. lossien korjauksista 
tehdä vuosisopimukset jonkun urakoitsijan kanssa, 
joka vastaisi sitten näistä töistä. 

Liikuntatapahtuinien  j ärj estãininen  

Erilaisten tapahtumien järjestämisen voisi ostaa 
esim. urheiluseuroilta. 

Työpa ikkaterveydenhuolto 

Tyóryhmän  mielestä näitä tehtäviä ei ole perusteltua 
ostaa ulkopuolelta, vaan piirissä tulee säilyttää 
työterveyshoitaj  a. 

Puhel inkeskus  

Virastotalon puhelinkeskuksen hoitajat ovat nyt pii-
rin palkkalistoilla. Piirin tuloksen kannalta  on 

 välttämätöntä, että puhelinkeskuksesta aiheutuvat 
palkkamenot saadaan kohdistetuksi kaikille käyttäjä-
virastoille puhelinkustannusten suhteessa. Ensi 
vuonna tämä  on  erityisen tärkeää budjettiuudistuksen 
vuoksi, enää ei ole erillistä palkkamoinenttia. 

Edellä  on  esitetty tehtäviä, joita voisi ostaa ulko-
puolelta. Luetteloa voi jatkaa. Kaikki  em.  tehtävät 
edellyttävät kuitenkin, että piirissä  on yhdyshenki-
lö,  joka ilmoittaa piirin tarpeet, hoitaa tilauksen 
jne. Asioissa, jotka jollakin säädöksellä  on  määrät-
ty piirin tehtäviksi, ei vastuuta voitane siirtää 
ulkopuoliselle. 

Ryhmä totesi, että delegoinnin  ja  ulkopuolisten pal-
velujen vaikutukset henkilömääriin tulee jättää  tar-
keinmin selvitettäviksj ao. vastuuyksiköiden päälli-
köille. 
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6. TIETOHALLINNON  VAIKUTUKSET 

Tietohallinnon  kehittyminen tulee vaikuttamaan orga-
nisaatioon  ja  työn jakoon. Tästä syystä työryhmä 
tarkastelj tietohalljnon vaikutuksia erikseen. 

Tietohallinnon vaikutuksien  tarkastelu jakaantuu 
kahteen eri osaan. Ensisijaisesti  on  nähtävissä vai-
kutukset varsinaiseen tietohallintohenkilöstöön; 
kaytännössa tietohall intoasiantuntij aan, toimisto- 
henkilöön, atk-asiantuntijaan  ja  atk-keskuksen  hen-
kilöstöön.  Toinen tarkastelunäkökohta  on  vaikutukset 
yleisesti henkilöstöön  ja  muiden tulosyksiköiden 
atk-tukihenkilöjden rooliin. 

Vaikutukset tietohallintohenkjlöstöön 

Tarkasteltaessa vaikutuksia tietohallintohenkilös
-töön  on nahtävissa  jakautuminen eri ajanjaksojen mu-

kaan. 

Lähiajan, käytännössä  1 - 2  vuotta, vaikutukset ovat 
aika tarkasti tiedossa. Esitykset pohjautuvat tämän 
hetken laitteisto-  ja järjestelmäkehitykseen ja  tämä 
merkinnee sitä, että  1 - 2  vuotta tullaan toimeen 
nykyisellä henkilöstöllä. Toisaalta ei liene min-
käänlaisia mandollisuuksia henkilöstömäärän supista-
miseenkaan. Atk-henkilöstön toimenkuvien monipuolis-
tamiseen nykyisen linjan mukaisesti tulee olemaan 
tarvetta. 

Pidemmän ajan vaikutusten arvioiminen  on  erittäin 
hankalaa  ja  ne ovat riippuvaisia laitteisto-  ja jär-
jestelmäkehityksestä  sekä yleisesti että laitoksen 
sisällä.  On  kuitenkin ennakoitavissa, että tullaan 
tarvitsemaan jonkin verran spesialisoitunutta henki-
löstoä, jonka erityisalana ovat todennäköisesti 
laitteisto-, operointi- sekä  j ärj estelmänsuunnitte-
lu-  ja ohjelmointiosaaminen.  Toisaalta tarvittaneen 
eritasoisia tukihenkilöitä, joiden sijoitus ei vält-
tämättä ole atk-keskus  tai tietohallintoyksikkö.  Tu-
kihenkilöinä  voivat toimia aiemmin atk-keskuksessa 
työskennelleet  ja  varsinaisen linjaorganisaation 
henkilöt. 

Vaikutukset vastuualueiden henkilostäori 

Vaikutukset muuhun henkilöstöön  ja  muiden tulosyksi-
köiden tukihenkilöihin pohjautuvat ajatukseen, että 
tietohallinto  ja  nimenomaan atk:n hyödyntäminen tu-
lee entistä laajemmaksi  ja  entistä merkittävänunäksi. 
Tämä merkitsee, että kussakin vastuualueessa tulee 
olla omat tukihenkilöt, jotka toimivat vastuualueen

-sa erikoissovellusten ja  -ratkaisujen yhdyshenkilöi
-nä  sekä huolehtivat, että nämä ratkaisut tukevat 
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tiepiirin  ja koko  laitoksen linjaa riittävässä mää-
rin. Toisaalta tukihenkilöt puuttuvat esitetystä or-
ganisaatiosta, mutta toisaalta heitä ei tarvitsekaan 
esittää erikseen,  jos esitetyillä  henkilöillä  on 

 riittävä osaaminen atk-asioissa. Tämä tarkoittaa ni-
menomaan osaamista omien muiden tehtävien lisäksi 
siten, että atk  on  eräs pätehtävistä. Näitä henki-
löitä ovat vastuualueiden yleisasiantuntijat. 

Vaikutukset yleisesti 

Yleisesti ottaen tietohallinnon vaikutuksen henki-
löstöön tulevat olemaan henkilöstäresurssien tarvet-
ta vähentäviä. Tämän hetken näkemyksen mukaan esite-
tyssa organisaatiossa tietohallinnon vähentävät vai-
kutukset lähitulevaisuudessa  on  jo  huomioitu ylei-
sillä tehtäväjärjestelyillä. 

Yhteenvetona todetaan, että esitetty organisaatio 
tietohallinnon osalta lienee  varsin  sopiva lähitule-
vaisuudessa  (1  -  2  vuotta). Tietohallinto tulee ke-
hittymään rajusti  ja sen vaikutuksien  tarkka enna-
koiminen  on  mandotonta. Kuitenkin ajatus, että orga-
nisaatio tulee olemaan elävä  ja koko  ajan toiminnan 
mukaan muuttuva, mandollistaa tietohallinnon järjes-
tämisen jatkuvan uusiritakäsittelyn  ja  suhteuttamisen 
toiminnan vaatimuksiin. 

Kuvassa  9 on  esitetty tietohallinnon vastuun jakau-
tuminen ehdotetussa organisaatiossa. 
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-CAD  
-  omat erikoissovellukset 
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7. SIIRTYMA— JA KOULUTUSSIJUNNITELMA 

7.1  Siirtymäsuunnitelma 

Siirtyinäsuunnitelma  on  laadittu  jana-aikataulumuo-
toon. Sen  olennaisia lähtökohtia ovat: 

- 	vaiheittainen  siirtyminen nykyisestä organisaa- 
tiosta uuteen organisaatioon, 

siirtymisen eri vaihe 
varsinaisen toiminnan 

 ti,  

kaikissa toiminnoissa 
siirtymävaihetta vaan 
lään sitä, mitä  se on 

 sa;  mm.  tietohallinto 
-proj ekti,  

t  tapahtuvat joustavasti 
kärsimättä kohtuuttomas- 

ei tarvita erillistä 
toiminta  on  jo nykyisel

-uudessakin organisaatios-
ja  Oikotie Kajaani -  Oulu  

joissakin toiminnoissa tarvitaan  3  -  6  kk:n  op-
pimisjakso  ennen varsinaisen järjestelyn to-
teuttamista; näitä toimintoja ovat  mm.  osa Va 

 1:n  ja Va  11:n  toiininnoista,  

joissakin toiminnoissa tarvitaan vielä oppimis-
vaiheen jälkeen erityistä toiminnan hiomisvai

-hetta,  koska toiminnat ovat osittain uusia. Uu-
sia asioita ovat tulosbudjetointi, delegointi 
sekä organisaation toiminta yleisesti. Lisäksi 
ne ovat riippuvaisia myös ulkoisista tekijöis-
tä;  mm.  valtion tulosbudjetoinnin kehittymises-
tä, piirin rahoituksen kehittymisestä. 

Varsinainen siirtymäsuunnitelma  on  esitetty kuvassa 
 10.  

Kuva  10  

ORGANISAATIOEHDOTUKSEN SIIRTYMÄSUUNNITELMA 
vastuualueittain  esitettynä  

1989  
Vastuualue  I  
Vastuualue  II  
Vastuualue  Ill  
Vastuualue  IV  
Vastuuajueet  V  -  VI 

 Vastuualueet  VII -IX 

1990 	 1991 

I 	I 	I 	I 	I 

III  

*  opiskelu 
- sisäänajo  
o  vastuualue  illa 

 yhteinen valvoja 



7.2 Koulutussuunnitelma 

Koulutussuunnitelma  kytkeytyy läheisesti siirtymä- 
suunnitelmaan siten, että siirtymäsuunnitelniassa 
esitetyn vaiheittaisen siirtymisen myötä lisätään 

 ko. vastuualuejden osaarnista.  Tällöin avainhenkjlöt 
koulutuksessa (osaamisen lisäämisessä) ovat vastuu- 
alueiden esimiehet. Heidän valmentautumjsensa uuteen 
tehtävään tapahtuu erikseen sovittavan ajanjakson  
(3 - 6  kk) pituisella siirtymävaiheella, jossa uusia 
tehtäviä opiskellaan entisten tehtävien rinnalla. 

Vastuu muun henkilöstön koulutuksesta sisältyy  vas-
tuualueiden  esimiesten tehtäviin. Käytännössä tässä 

 on  käytettävä kahta eri tapaa lisätä osaamista  ja 
 näiden tapojen välinen painoarvo sovitaan vastuua-

lueiden sisällä käytävissä esimies/vastuuhenkilö 
-keskusteluissa. 

Ensisijainen tapa  on lisatä  osaamista laitoksen  si-
saisellä  koulutuksella  ja opiskelulla.  Tehtävien 
vaihduttua syvennytään itseopiskelulla aihepiiriin 
olemassa olevien ohjeiden, kirjallisuuden  ja  muun 
välineistön avulla. Näistä saatua tietoutta täyden-
netään laitoksen sisäisissä koulutustilaisuuksissa. 

Toinen tapa lisätä osaarnista  on  ostaa tieto-taitoa 
laitoksen ulkopuolelta. Mainitsemisen arvoisia  (hin-
ta/hyöty  -suhde hyvä) tapoja saada tasokastakin kou-
lutusta ovat  min,  teknillisen oppilaitoksen, ammatti-
kurssikeskuksen, kauppaoppilaitoksen  ja animattikou-
lun  erikseen tilauksesta järjestämät valtion tukeinat 
kurssit. Kouluttajaksi näille kursseille  on  mandol-
lista saada valtakunnan pätevinunät kouluttajat. Näin 
varsinkin teknillisen oppilaitoksen kurssiosastolla. 

Tietohallinnon  ja atk:n  vaatima koulutus voidaan 
hoitaa nykyisellä  ja vakiintuneella  tavalla tukeu-
tuen ensisijaisesti  talon  sisäiseen koulutukseen. 
Tämän lisäksi yleisluonteista koulusta voidaan ostaa 
edullisesti oppilaitoksilta. Tukihenkilöjärjestelyä 
piirin  ja  eri vastuualueiden sisällä  on  syytä lisätä 
nykyisestään. 

Koulutussuunnjttelun  lisäksi  on  huomattava, että 
henkilöstön sijoittelussa  on  tärkeää hyödyntää ny-
kyinen tieto-taito. Ammattitaitoa ei tulisi päästää  
I!  hukkaan  u  
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8.  ERITYISTÄ TARKASTELUA VAATIVAT  ASIAT 

Organisaatioehdotusta laatiessaan  työryhmä totesi, 
ettei ole mandollista eikä tarpeellistakaan uudista-
mistyon tässä vaiheessa määritellä kaikkea  tai  ottaa 
kantaa kaikkiin yksityiskohtiin. Työryhmä laati näin 

 ollen  karkean esityksen organisaation uudistamiseksi 
 ja  täydentää esitystään eräillä erityistä tarkaste-

lua vaativilla kysymyksillä. Nämä kysymykset  on 
 otettava uudelleen esille organisaation uudistamisen 

edetessä. 

Organisaatiouudistuksen  onnistumisen kannalta huomioitavia 
seikkoj  a 

- 	henkilöstön toivoinukset  ja halukkuus  on  otetta- 
va huomioon siirtoja  ja  tehtäviä suunniteltaes-
sa, 

- 	henkilöiden tehtäviä suunniteltaessa pitää ta- 
voitteena olla työtehtävien rikastuttaminen  ja 
vaativuustason  nosto, 

- 	henkilöstön monitaitoisuutta tulee lisätä, 
- 	on  vältettävä yksipuolista tehtäväkuormitusta, 
- 	siirrot tulee tehdä siten, ettei olemassa ole- 

vaa ammattitaitoa (tieto-taitoa) hukata, 
- 	miehitystä suunniteltaessa  on  erityisesti tar- 

kasteltava henkilöiden yhteistyökyky  ja -haluk-
kuus, 

- 	delegointi  on  suoritettava mandollisimman pit- 
källe, 

- 	uutta organisaatiota koskevan palautteen saanti 
henkilöstöltä  on  varmistettava, 

- 	tiedottaminen uusista järjestelyistä  on  hoidet- 
tava tehokkaasti, ettei synnytetä tarpeetonta 
hätää työn jatkumisen - loppumisen osalta, 

- 	sijaisuudet  tulisi ensisijaisesti hoitaa saman 
vastuualueen sisällä; yhteistyön onnistumisen 
kannalta voisi kuitenkin olla eduksi, että  si-
jaisuuksia hoidettaisiln  myös rinnakkaisten 
vastuualueiden kesken, 

- 	henkilöstöä voidaan kierrättää piirin sisällä 
myös lyhytaikaisten koinennusten muodossa, 

- 	vuosi-  ja sairaslornien  vaikutukset  on  huomioi- 
tava henkilöstön mitoituksessa, 

- 	esitetty organisaatio edellyttää kehittynyttä 
johtamista niin tiejohtajalta kuin vastuualuei

-den päälliköiltä.  

Organisaation  j atkokehittämisessä huoinioitavia kysymyksiã 

- 	Onko TVH:n organisaatiolla vaikutusta piirin 
organisaatioon? 

- 	Mitä vaatimuksia organisaatiolle asettavat eri 
säännöstöt,  kuten tili-  ja  varasto-ohjesäännöt? 

- 	Organisaation eri osien sijoittuminen maantie- 
teellisesti? Mitä toimintoja sijoitetaan piiri- 
konttoriin  ja  mitä maastoon? 
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- 	Yhteistyön järjestäminen eri vastuualue±den vä- 
lillä? 

- 	Tienpitomateriaalin  hankinnan  ja  jalostuksen 
järjestelyt? 

- 	Kalustoasemien  ja tieniestaripiirien  määrät sekä 
niiden tehtävät? 

- 	Henkilöstön määrät kullakin vastuualueella? 
- 	Delegoinnin käytännon  järjestelyt; delegoin- 

tiohj eiston tarkentaminen? Allekirj oituskäy-
tännöt? 

- 	Vastuualueiden  päälliköiden nimikkeiden sovitus 
TVH:n  ja  muiden piirien vastaaviin nimikkei

-sun?  
- 	Ohjelinoinnin  ja  toiminnan suunnittelun käytän- 

nön järjestelyt  ja työnjaot vastuualueiden  vä-
lillä? 

- 	Jakeluluetteloiden,  laskujen kierrätyksen yms. 
järjestelyt? 

- 	Henkilöstön työhönotto? 
- 	Tiedottaminen muutoksista? 

Tässä esille tulleet erityiskysymykset  ja organisaa-
tiomuutoksen  käytännön toteuttaminen  jää  piiri-insi-
nöörin, vastuualueiden päällikäiden  ja  suunnitellun 
henkilöstön tehtäväksi. 
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