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TIELAITOS 
 MIKKELIN TIEPIIRI 

Johtoryhmän sihteeristä  
H.  Teittinen 

 L.  Heiskanen 
 P.  Korhonen 
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Mikkeli  13.6.1990  

VISIO  1995  

TÄRKEIMMÄT TOIMINTAPOLITIIKAT  

1. Y L E I S T A  

Tähän visio  1995  osaraporttiin  on  koottu piirin toimin-
nan kannalta oleellisiinmat toimintapoilitiikat. Nämä tu-
levat oleellisesti ratkaisemaan yhdessä tieställisten 
lähtökohtien  ja tulostavoitteiden  kanssa resurssi-  ja 
organisaatiokysymysten  käsittelyn, mikä  on  visiotyön 

 seuraava vaihe. 

Piirin toimintapolitiikat pohjautuvat luonnollisesti 
niihin yleisiin kehittämispyrkimyksiin  ja  ohjeisiin, 
joita ylemmät viranomaiset ovat asettaneet. Tielaitoksen 
arvo-ohjauspäämäärät  on  vastt  ikään määritelty "Tienvii-
tattt_julkaisussa.  Strategisen  ohjauksen apuvälineeksi 
ollaan tarkistamassa tielaitosvisiota. Operatiivinen oh-
jaus tapahtuu tulosbudjetin  ja  siihen liittyvän  tulos-
palkkiokokeilun  avulla. Kaikki nämä  ja  muut laitostasoi

-set  erillistoimintapolitiikat  on  pyritty ottamaan huo-
mioon piirin keskeisiä toimintapoilitiikkoja määritel-
täessä.  

2. JO H TAM  lSJ  ÄR JEST ELM A  

Yleistã: 
-  Piiri  on  siirtynyt tulosjohtainisjärjestelmään, jolla 
sitä johdetaan mandollisimman hyvään tienkäyttäjiä 
palvelevaan tulokseen. 

-  Johdon työssä painottuvat toimintaympäristän arviointi 
 ja strategioiden  sekä muutosten johtaminen. 

-  Piiri  on  jaettu toiminnan perusteella ohjattaviin  tu-
losyksikköihin,  jotka  on  muodostettu alue-  tai  tehtä-
väkokonaisuuksista  sekä tuki-  ja esikuntatehtävistä. 

- Tulosjohtamisessa  on  keskeistä henkilöstön motivaatio, 
jonka parantamiseksi tavoitteita suunniteltaessa  on 

 henkilöstö mukana. Tavoitteita seurataan  ja  annetaan 
palautetta onnistumisesta. 

-  Tulos  kuvaa yksikön kokonaisinenestystä  ja  perustuu 
faktoihin, joihin yksikön jäsenet ovat merkittävästi 
vaikuttaneet. 
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-  Hyvä  tulos  palkitaan; sitä varten piiri antaa vuosit-
tain tulospalkkio-ohjeen, jolla määritetään paikkiope

-rusteet ja  palkkion suuruus. 

Muutostekij  ät:  
-  Piirin päätäsvaltaa  on  lisätty sekä hallinnossa että 
uuden määrärahajaon mukaisessa perustienpidossa. 

- Tulosjohtamisen  käyttöönotto vaatii avoimuutta  ja  tie- 
dottamisvalmiuksia esiiniehiltä. 

-  Uusi  YT-laki tuo uusia velvollisuuksia  ja  myös mandol-
lisuuksia päätösten valmisteluun. 

-  Henkilöstön tärkeys  on  korostunut muuttuneissa tehtä-
vissä  ja  uuden tekniikan käyttöönotossa. 

-  Tarvitaan toiminnan painopisteen mukaisesti muuttuva 
henkilöstö-  ja  organisaatiorakenne. 

-  Henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin  on  vaikeutu-
nut koska henkilöstön ikärakenne  on  muuttunut eikä 

 sillä  ole ollut siirtymishaiukkuutta. 

Visio  95:  
-  Koko  henkilöstö  on  sisäistänyt tulosvastuun  ja  toimi-
taan päämäärätietoisesti yhteistyössä. 

-  Jokaisella  on  oman työnsä tulostavoite tiedossa  ja  
mandollisuus valita keinot tuloksen saavuttamiseksi. 

- Henkilöstöllä  on  omat henkilökohtaiset kehittymissuun- 
nitelmat  tiedossa. 

-  Työaika  ja  työpaikka valitaan yksiköissä joustavasti 
parhaiden tuloksentekomandollisuuksien mukaan. 

-  Laitos  on  siirtynyt valtion liikelaitokseksi? Piirin 
 tulos  lasketaan liiketalouden mukaisin tilinpäätäsar-

vioinnein. 

Toimintapolitiikka: 
-  Laitoksen tavoitteista johdettuna sovitaan piirin  tu

-lostavoitteet KTS-kaudelle  (5 v)  ja  seuraavaksi vuo-
deksi  (1 v)  yhdessä tiehallituksen kanssa. 

-  Kustannusten jakautuminen eri toiminnoille  ja  toimen-
piteille esitetään tienpidon suunnitelmassa, joka laa-
ditaan  5  vuodeksi. 

- Määrärahapuite  seuraavaksi kaudeksi esitetään tavoit-
teellisena tulosbudjettina, jossa kustannus  on  jaettu 
ylläpito-  ja  kehittämishankkeille  sekä yleiskustannuk

-sun  ja  muihin jakaniattomiin toimintoihin. 
-  Tulosyksikkö (tiepiiri) jaetaan toiminnallisiin  ja 

 alueellisiin tulosyksikkäihin, joille määritetään yk-
sikkökohtaiset tavoitteet, jotka mandollisimman hyvin 
palvelevat tiepiirin yhteiskunnallisia  ja  sisäisiä ta-
voitteita. 

-  Otetaan tulosyksikön henkilöstö mukaan  jo  tehtäväkoko-
naisuuksia  ja  tulostavoitteita inääriteltäessä,  jolloin 
henkilöstö saadaan samalla sitoutumaan niihin. 

-  Pidetään säännöllisiä tuloskeskusteluja, joissa käsi-
tellään sovittuja toimenpiteitä tulosten saavuttami-
seksi  ja  annetaan palautetta onnistumisesta ohjeiden 
mukaisin raportein. 

-  Esimiehet  ja  muu henkilöstö koulutetaan tulosjohtami
-sen  periaatteiden omaksumiseen. 



-  Henkilökunnalle laaditaan henkilökohtaiset tulosta-
voitteet/toimenkuvat tarvittaessa. 

3.SISÄISET 	OSALLISTUMIS- -  

JÄRJESTELMÄT 

Yleistã: 
-  Työskentely piirin eri yksiköissä  on  esimiesten  ja 

 alaisten jatkuvaa yhteistyötä. 
-  Henkilöstö ei ole "pelkkä resurssi", vaan avain  tie-
piirin kehittämiseen, kun henkilöstön luovuus  ja  muu 
potentiaali hyödynnetään  j ohtamisj ärj estelmissä. 

Muutostekij  at:  
-  Uusi  YT-laki edellyttää henkilöstön välitöntä osallis-
tumista työolojen  ja  -tavoitteiden suunnitteluun. 

-  Henkilöstön koulutustaso nousee. 
-  Henkilöstön tehtävät monipuolistuvat tehtäväsiirroin 

 ja urakierroin. 
-  Johtamisen uudet menetelmät perustuvat yhä suurempaan 
henkilöstön mukaanottoon. 

-  Osaava, motivoitunut  ja  terve henkilöstö takaa tulok-
sen. 

Visio  95:  
-  Henkilöstön kuuleminen päätösten valmisteluvaiheessa 

 on  toteutunut. 
-  Henkilöstö tietää yksikön toimintapolitiikat  ja  niiden 
vaikutukset piirin henkilöstörakenteen kehittymiseen. 

- Tiepiirin palveluksessa  on työtyytyväinen  pitkäaikai- 
sessa palvelusuhteessa oleva henkilöstö. 	 -: 

Toimintapolitiikka: 
-  Lisätään tiedottamista sekä johdon  ja  henkilöstön vä-

listä vuorovaikutusta  mm.  pitämällä työpaikkakokouk
-sia,  joissa esitellään yksikön toimintalinjoja  ja  tu-

levia muutoksia toiminnassa. 
-  Perustetaan yhteistyölain mukaiset elimet, yhteistyä-
toimikunnat  ja  käytetään niitä tehokkaasti hyväksi yh-
teistyön parantamiseksi. 

-  Tuetaan henkilöstöä aloitetoiminnassa  ja  aloitteelli-
suutta yleensä ottamalla käyttöön esitetyt ideat, 
joilla parempaa tulosta halutaan tehdä. 

-  Tuetaan henkilöstön kehittymistä ulkopuolisessa koulu-
tuksessa  ja  työssä esim. laatu-  ja opintopiiritoirnin-
nassa  sekä opintomatkoilla. 

-  Tuetaan henkilöstön vapaa-ajan viettoa  ja  harrastus- 
toimintoja. 
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4.SUHDE 	ULKOPUOLISIIN 

Piirin tärkeimmãt asiakkaat  ja sidosryhmãt  ovat: 
-  Tien  käyttäjät 
-  Maanomistajat  ja  tien lähialueen asukkaat 
-  Elinkeinoelämä (teollisuus-, yritys-  ja matkailutoi-
minta) 

-  Lääninhallitus  ja lääninneuvottelukunta 
-  Valtion piiri-  ja aluehallinto 
-  Poliisi 
-  Kunnat 
- Seutukaavaliitot 
-  Aatteelliset yhdistykset (liikenne-, liikenneturvalli-

suus-, ympäristö-, ym järjestöt sekä poliittiset puo-
lueet) 

-  Palvelujen ostajat  (kunnat, yksityistiekunnat ja  muut 
valtion viranomaiset). 

Muutostekij  ät:  
-  Yleinen avoimuuden, joustavuuden, yhteistoiminnan  ja 

 nopean reagoinnin tarve kasvaa. 
- Sidosryhmien  vaatimukset kovenevat  ja  niiden ristirii-
taisuus lisääntyy erityisesti ympäristökysymyksissä  ja 

 tieliikenteen kasvun aiheuttamien tarpeiden tyydyttä-
misen/liikenteen kasvun rajoittamisen suhteen. 

-  Erilaiset asiakasryhmät edellyttävät ryhmäkohtaista 
vaatimusten  ja  tarpeiden huomioonottamista. 

Visio  95:  
-  Tavoitteena  on,  että sidosryhinillä  ja  asiakkailla  on 

 myönteinen  ja  oikea (yntmärtävä)  kuva  piirin pyrkimyk-
sistä. 

-  Suhteita sidosryhiniin hoidetaan laajapohjaisesti  ja 
 yhteisin käsityksin. 

-  Piirin johto  ja tulosyksiköt  tietävät omat tärkeät  si-
dosryhmänsä. 

Toimintapol itiilcka: 
- Sidosryhmien  ja  asiakkaiden tarpeet ennakoidaan  ja 

palveluj  a  kehitetään vuorovaikutteisen kanssakäymisen 
pohjalta. 

-  Ammattitaidon, osaaiUsen  ja  yhteistoiminnan merkitystä 
korostetaan sidosryhmäkysymyksissä. 

- Sidosryhmiin  ja  asiakkaisiin suhtaudutaan tasapuoli-
sesti, joustavasti  ja huomioonottavasti. 

-  Yhteistoiminnan, kuulemisen  ja tiedottaniisen  muotoja 
kehitetään esim.: 
*  tehdään mielipidetiedusteluja 
* infopisteet 
*  tiedottamisen tasoa nostetaan  ja  suunnataan tietyil-

le ryhmille  (VIP-Avviisi,  Kunta-Avvilsi...) 
*  uusien viestintäinuotojen käyttöä lisätään (paikal-

lisradiot  ja  kaapeli-TV:t). 
-  Ratkaisut perustellaan paremmin asianosaisille  ja  tie-
dotusvälineille. 

- Ympäristöhaittojen  vähentämiseen panostetaan sekä 
suunnittelu- että myäs suoritustasolla. 
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- Työnaikaisen  yleisen liikenteen ajo-olosuhteita paran-
netaan. 

-  Palveluja myydään muille tienpitäjille siinä määrin, 
kun  se on  mandollista ilman resurssilisäyksiä  ja  oman 
tienpitotoiminnan vaikeutuinista.  

5. SUHTAtJTMINEN 	YMPÄRISTÖÖN  

Muutostekij  at:  
-  Ihmisen negatiivinen vaikutus ympäristöön näkyy yhä 

selvemmin. 
-  Ihmiset tulevat yhä valveutuneemmiksi  ja  huoli ympä-

ristöstä kasvaa. 
- Tierakennushankkeiden järeys  kasvaa liikenteen kas-
vaessa, ellei palvelutasoa oleellisesti lasketa, joka 
tapauksessa päästöt  ja  melu lisääntyvät. 

-  Yhteiskunta vaatii vähentämään  tie-  ja  liikennehank
-keiden  ja  yleensä tienpidon ympäristöhaittoja  ja  suun-

nitteluprosesseihin sekä toimintaan yritetään herkem-
min vaikuttaa. 

- Suunnitelmaratkaisuilta  ja  tienpitotoimenpiteiltä  vaa-
ditaan pérusteellisia vaikutusselvityksiä  ja  peruste-
luja päätöksille  ja  toiminnalle yleensä. Tienpito vai-
keutuu  ja  toiminta hidastuu. Tienpidon kustannukset 
kasvavat. 

Visio  95:  
-  Piiri panostaa voimakkaammin ympäristökysymyksiin. 
-  Piiri  on  varautunut ottamaan vastaan ympäristönsuoje- 
lun asettamat haasteet eikä tienpidosta aiheudu koh- 
tuutonta vahinkoa ympäriställe. 

-  Piirin toiminnasta  on  mandollisimman vähän haittaa 
tienvarsiasutukselle, tienkäyttäj ilie  ja  yhteiskunnan 
muille toiminnoille. 

Toimintapolitiikka: 
-  Tehdään valmiiksi piirin ympäristäpolitiikka, jossa 
käsitellään piirin erityispiirteet  ja  toimintalinjat 
yinpäristäasioissa.  Mm.  seuraaviin yleisiin asioihin 
kiinnitetään huomiota: 
* kulttuuriympäristän  arvostaminen 
*  luonnonsuojelu 
*  melu-  ja  saastehaitat 
* pohjavesien  suojelu 
*  maa-  ja  kaliioainesten  otto  ja  jalostus 
Lisäksi tarkastelian tieympäristön viihtyvyyttä: 
* maisema, vihertyöt  ja  siisteys 
* oheispalvelut (levähdysalueet ym.). 

-  Piirin ympäristöpolitiikkaa noudatetaan kaikessa toi-
minnassa  ja  sitä uudistetaan jatkuvasti ilmenneiden 
tarpeiden mukaisesti. 



6.OMA 	TYÖ / ULKOPUOLISET 

PALVELUT  

6.1  URAKOINTI  

6.1.1  YLEISET PERUSTEET 

- Tielaitoksen toiinintaperiaatteena  on  tehokkuus, tuot-
tavuus  ja  taloudellisuus. 

-  Työ annetaan urakoitsijan tehtäväksi, kun  se  harkitaan 
valtiolle edulliseksi  ja  muutoinkin siihen  on  hyvät 
edellytykset. 

- Soveltuininen työllisyysnäkökohtiin. 
-  Oman  organisaation työllistämisen ei tule estää ura- 
kalla teettämisen  laajentamista silloin, kun  se on 

 edullista. Urakointi ei kuitenkaan saa johtaa oman 
henkilöstön lomauttamiseen eikä omien koneiden vajaa- 
käyttöön. 

- Tarjoutuvia  mandollisuuksia  ja  olosuhteita käytetään 
hyväksi (esim. suhdanteet). 

-  Piirien  ja  piirin toiinialojen välillä käytetään yh-
teisurakointia. 

-  Otetaan käyttöön  RAKE-proj ektin  tuottamat muutokset 
urakointiin  ja  urakka-asiakirj oihin. 

- Urakoiden  seuranta: 
*  seurataan urakkamarkkinoiden kehittymistä 
*  edullisuus oma työ/urakka 
* urakoitsijarekisteri  helpottaa tarjouspyyntöjen lä-
hettämistä  ja suuntaainista  oikein. 

-  Piirin henkilästöpolitiikka toteuttaa valtionhallinnon 
tavoitteita, jolloin henkilöstö suhteutetaan vastaa-
maan perustienpidon omia  ja omajohtoisia  töitä.  

6.1.2  UPAKOINTI  RAKENTAMISESSA 

Muutostekij  at:  
-  Rahoituksen  jako perustienpitoon ja  kehittämiseen an-
taa mandollisuuden perustienpidon tasaiseen volyymiin 

 ja  mandolliset muutokset tiepolitiikassa kohdistuvat 
kehittämiseen. 

-  Piirin tiepolitiikassa suurten päätiehankkeiden osuus 
rakentamisessa kasvaa aina  80  %:iin  ja  piirin  koko-
naisrahoituksesta  40  %:iin. 

-  Uudet ratkaisut  ja työmenetelmät  syntyvät kilpailuti- 
lanteissa pyrittäessä kustannusten minimointiin. 

-  Yhdentyvä Eurooppa tuo kansainvälisyyttä urakointiin  
ja  muuhun henkilöstöön. 

Visio  95:  
- Urakoiden  koot kasvavat suurten päätiekohteiden myötä. 
- Urakkakilpailuun osallistuu ulkomaisia yrityksiä. 
- Naapuripiireille  tarjotaan urakoitavaksi erikoistöitä  

ja  -hankkeita. 
- Kehittämishankkeet urakoidaan  yleensä  ja  niiden val-
vonta suoritetaan proj ektiluontoisina. 

- Urakoinnin  osuus tulee olemaan tietöissä  n. 75  %  ja 
siltatöissä  n. 90  %. 
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Toimintapolitiiklca: 
-  Kaikki työt kilpailutetaan tekemällä kilpaileva oma 
tarjous suhdanteiden määrittämiseksi. 

-  Tarjotaan erisuuruisia urakkakohteita  ja  erilaisia ositettuj  a  kokonaisuuksia. 
-  Lisätään päällysrakenne-  ja viimeistelyurakointia. 
- Varaudutaan  toteuttamaan omana  tai  omajohtoisena  työnä 

 1-4  hanketta vuodessa.  

6.1.3  URAKOINTI KUNNOSSAPIDOSSA  

Muuta  steki  j at: 
-  Omat resurssit eivät aina riitä (REMI2000). 
-  Omaa erikoiskalustoa ei aina ole. 
Erikoistöissä  vaaditaan erikoisaminattitaitoa. 

- tjrakkamarkkinoiden  kehittyminen, alalle tulee uusia 
urakoitsij oita. 

- PAKE-projekti. 

Visio  95:  
- Kunnossapidon urakoinnin  määrä nousee kokonaiskustan-
nuksista  25  %:iin  vuoteen  1995  mennessä, vuonna  1989 

 urakoinnin  osuus oli noin  19  %. 
-  Omat resurssit  on  mitoitettu ensisijaisesti päätiever-

kon  hoidon perusteella. 
- Urakkamarkkinoita  kehitetään edesauttamalla urakoitsi-

joiden ammatillista  ja  muodollista kehittymistä. 

Toimintapolitiikka: 
- Kunnossapitotoiminnassa urakoidaan  eri töissä  hit- 
teen 1  mukaisesti.  

6.2.  KONSULTTIEN KÄYTTÖ 

 6.2.1  YLEISTÄ 

Muutostekij  ät:  
- Suunnittelutoiininnassa  on  tällä hetkellä huippukausi 

(isot päätiehankkeet). 
-  Asiakkaiden  ja sidosryhmien  tiedon tarve lisääntyy  ja 

 suunnitelmien perusteiden  ja  ratkaisujen tiedotustarve 
kasvaa. 

-  Oma henkilöstöpohitiikka toteuttaa valtionhallinnon 
tavoitteita. 

- Suunnitteluprosessin  vaatima aika kasvaa, suunnitelman 
teon vähenee. 

-  Lähivuosina konsulteilla  on 
 töitä runsaasti: 

* konsulttitöiden  hintataso nousee 
* konsulttiyrityksillä  on  vaikeuksia saada kokenutta 
henkilöstöä. 

-  Mikkelin seudulle tuskin muodostuu merkittävää alan 
konsulttitoimistoa. 

Toimintapol itiikka: 
- Konsuitteja  käytetään silloin, kun: 

* omat resurssit eivät riitä 
*  oma asiantuntemus ei riitä 
*  tehtävä vaatii erikoisanunattitaitoa  ja  -laitteita. 



-  Konsulttien valvontaa tehostetaan, mikä edellyttää 
oman henkilöstön anunattitaidon ylläpitäniistä  ja  lisää-
mistä koulutuksella  ja perehdyttämisellä  uusiin tek-
niikoihin  ja  menetelmiin. 

-  Oman  suunnitteluhenkilöstön  koulutustasoa nostetaan 
otettaessa uutta henkilöstöä. 

- Konsuittien  valinnan  suorittaa tuloksesta vastuussa 
oleva tulosyksikkö. 

-  Kehitetään erilaisia konsulttien kilpailuttamismuoto
-ja. 

-  Tässä suhdannetilanteessa oman suunnittelukapasiteetin 
määrätietoinen supistaminen ei ole mielekästä.  

6.2.2  KONSULTTIEN KÄYTTÖ ESISUUNNITTELUSSA 

Nykyinen laajuus:  
-  Vuonna  1989  toteutuneet konsulttikustannukset  1.50 Mink 

(52.7  % kokonaiskustannuksista). 
-  Vuonna  1990  suunnitellut konsuittikustannukset  3.785 

 Mmk  (71  % kokonaiskustannuksista). 

Muutostekijät: 
- Tiensuunnitteluprosessin  muutos tuo mukanaan oikeus- 
vaikutuksia, jotka lisäävät esisuunnittelun merkitystä 

 ja  laajuutta. 
-  Vaikutus-  ja ympäristöselvitysten  merkitys  ja  määrä 

kasvavat. 
-- Vuorovaikutteisuus sidosryhinien  kanssa lisää esisuun-
• nittelutyötä. 
- Päätieverkon esisuunnittelu  aiheuttaa aluksi työhui

-pun.  

Toiinintapol itiikka: 
-  Piirissä säilytetään esisuunnittelun käytännön tietä-
mys  ja suunnitteluvalmius  (TIE-ATK). 

-  Nykyisen laajuiset oman suunnittelun resurssit säily-
tetään. 

-  Omana työnä tehdään: 
*  osa  isoista hankkeista (noin  2  kerrallaan) 
*  pienet hankkeet. 

- Konsulttityöna  tehdään: 
*  isot hankkeet, joita itse ei ehditä tekemään 
* erikoistietämystä  vaativat hankkeet, kuten siltojen 

esisuunnittelu,  vaativat liikenne-, ympäristö-  ja 
va ikutusselvitykset 

*  1  i ikenneturval  1  isuussuunnitelmat 
* kartoitukset.  

6.2.3  KONSULTTIEN KÄYTTÖ  TIE- JA  RAKENNUSStJUNNITTELUSSA  

Nykyinen laajuus: 
- Konsulttikustannusten  osuus  on  noin  3/4 tie-  ja  raken-

nus suunnittelun kustannuksista. 

Muutostekij  ät:  
-  Suuret päätiehankkeet ovat meillä  ja naapuripiireissä 

 suunnitteluvaiheessa. 



- Erikoistietämystä  vaativat suunnittelutehtävät lisään-
tyvät (esim. liikenteen  valo-ohjaus, silta, ympäris-
tö...). 

Toimintapolitlikka: 
-  Oman  suunnittelun laajuus pidetään nykytasolla. 
- Tarjouspyynnöt  ja kilpailuttaminen  otetaan konsulttien  
valinnan perusteiksi;  tarkat yleissuunnitelmat mandol- 
listavat  min.  yksikköhinta-palkkiomuodon. Piiri tekee 
myös omia tarjouksia. 

- Tarjouspyyntö-  ja sopimusasiakirjojen  kehittäminen 
teettämisen välineiksi välttämätöntä. 

-  Valvontaan panostetaan koulutuksella, asiakirjateknii -
kalla  sekä työn laadullisella  ja määrällisellä tark-
kailulla. 

-  Omana työnä tehdään: 
*  osa  suurista päätiehankkeista 
*  suurin  osa perustienpidon  hankkeista 
*  osa kartoituksista, maaperätutkimuksista,  maa-aines-
tutkimuksista. 

- Konsulttityönä  tehdään: 
*  suurin  osa päätiehankkeista 
*  osa perustienpidon  hankkeista 
*  osa kartoituksista ja mittauksista 
* maastomallien  teot 
* erikoistietämystä  vaativat suunnitelmat (silta, lii- 

kenteen valo-ohjaus, meluntorj unta, vihertyöt) 
* omajohtoisen suunnittelun osavaiheita.  

6.2.4  KONSULTTIEN KÄYTTÖ HOIDON  JA  KUNNOSTUKSEN 
SUUNNITTELUTEHTÄVISSÄ 

-  Konsulttien käyttö nykyisin  on  määrällisesti melko vä-
häistä, mutta lisääntyy seuraavissa tehtävissä: 
*  siltojen tarkastus  ja korjaussuunnitelinat 
* sähkötekniset  suunnitelmat 
* konetekniset  suunnitelmat 
* talonrakennussuunnitelmat 
*  tien parannussuunnitelmien laatiminen 
* tienpitoainesalueiden  tutkiminen 
* inittaustehtävät 
*  erilaiset laadunvalvontatehtävät 
*  erilaiset hoitoon  ja  kunnostukseen liittyvät tutki-
mustehtävät. 

*  erilaiset hoitoon  ja  kunnostukseen liittyvät kehit-
tämistehtävät.  

6.3.  MUUT ULKOPUOLISET PALVELUT 

 6.3.1  YLEISTÄ 

Muutostekij  ät:  
-  Tuotannon siirtyessä tulosvastuuseen joutuvat  hallin-
nolliset ja  tekniset tukitoiminnot uuteen asemaan. 
Hankkeet siirtyvät ulkoisiin palveluihin elleivät pii-
rin omat tukitoiminnot pysty riittävästi erikoistumaan 
sekä kilpailemaan hinnassa  ja  laadussa. 
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-  Henkilökunnan ylikuormitus estää henkilökunnan kehit-
tämisen monitaitoisuuteen  ja  hidastaa kehitystä. 

Visio  95:  
-  Kaikki  tukitoimintoja tekevät yksiköt joutuvat tehos-
tamaan toimintaansa  ja  jotkut palvelut lakkaavat liian 
tehottomina. 

-  Henkilöitä voi piirin sisällä joustavasti siirtää teh-
tävästä toiseen  ja  vieraita palveluja voi käyttää 
ruuhkahuippuj  en  tasaamiseen. 

- Tulosyksikät  tarjoavat palveluja toisilleen  ja  ostavat 
palveluja toisiltaan. 

-  Sekä tekniset että hallinnolliset tukitoiminnot muun-
tuvat joustavasti kehittyessään. 

Toimintapolitiikka: 
- Hallintotoimialan  kaikki tehtävät  ja tehtäväketjut 

 käydään läpi niiden tehostamiseksi joko sisäisin  tai 
 ulkoisin voimin. 

-  Tilapäistä henkilökuntaa palkataan (ulkopuolisten pal-
velujen  ostaminen?),  jotta vakituista henkilökuntaa 
voitaisiin kouluttaa monitaitoiseinmaksi  ja  siten lisä-
tä hallinnon joustavuutta  ja muuntumiskykyä.  

6.3.2  MATERIAALITOIMINTO 

Muutostekij  at:  
- Tulosvastuussa  olevalle tuotannolle tulee tärkeämmäksi 
•saada tavara nopeasti, kuin halpaan hintaan. 

- Materiaalitoiminnot  sopeutuvat palvelemaan entistä 
enemmän perustienpidon tarpeita. 

-  Piirin hankinnat ovat lisääntyneet  mm.  delegoinnin  ja 
 teknistymisen johdosta. Resurssipaineita halutaan pur-

kaa hankkeille. 

Visio  95:  
-  Hankkeiden osuus tilauksista  on  nykyistä suurempi. 

Toimintapolitiikka: 
-  Nykyisiä ohjeita keskitetyistä hankinnoista käydään 

läpi  ja  uusitaan. Käytetään hankkeiden suora hankinta 
silloin, kun  se  kokonaisuuden kannalta  on  edullisem-
paa. Toimituksen oikea-aikaisuuden  (JOT)  vaikutukset 
hankkeen kokonaiskustannuksiin otetaan enemmän huo-
mioon. Hankkeiden tarvesuunnittelua sekä laatu-  ja 
kustannusaj attelua  kehitetään.  

6.3.3  MONISTUS  JA  KOPIOINTI 

Muutostekij  at:  
-  Vaaditaan yhä nopeampaa monistusta  ja  kopiointia. 
- Vaaditaan värimonistusmandollisuuksia. 
-  Laitoksen ulkopuolelle lähetettävien monisteiden  ja 

 kopioiden ulkoasuvaatimus kasvaa jyrkästi: painojälki, 
paperin laatu, moniväri, taitto. 

-  Piiri muuttaa uuteen virastotaloon. Selvitetään monis-
tus- ja kopiointipalveluj  en  yhteiskäyttömandollisuudet 
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muiden virastojen kanssa sekä ulkopuolisten palvelujen 
käyttäecleilytykset. 

-  Telefax ja  elektroninen posti yleistyy. Vaikutukset 
moni stustarpeeseen?  

Vislo  95:  
- Ulkopuoiisiiia  tehtävä painatus lisääntyy vaadittaessa 

laadukasta jälkeä. 
-  Tietoa siirretään yhä enemmän  postin  sijasta  tele-

faxilla ja elektronisena tiedonsiirtona. 

Toimintapolitiikka: 
- Monistus  ja kopiointi  järjestetään laadittavan selvi-
tyksen tulosten perusteella piirin toiminnan kannalta 
eduilisimmaila tavalla.  

6.3.4  TOIMI  STOPALVELUT 

Muntostekij  ät:  
-  Jotkut perinteiset toimistotyöt: puhtaaksikirjoittami-
nen, -piirtäminen, jotkut laskelmat jne. siirtyvät ko-
neilla tehtäviksi. 

- Toimistohenkilökunnan ylikuorinittuminen  estää toimin-
tojen joustavuuden lisäämistä. Henkilöiliä ei ole ai-
kaa kehittää itseään. Henkilöitä ei voi helposti siir-
tää toiminnosta toiseen kuormituksen mukaan. Sisäisten 
palvelujen kilpailukyky ulkopuolisiin palveluihin näh-
den heikkenee. 

-  Monimutkaiset työsopimukset, taksat, matkustussäännöt 
ym. pikkutarkkoine säädöksineen estävät hallinnon toi-
mintojen kehittämisen  ja  tämä sitoo runsaasti työvoi-
maa. 

Visio  95:  
- Toimistohenkilöiden  määrää kasvatetaan tilapäisesti 
esimerkiksi ulkopuolisia palveluja ostamalla, jotta 
vakituista henkilökuntaa voidaan kouluttaa monitaitoi-
semmaksi. 

- Kuormitushuippuja  tasoittamaan  ja  joustavuutta lisää-
mään ryhdytään käyttämään ulkoisia palveluja myös toi-
mistotöihin. 

Toimintapoliti ikka: 
-  Ostetaan tilapäisesti lisää toimistohenkilökuntaa, 

esimerkiksi vuokratyävoimaa. 
-  Lisätään oman henkilökunnan inonitaitoisuutta koulutta-
maila.  

6.3.5  ATK-PALVELUT 

Muutostekij  at:  
-  Uusia sovelluksia, järjestelmiä  ja  laitteita tulee 

jatkuvasti. Henkilökunnan  on  vaikea pystyä niitä täy-
sin omaksumaan. 

-  Monien uusien järjestelmien tiedonkeruuseen  ja käyttä-
miseen  menee paljon aikaa. 
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-  Piirin  on  kiihtyvässä  kehityksessä vaikeaa pystyä yl-
läpitämään asiantuntemusta laite-  ja  valmisohjelma

-asioissa sekä systeemisuunnittelussa. Piirillä ei rii-
tä resursseja ATK-koulutukseen, ATK-tukeen eikä yleen-
säkään tietohallinnon kehittämiseen. Olemassa olevan 
ATK:n ylläpito  ja  laitostasoisten  järjestelmien käyt-
töönotto vaatii paljon työtä. 

Visio  95:  
-  Ulkopuolista ATK-asiantuntemusta aletaan käyttää enem-
män hyväksi: henkilökunnan koulutus, tukitehtävät, 
systeeinisuunnittelu, aineistoj  en  käsittely. 

-  Piiri ei  jää  jälkeen ATK:n kehittämisessä  ja  käyttöön 
ottamisessa. 

Toimintapol itiikka: 
-  Selvitetään mandollisuuksia käyttää ulkopuolisia ATK- 
asiantuntijoita henkilökunnan kouluttamiseen, erilai-
siin tukitehtäviin, systeemisuunnitteluun  ja  erilais- 

•  ten  aineistojen käsittelyyn. 
-  Käytetään ulkoisia ATK-palveluja, kun  se on  piirin ko-
konaisuuden kannalta edullisinta. 

-  Jaetaan mandollisuuksien mukaan ATK-laitteita  ja  -pal-
veluja uuden virastotalon muiden virastojen kanssa 
silloin, kun  se  piirin kannalta  on  edullista. 

-  Palkataan viipymättä piiriin ATK-suunnittelija käytän-
nön tasolla: 
*  koordinoimaan uusien järjestelmien käyttöön ottoa 
*  hoitamaan mikrotietokoneiden ohjelmisto-  ja  laite- 
tuen koordinointia 

*  käymään läpi uusien menetelmien aiheuttamat muutos-
tarpeet/mandollisuudet organisaation  ja  henkilöstön 
suhteen.  

6.3.6  TYÖTERVEYDENHUOLTO  

Yleistä: 
-  Piirin työpaikkaterveydenhuoltosuunnitelma  on  laadittu 
vuosille  1990  -  1991.  Tärkeitä asioita ovat: 
* työkyvystä  huolehtiminen 
* työmotivaation  ylläpitäminen 
* laadukkaiden työolosuhteiden  ja  työvälineiden kehit-
täminen 

*  henkisen hyvinvoinnin turvaaminen. 

Muutostekij  at:  
-  Henkilökunnan ikärakenteen vanhentuessa, terevyden-
huollon palvelujen tarve kasvaa. 

-  Työviihtyvyyden merkitys henkilökunnan motivoimiseksi 
kasvaa: hyvä terveydenhuolto erilaisine hoitomandolli-
suuksineen sekä ergonominen tyäympäristö. 

Visio  95:  
-  Henkilökunnan tuloskunnon turvaaminen edellyyttää mo-
nipuolista palvelujen tarjontaa. 

-  Henkilökunnan työviihtyvyyden  ja  -turvallisuuden takia 
piiri pitää omaa työterveydenhoitajaa. 
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Toiinintapolitiiklca: 
- Hoitomuotoja  lisätään käyttämällä ulkoisia palveluja. 
-  Oma työterveydenhoitaja pidetään piirissä  ja  hänen 
toimintamandoil isuuksiaan ennaltaehkäisevään toimin-
taan työntekijöiden sekä fyysisen että henkisen kunnon 
ylläpitämiseksi parannetaan. 

- Tyäterveyshoitajan  mielipidettä kuullaan aktiivisesti 
toimenkuva-, organisaatio-, työtila-, ergonomia- ym. 
henkilöstön terveyteen mandollisesti vaikuttavissa 
asioissa.  

6.3.7  VIERAS KALUSTO, KONEVUOKRAUS 

Muutostekij  at:  
- Kuorinitushuiput  omissa töissä lisääntyvät. 
- Erikoistyöt  lisääntyvät. 
-  Kalusto,  jota  tarvitaan harvoin  tai vain  osan aikaa 
vuodesta. 

Visio  95:  
-  Vierasta kalustoa käytetään osatehtävissä töissä, 
joissa työnjohto kuuluu tielaitokselle,  tai  lyhytai-
kaisissa tehtävissä. 

-  Omat resurssit pidetään mandollisimman tasaisesti 
työllistettyinä  ja  käyttöaste  korkeana. 

Toimintapolitiikka: 
- Konevuokrausta  käytetään eri hoito-  ja  kunnostustöis-

sä  liitteen  1  mukaisesti. 
-  Vuokrakoneita käytetään omajohtoisissa rakennustöissä.  

6.3.8  KORJAAMOTOININTA 

Muutostekijãt: 
- Korjaustoiminnan  tuottavuuden kasvuvaatimukset. 
-  Kilpailukyvyn heikkeneminen suhteessa ulkopuolisiin. 
- Kustannusten nousu mk/työtunti. 
- Pääkaluston kp-kustannukset käyttötuntia kohti ovat 

laskeneet. 
- Erikoiskalusto  vaatii erikoiskoulutetun henkilöstön. 
- Kunnossapidon tasovaatimukset lisääntyvät  (REMI).  
- Lisälaitteet monipuolistuvat  ja  teknistyvät  (elektro- 

niikka, hydrauliikka). 

Visio  95:  
- Korjaustoiminnan omavaraisuustavoite  v. 1995 on 80  %. 
-  Omalla korjaustoiminnalla varmistetaan tienpitokalus - 
ton  toimintavarmuus  ja  siten perustienpidon toiinivuus. 

- Piirin korjaamo toimii tulosyksikkönä. 

Toimintapolitiikka: 
-  Piirin korjaamon kilpailuetu säilytetään erikoisosaa-

niisella. 
-  Korjaamolla  on  erikoiskoulutettu  henkilökunta  ja  eri-
koistyökalut. 

-  Piirin koneiden korjaustyät tehdään pääasiallisesti 
omana työnä. 
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-  Kaluston huollot tehdään pääsääntöisesti tiemestari- 
piireissä  ja  varsinainen omana työnä tehtävä korjaus 
omalla korjaamolla. 

- Korjaamotoiminnan  edelleen kehittämiseksi selvitetään 
paikalliset yhteistyömandollisuudet muiden valtion 
laitosten  ja  naapuripiirien  kanssa.  

7.  TUTKIMUS- 	JA 	KEHITTAMIS- 
TOIMINTA 

Muutostekij  at: 
- Tuotantoteknisen  tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan mer-
kitys korostuu  ja  hallinnolta  vaaditaan tehokkuutta 
tulokselliseen toimintaan pääsemiseksi. 

- Laitostasoiset  resurssit  on  pääosin keskitetty alueel-
lisiin kehitysyksiköihin. 

-  Piirin tutkimus-  ja  kehittämistoiminnalta  edellytetään 
tulosta. Rajallisten resurssien vuoksi  on  keskityttävä 

 vain  piirin kannalta olennaisimpaan toimintaan. 
-  Tutkimus-  ja  kehittämistyön  tulosten siirtämisessä 
käytännön työhön  on  puutteita. 

-  ATK  on  yhä oleellisempana osana mukana niin hallinnos-
sa kuin tuotannossa. 

Visio  95: 
-  Piirissä  on  tietous viimeisimmästä sekä tuotantotekni-
sesta että hallintoon liittyvästä tutkimus-  ja  kehit-
tämistoiminnasta. 

-  Kaikki tutkimustulokset sekä uusin ATK-tietämys pysty -
tään nopeasti hyödyntämään piirin toiminnassa. 

Toimlntapolitiikka: 
-  Piirissä tehdään omaa tuotantoteknistä  ja  hallinnol-

lista tutkimus-  ja  kehittämistyötä. 
-  Varmistetaan että piiri pysyy mukana ATK-kehityksen 
vauhdissa huolehtimalla alan henkilöresurssien  ja  am-
mattitaidon riittävyydestä piirissä. 

-  Seurataan tiiviisti laitoksen tutkimus-  ja  kehittämis
-toimintaa  ja  osallistutaan piirin kannalta tärkeimpiin 

projekteihin. Oma tutkimusyksikkö keskittyy lähinnä 
uusien menetelmien markkinointiin sekä tiedottamisen 
parantamiseen tutkimustuloksista  ja  uusista menetel-
mistä. 

-  Oma tutkimustoiminta rajoitetaan pieniin tuotannon  ja 
 hallinnon kehittämisproj ekteihin. 

- Kannustetaan  henkilöstön aloitteellisuutta työmenetel-
mien  ja  -olosuhteiden kehittämisessä. 
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8.YRITYS- 	JA 	PALVELUKUVAN  

KEHITTÄMINEN 

Piirin vuonna  1988  teettämä yritys-  ja palvelututkimus: 
-  Piirin  on  muututtava avoimemmaksi. 
-  Tiedottamista  on  edelleen lisättävä sekä ulkopuolisil-
le että ennen kaikkea omalle henkilökunnalle.  Oman 

 henkilökunnan  on  tiedettävä kuka laitoksessa hoitaa 
mitäkin tehtävää  ja  tunnettava päätöksien perusteet. 
Tienkäyttäj  len  on  voitava ymmärtää päätöksiä  ja  oman 
henkilökunnan  on  tarvittaessa myös voitava perustella 
niitä. 

-  Piirin toimintaa  on  nopeutettava  ja  joustavuutta li-
sättävä asiakkaiden palvelemisessa, tiedottamisessa  ja 

 muuttuneisiin olosuhteisiin sopeutumisessa. 
-  Kevyen liikenteen väyliä  on  rakennettava enemmän  ja 
ylläpidettävä  paremmin. 

Visio  95:  
-  Piirin yritys-  ja. palvelukuva  on  vuonna  1995  selvästi 
parempi kuin tällä hetkellä  ja  vastaa vähintään lai-
toksen keskitasoa. 

Toimintapolitiikka: 
-  Henkilökunnan tiedottamishalukkuutta lisätään peruste-

lemalla tiedottamisen hyödyt  ja tarpeellisuus. 
-  Johtotehtävissä olevat koulutetaan ymmärtämään, että 
tulosjohtaminen  ja  ulkoinen tiedottaminen vaatii  va-
listunutta  henkilökuntaa. Jokaisen  on  tiedettävä mitä 
tekee, mita oma yksikkö tekee, mitä piiri tekee  ja  mi-
tä laitos tekee  ja  myös miksi niin tehdään. Henkilö-
kunnan valistaminen taas vaatii tehokasta sisäistä 
tiedottamista. 

-  Kaikkia laitoksen  ja  piirin päätöksiä, jotka koskevat 
tienkäyttäj  iä,  perustellaan huolellisella paikallisel-
la  tiedottamisella. 

-  Henkilökunnan monitaitoisuutta lisätään, jotta henki-
löitä voisi joustavasti siirtää tehtävästä toiseen 
toiminnan muuttuessa  ja tilapäisten kuormitushuippujen 
tasaamiseksi (projektitoiminta). 

-  Kevyen liikenteen väylien tarveselvitystyötä tehoste-
taan. Tehdään liikennelaskentoja  ja  arvioidaan väylien 
tarpeellisuutta kehittämällä arviointimenetelmiä, joi-
hin sisältyy myös viihtyvyystekijöitä. 

-  Tulos-KTS:ssä  varataan riittävä rahoitus kevyen lii-
kenteen hankkeille. 

- Kunnossapidossa  painotetaan ainakin vilkkaiinpien ke-
vyen liikenteen väylien hoitoa. 

-  Piirissä tehostetaan kiertoteiden  ja työnaikaisten 
 teiden hoitoa  ja  kohotetaan niiden tasoa: Päällyste-

tään enemmän, käytetään selkeitä, ajan tasalla olevia 
 ja  riittävän tehokkaita opasteita  ja varoituslaittei-

ta. 
-  Tiedotetaan aktiiviseitunin  ja  tehokkaammin tieliiken-

neoloista tienkäyttäj ille. 
-  Kehitetään tiesääasemia palvelemaan myös tienkäyttä-

jia. 
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-  Jatketaan hyvin alkanutta esitteiden tekemistä hoidon 
periaatteista, suunnitelmista  ja työnaikaisista lii-
kennejärjestelyistä. Esitteiden  laatua nostetaan enti-
sestään  ja  niiden jakelua tehostetaan. 

-  Piirin toiminnassa minimoidaan maiseman  ja  ympäristön 
vahingot sekä asutukselle  ja  yhteiskunnan muille toi-
minnoille aiheutuvat haittavaikutukset. 

-  Piirin yritys-  ja palvelukuvaa  selvitetään säännölli- 
sillä uusintakyselyillä (esim.  5  vuoden välein). 

-  Henkilökuntaa valmennetaan palvelemaan  ja  ottamaan 
työssään ympäristö huomioon.  

9. T I E D 0 T U S 

9.1  ULKOINEN TIEDOTUS 

Yleistã: 
-  Piirin ulkoisen tiedotuksen toimintaohjeet  on  tehty 
vuonna  1989.  

-  Ulkoisen tiedotuksen perustana  on  hyvin toimiva sisäi-
nen tiedotus. 

-  Tiedotuksen tavoitteena  on:  
*  piirin ulkoisen kuvan parantaminen 
*  tiedottaa riittävästi, jotta yhteisöt  ja  yksityiset 
henkilöt tietävät oikeutensa  ja  velvollisuutensa  ja 

 että  he  voivat vaikuttaa tienpitotoimintaan. 

Nuutostekij  at:  
-  Yleisen valveutuneisuuden myötä ihmiset ovat yhä kun-
nostuneempia tielaitoksen toiminnasta  ja  uskaltavat 
ottaa kantaa tienpitoon sekä omien intressien että eri 
yhteisöjen  tai  ympäristön puolesta. 

-  Vaaditaan, että tielaitos perustelee päätöksiään. 
-  Yleinen mielipide tienpidosta  ja sen  tasosta vaikuttaa 
tienpidon rahoitukseen. 

Visio  95:  
-  Piirin henkilökunta  on  ymmärtänyt sisäisen  ja  ulkoisen 
tiedottamisen merkityksen sekä oman toiminnan helpot-
tamisessa että  koko tielaitoksen  toimintaedellytysten 
parantamisessa. 

-  Henkilöstö  on  oivaltanut, että  he  itse ovat vastuussa 
tiedon jakamisesta omasta toiminnastaan. 

- Tienpitotoiminnan  tullessa tutummaksi ulkopuolisille 
vähenee tielaitoksen toimintaan kohdistuva vastarinta 

 ja  ennen kaikkea helpottuu yhteistyö ulkopuolisten  ja 
tielaitoksen  välillä. 

Toimintapol itiik]ca: 
-  Pyritään totetuttamaan ulkoisen tiedotuksen toimin-
taohjeiden henki käytännössä. Keskeisiä periaatteita 
ovat: 
*  aktiivisuus 
*  avoimuus 
*  luotettavuus 
* tasapainoisuus 
* palvelualttius 
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* ymmärrettävyys 
*  ajankohtaisuus, nopeus 
* kaksisuuntaisuus. 

-  Henkilökunta valmennetaan tiedottajiksi. 
- Toimintaohjeiden tiedottamiskeinoja  käytetään  ja  kehi-
tetään aktiivisesti: 
*  tiedotus-  ja esittelytilaisuudet 
* tiedotteet 
*  haastattelut 
*  vastaukset lehtikirjoituksiin 
*  maksetut kuulutukset  ja  ilmoitukset 
* tienkäyttäjille tiedottaminen 
*  osallistuminen messuille  ja  näyttelyihin 
* esitteet.  

9.2  SISÄINEN TIEDOTUS 

Yleistã: 
-  Piirin sisäisen tiedotuksen toimintaohjeet valmistuvat 
keväällä  1990.  

-  Sisäisen tiedotuksen päämäränä  on:  
*  parantaa yksiköiden sekä toimipaikkojen sisäistä  ja  
niiden välistä yhteistyötä  ja  yhteenkuuluvuutta. 

*  lisätä työmotivaatiota, -viihtyvyyttä  ja  -tehokkuut- 
ta sekä suunnitelmallisuutta. 

*  selkeyttää yleiskuvaa laitoksesta  ja sen  tavoitteis-
ta sekä omasta työstä osana piirin toimintaa. 

Muutostekij  ät:  
-  Laitoksen siirtyminen tulokselliseen tavoitteellisuu

-teen  edellyttää, että henkilökunta  on  mandoilsimman 
 hyvin perillä siitä, mihin laitos/piiri/tulosyksikkö 

pyrkii, miksi  ja  miten. 
-  Yhteistyön kasvaessa ulkopuolisten kanssa henkilökun-

nan  on  tunnettava laitoksen/piirin/tulosyksikön toi-
mintaa niin, että asiakkaat aina voidaan ohjata suo-
raan oikeille henkilöille.  On  aina voitava perustella 
päätöksiä/toimintalinjoja, antaa tietoja  ja  opastaa. 

Visio  95:  
-  Henkilöstö  on  huomannut, mikä merkitys työmotivaatiol

-le on,  jos  tuntee laitoksen  koko  toiminnan paremmin, 
jolloin myös oma työ helpottuu. 

-  Henkilöstö  on  omaksunut tiedottamisen vuorovaikuttei-
suuden. Apua ongelmiin saa paljon helpommin, mitä laa-
jemmin tehtävät ovat muuallakin tiedossa. 

- Tulostavoitteiden  ja  sisäisen tiedotuksen parantumisen 
kautta piirin sisäinen yhteistyö  ja  yhteishenki li-
sääntyvät. 

-  Yhteistyön lisääntyessä tulostavoitteiden asettelu  ja 
 niiden saavuttaminen tehostuu  ja  helpottuu. 

Toimintapol itiikka: 
- Valmennetaan  henkilökunta tiedottamaan tehtävistään  ja 

varmistuinaan,  että tieto  on  mennyt perille. 
-  Tiedotuksen  on  oltava: 

*  aktiivista, suunniteltua  ja  vastuullista 
*  avointa, rehellistä, kritiikin sallivaa 
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*  täsmällistä, ajankohtaista, ymmärrettävää  ja sel-
keää. 

-  Tiedotus ei saa olla salailevaa. 
- Tiedotusmenetelmiä  ovat: 

* tiedotustilaisuudet 
*  kokoukset  ja  neuvottelupäivät 
*  keskustelut 
* henkilöstölehdet 
* ilmoitustaulut 
* materiaalinkierto 
* tiedotteet  
* leikekokoelmat,  kirjasto  ja  kiertävät lehdet. 

-  Oleellista tiedottamisessa  on  sen  tiiviys  ja  täsmälli-
syys.  

lo. S I S A I N E N 	T A R K A S T U S  

Yleistä: 
-  Piirin sisäisen tarkastustoiminnan suunnitelma vuosil-

le 1990  -  1995 on  päivätty  4.4.1989.  
-  Tavoitteena  on  tehdä sisäisestä tarkastuksesta  tulos- 

johtamista avustava palvelutoiminta, joka edistaa pii-
rin toiminnan taloudellisuutta  ja  tuloksellisuutta se-
kä huolehtii johdon apuvälineenä siitä, että sisäinen 
valvonta  on  tiepiirissä  asianmukaisesti järjestetty. 

-  Tarkastukset suunnataan toiminnan kannalta merkittä-
viin  ja toimintavarmuutta lisääviin  asioihin. 

-  Tehtäviä ovat  mm.:  
*  varallisuus  ja sen  hoito 
* tilinpito  ja laskentajärjestelmät 
*  valtion avustukset  ja tuet 
*  sisäisen tarkkailun valvonta 
* paikallistarkastukset 
*  piirin johdon  ja tiehallituksen  antamat erityisteh-

tävät. 

Muutostekij  at:  
- Tielaitoksen organisaatiouudistukset  ja  uusi johtamis-
järjestelmä ovat siirtäneet enemmän päätösvaltaa  ja 

 vastuuta tiepiireille. 
- Päätäsvaltaa  on  piirissä siirretty aikaisempaa enemmän 

alemmille organisaatiotasoille. 
- Rahoitusperusteita  on  muutettu siten, että piiri vas-

taa itse rahan jakamisesta eri toimintoihin. 
- Taloussuunnittelun  ja kustannustietoisuuden  merkitys 

kasvaa. 
-  Sisäisen tarkastuksen merkitys kasvaa. 
-  Sisäinen tarkastus muuttuu ohjauksen apuvälineeksi. 

Visio  95:  
-  Oma sisäinen tarkastus ohjauksen apuvälinenä kehittyy. 
- Piirin joustavuuden lisäämiseksi  ja  kehittymisen tur- 
vaamiseksi  on  hyäydyllistä,  että ulkopuoliset asian- 
tuntijat silloin tällöin kriittisesti tarkastavat pii- 
rin toimintaa. 
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Toimintapol itiikka: 
- Varniistetaan  piirin toiminta tulostavoitteisesti  ja 

taluodellisesti.  Käytetään sisäistä tarkastusta  em. 
 tarkoituksessa johdon  ja taloussuunnittelun apuväli-

neenä. 
-  Valvonnan painopiste siirretään pois rahaliikenteestä 
piirin toimintaan. 

-  Sisäisen tarkastuksen tekninen osaaminen turvataan: 
tienpidon  ja  käytössä olevien ATK-sovellusten tuntemi-
nen sekä ATK:n käyttäminen apuvälineenä tarkastustoi

-minnas sa. 
-  Annetaan ulkopuolisen asiantuntijan säännöllisesti  tai 

 tarvittaessa tarkastaa piirin toiminnan tehokkuutta  ja 
 palvelukykyä. 



Lute 1  

URAKOINNIN  JA  KONEVUOKRAUKSEN  KÄYTTÖ  KUNNOSSAPIDOSSA 

Urakointia/konevuokrausta  käytetään eri töissä seuraavasti:  

lyö Urakointi  
Kone 
vuokraus  Köytön  laajuus 

Hoito: 
- Soratien  tasaus  x  Kuormitushuiput 
- Kestopäällysteen paikkaus  x  
-  Lumityöt  x x  Kuormitushuiput 
-  Liukkauden torjunta  x x  Kuormitushuiput 
- Aloratamerkinnät  x  Kaikki 
-  Mekaaninen vesakontorjunta  x x  Omat laitteet täystyöllistettävä 
- Viheraluetyöt  x  
- Aurausviitoitus  x  

Kunnostus: 
- Soratien  kunnostus  x  Kuormitushuiput 
- Kevytpäällystetien  kunnostus  x  
- Kestopäällystetien  kunnostus  x  Kaikki työt 
-  Avo-ojien kunnostus  x x  Hintavertailu 
-  Siltojen kunnostus  x  Erikoistöissä  

Rakentaminen 
-  Alustavat työt  x  Kuormifushuiput 
- Olitus -  putkitustyöt  x  Kuormitushuiput 
-  Kallion leikkaus  x x  
-  Maan leikkaus  x x  
- Penkereen  tekeminen  x x  
- Kevytpäällystetyö  x  
- Kestopäällystetyö  x  Kaikki työt 
- Tievalaisfus  x  
- Kaidetyöt  x  

Materiaalien latostus: 
- Murskaus  x  Kuormifushuiput, murskauspaikka- 

kohtainen  harkinta 
-  Seulonta  x  Kuormitushuiput, hintavertailu 
- Kiviainestoimitukset  x  

Talonrakennustyö 
-  Tukikohtien  la  varastolen  x  

rakennustekniset  työt 
- LVI -työt  x  Pienet työt työtilauksina 
- Sähkötekniset  työt  x  Pienet työt työtilauksina 
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