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JOHDANTO
Valtiovalta on useissa yhteyksissä esittänyt seuraavia kannanottoja julkisen
hallinnon uudistamiseksi: julkisia menoja ja niiden osuutta supistetaan, hallintoa
kevennetään ja kootaan organisaation kaikilla tasoilla,kysyntäohjaus ja kilpailu
tuodaan myös julkiseen hallintoon.
Monia virastomuodossa toimivia laitoksia liikelaitostetaan ja liikelaitoksia
yhtiöitetään. Tulosohjaus ja nettobudjetointi tulevat vallitseviksi. Valtionhallinnon palvelut tulevat suurelta osin maksullisiksi. Nykyinen virastomuodon antama
omana työnä tekemisen suoja poistetaan asteittain. Julkinen ja yksityinen palveluja tuotetuotanto joutuvat kilpailemaan keskenään.
Tielaitoksen keskus- ja piirihallintoa on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti niin,
että valtiovallan odotuksiin voidaan vastata. Koko tielaitosta koskevana on
ja käynnissä useita strategisia projekteja. Liikenneministeriön asettama toeu
työryhmä ehdottaa, että lähivuosien aikana tielaitosta tulee kehittää virastomuotoisena jatkamalla tähänastista laitoksen omaa kehitystyötä. Tänä aikana selkiytetään tielaitoksen tilaajan ja tuottajan roolit ja laitoksen sisäinen työnjako.
Samalla laitoksen tuotanto-organisaation kilpailukykyä kehitetään, jotta se voisi
menestyä vapailla markkinoilla.
Myöhemmin tuotantoon aletaan soveltaa markkinaohjattuja toimintatapoja ja
toteutuu työryhmän mielestä parhaiten niin, että tielaitos jaetaan tilaajavirastoksi

sirytänavomeklpuitsnyeritkans.Täm

jatuonyhiöks.

Myös Vaasan tiepiirin on pysyttävä kehityksen mukana ja uudistettava itseään.
Tiepiiri pyrkii olemaan toiminnassaan mandollisimman taloudellinen ja tehokas.
Piirin toimintaa tullaan ohjaamaan pääasiassa liiketaloudellisin tunnusluvuin.
Tässä raportissa on kuvattu tiepiirin organisaation ja toimintatapojen tavoitteellinen visio vuonna 2000. Visio on pyritty laatimaan sellaiseksi, että se mandollisimman hyvin vastaisi valtiovallan ja tielaitoksen kehitysnäkymiä ja oletettavissa
olevaa toimintaympäristöä.
Tämän raportin tarkoituksena on antaa suuntaviivat ja tavoitteet tiepiirin kehittämiselle seuraavina vuosina. Tavoitetilaa kohti edetään vaiheittain. Vision on

latinupryöhmä,jokasenivt:JuhSlo,Aimatne

Riku Kauranen, Mauri Kimpimäki, Aira Korhonen, Juhani Martimo, Erkki
Myllyaho henkilöstön edustajana (varajäseninä Raimo Vessonenja Mikko Borén)
Kalevi Mäkelä sihteerinä.
ja
Raportin on kirjoittanut Jaakko Kivimäki (SVA-Yhtiöpalvelu Oy), joka on
ja seminaareihin. Raportissa on hyödynnetty osalitunvryhmäkosin
lähinnä julkaisuja: Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpiteistä keskushallinnon
aluehallinnon uudistamiseksi (Valtionvarainministerjö 1993), Tienpito uudelleja
vuosituhannelle (Tielaitos 1994), Tielaitos uudelle vuosituhannelle (Tielaitos
194)
ja Tielaitoksen ydinosaaminen (Tielaitos 1944).
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Tausta

Valtiovalta on useissa yhteyksissä esittänyt seuraavia kannanottoja julkisen
hallinnon uudistamiseksi: julkisia menoja ja niiden osuutta supistetaan, hallintoa
kevennetään ja kootaan organisaation kaikilla tasoilla,kysyntäohjaus ja kilpailu
tuodaan myös julkiseen hallintoon.
Tielaitoksen keskus- ja piinhallintoa on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti niin,
että valtiovallan odotuksiin voidaan vastata. Koko tielaitosta koskevana on
ja käynnissä useita strategisia projekteja. Liikenneministeriön asettama toeu
työryhmä ehdottaa, että lähivuosien aikana tielaitosta tulee kehittää virastomuotoisena jatkamalla tähänastista laitoksen omaa kehitystyötä. Tänä aikana selkiytetään tielaitoksen tilaajan ja tuottajan roolit ja laitoksen sisäinen työnjako.
Samalla laitoksen tuotanto-organisaation kilpailukykyä kehitetään, jotta se voisi
menestyä vapailla markkinoilla.
Myöhemmin tuotantoon aletaan soveltaa markkinaohjattuja toimintatapoja ja

sirytänavomeklpuitsnyeritkans.Täm

toteutuu työryhmän mielestä parhaiten niin, että tielaitos jaetaan tilaajavirastoksi
jatuonyhiöks.
Myös Vaasan tiepiirin on pysyttävä kehityksen mukana ja uudistettava itseään.
Tiepiiri pyrkii olemaan toiminnassaan mandollisimman taloudellinen ja tehokas.
Visio 2000 Organisaatio on jaettu selkeästi tilaajiin ja tuottajiin. Väliportaiden ja yksiköiden
määrä on minimoitu. Tilaajia ovat tiejohtaja ja tukiyksiköt. Tuottajia ovat
tuotantoyksiköt: tienpitoalueet ja erilliset projektit. Ne hoitavat tilaajan ja
toteuttavat tilaajan, muiden tuotantoyksiköiden ja ulkopuolisten toimeksiantoja.
Tilaajayksiköt valmistelevatja päättävät keskushallinnon tilausten pohjalta tuotepaketit ja sopivat mihin hintaan ne tuottajilta tilataan. Tilaajan tukiyksiköt
hoitavat paasaantöisesti viranomaistehtävät. Tuotantoyksiköt tuottavat tilatut
tuotteet tuotantosopimusmeneuelyllä sovittuun hintaan ja laatutasoon. Tuotantoyksiköiden keskeisin tavoite on taloudellinen tulos, johon ne pyrkivät tuloja
lisäämällä ja kustannuksia supistamalla.

Koko piirin toiminnassa on keskitytty ydinosaamiseen. Sisäistä kilpailuttamista
harjoitellaan: pienessä mittakaavassa voidaan esimerkiksi joitain hankkeita
kilpailuttaa tienpitoalueiden ja projektien kanssa. Valmiudet utkoiseen kilpailuttamiseen ovat olemassa. Sisäinen laskutus on toteutettu soveltuvin osin mark
Tehtävät, joiden tuottamiseen omana työnä ei markkinahintaan ole-kinaho.
edellytyksiä, tilataan ulkopuolisilta.
Tiepiirissä on kolme tienpitoaluetta. Tienpitoalueet on jaettu alueellisesti keskimaan n 1000 tiekilometriä käsittäviin tiemestaripiireihin, jolloin koko piirin
alueella on 8 tiemestaripiiriä. Jokaisella tienpitoalueella on yksi rakentamista

ulkopistenamyö.Tuojivtslkemnayiöt,jo

hoitava organisaatio. Tienpitoalueen aluekonttori vastaa resurssien jaosta alueellaan.
Tiepiirin toiminnassa on kehitetty tulosjohtamista, sisäistä yrittäjyyttä ja toiminnan tuloksellisuutta. Palkkauksessa on käytössä kehittyneitä tulosperusteisia
palkkausmuotoja, tulospaikkaus- ja tulospalkkiojärjestelmiä. Ajankäytön valvonnasta on siirrytty tuloksen valvontaan. Itseohjautuvat työryhmät ovat vähentiineet
Tienpidon kokonaislaadunhallinnan avulla turvataan asiak- työnjohdarve.
kaille hyvä laatu ja parannetaan tuotannon tuottavuutta ja taloudellisuutta.
Toimintatavat ovat alueellisesti ja ajallisesti joustavia. Organisaation kaikilla
tasoilla edellytetään aktiivista ja suunniteltua ryhmätoimintaa. Yhteistyötä
tehdään vastuualueen sisällä, vastuualueiden välillä, tiepiirien välillä, muiden
valtion laitosten kanssa, kuntien ja erityisesti kuntien liittojen kanssa. Yhteistyö
ovat myös esim. liikenneturva, ympäristöviranomaiset, alueelliset-tahoin
sidoryhmät,
liikkuva poliisi ja tiepalveluja tarjoavat yhdistykset.
Tuotannon resurssien minimimaaramitoittuu omana työnä hoidettavien pääteiden
talvihoidon mukaan. Resurssien todellinen määrä ja mandollinen uusrekrytoinnin
sivuteiden hoidon kannattavuudesta omana työnä. Yksityisten tarveipu
urakoitsijoiden kanssa tehdään laajoja ja pitkäaikaisia kesä- ja talvihoidon
kokonaisvastuu -urakoita siellä, missä se on taloudellisesti kannattavaa.
EteneminenTarvittava henkilöstön määrä on vuonna 2000 toimintojen keskittämisen ansiosta
selkeästi nykyistä pienempi. Henkilöstön luonnollinen vähentyminen eläkkeelle
ja työpaikan vaihdosten seurauksena on kuitenkin arvion mukaan jämisten
sellainen, että henkilöstön irtisanomisia ei tarvita. Vaikka henkilöstön kokonaismäärä vähenee suurinpiirtein sopivaa vauhtia, ei se vähene oikeassa suhteessa
Tämä edellyttääkin piirin henkilöiden sisäisiä siirtymisiä alueitnjhäv.
ja
koulutusta uusiin tehtäviin sekä mandollisesti uusrekrytointia.
Tärkein tavoite on, että piirin tuotannollinen toiminta saadaan kilpailukykyiseksi.
Tämä on piirin toteuttaman tuotannon elämisen edellytys riippumatta siitä, millä
tielaitoksen organisointia kehitetään tulevaisuudessa, sillä valtio ei tuletavoin
ylläpitämään tuottamatonta toimintaa.
Seuraava organisaatiouudistus tapahtuu vuoden 1995 alusta, jolloin organisaation
rakenne jo lähestyy tavoitetilan tilaaja -tuottajaorganisaatiota. Tiemestaripiirien
on vuonna 1995 kolmetoista ja viimeis- lukmärvhentsi,ä
tään vuonna 2000 kandeksan.
Tulevien uudistusten onnistumiseksi tarvitaan koko henkilöstön tuki. Henkilöstön
ja palautteen saamista varten järjestetään seminaareja. Uudistusten informta
yksityiskohtaisempaa suunnittelua varten perustetaan työryhmiä, joissa on myös
henkilöstön edustus. Lähiaikoina aloitetaan (tai jatketaan) seuraavat kehittämis
ja kustannuslaskennan kehittä--toime:rganskhtämie,budjon
minen, laatujärjestelmien suunnittelu, tulosperusteisen palkkauksen kehittäminen,
henkilöstön kehittäminen, asiakaspalvelun kehittäminen.
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1. TOIMINTAYMPARISTÖ
1.1 Yleistä

Suomi on Euroopan Uniomn jäsen ja noudattaa jäsenmaiden kanssa yhteistä
liikenne- ja kuljetuspolitiikkaa. Määrätyissä asioissa, kuten teiden painorajoituksissa, on sovittu siirtymäkaudesta. Suomi saa EU:lta aluekehitysrahoitusta.
Julkinen talous on pysyvästi kireä. Työttömyys ei ole merkittävästi laskenut.
Talouskasvu on elpynyt.
Kestävän kehityksen välttämättömyys ymmärretään ja ihmiset ovat valmiita
tinkimään sen hyväksi kohtuullisessa maan n omista eduistaan ja mukavuudestaan. Kulutusideologia elää yhä vahvana, mutta taloudellista kasvua ja

hyvinotaelyihutma levisukpo.

1.2 Valtion hallinto
Valtion hallinnon moniportaisuutta on vähennetty. Hallintoa ja ohjausta on
kevnty,
tehtäviä ja toimivaltaa on siirretty paikallistasolle.
Ministeriö määrittelee hallinnonalansa yksiköiden avaintulokset ja asettaa
yksikölle vaikuttavuutta, palvelujen laatua, tuottavuutta ja taloudellisuutta
koskevat tulostavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.
Virastot ja laitokset saavat oman harkintansa mukaan hankkia tarvitsemansa
palvelut ja kohdentaa toimintamenonsa.
Sellaiset toiminnat, joissa jo on toimivia yrityksiä markkinoilla, on yhtiöitetty tai
käyttöä on laajennettu. Hallinnon tukipalvelutlikeatosu.Nbdjin
toisille hallintoyksiköille on muutettu pääsääntöisesti maksullisiksi ja avattu
vapaaseen kilpailuun. Virastot voivat mitoittaa voimavarojaan maksullisen
palvelukysynnän mukaiseksi.
Hallinnon tukipalvelujen yhteiskäyttöä ja yhteisiä asiakaspalvelupisteitä on
lisäty.Vranomedkut
on vähennetty ja yhtenäistetty.

1.3 Alue- ja paikallishallinto
Aluehallintoa on koottu, päällekkäisyyksiä poistettu ja voimavarojen yhteiskäyttöä lisätty hallinto-, tuki- ja palvelutoimintoja yhdistämällä. Yhteistoimintaa
aluehallinnon viranomaisten kesken on parannettu siten, että varsinkin investointejaja elinkeinoelämän tukitoimenpiteitä toteuttavien viranomaisten suunnitelmat
yhteensovitetaan.
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Alueiden omaa vastuuta ja toimivaltaa alueiden kehittämisessä, suunnittelussa ja
on lisätty. Alueellista kehittämistä koskeva päävastuu on siirretty pätöksenoa
laaninhallituksilta kuntayhtyminä toimiville maakunnallisille liitoille. Päätöksenteko kaavoituksessa on siirretty seutukaavoitusta lukuunottamatta kunnille.
Lupajärjestelmiä on kevennetty. Sellaiset lupakäsittelyt, jotka eivät ole yhteiskunnan toiminnan tai kansalaisten oikeusturvan kannalta välttämättömiä, on

1.4 Tielaitos tilaajana ja tuottajana

TILAAJA- JA
TEETTAJAVI RASTO
- viranomaistehtävät
- työtilaukset
- teettämistehtävät

RAKENNUSLIIKE

KONSULTTI

INFRAOY
- tiet, kadut
- muut väylät
- vesirakenteet
- suunnittelu
- rakentaminen

kunnossapito -

MUUT
TILAAJAT

MUUT
TILAAJAT

Kuva 1. Tielaitoksen toiminnan organisointi yhtiövaiheessa

poisteu.

Vaasan tiepiin

Tiepiiri 2000
30.5.1994

7

Tienpidon palvelujen tuotannossa on tielaitoksen tilaajan ja tuottajan tehtävät
erotettu toisistaan. Tuotanto toimii markkinaohjattuna kilpailukykyisenä organisaationa, joka voidaan yhtiöittää mandollisen liikelaitosvaiheen kautta.
Tilaajana toimiva tielaitos vastaa yhteiskunnallisten tavoitteiden ja tieliikenteen
tarpeiden yhteensovittamisesta, liikennejärjestelmien kehittämisestä sekä tieliikenteen sujuvuudesta, turvallisuudesta ja taloudellisuudesta. Tilaaja ei tuota palveluja itse, vaan teettää niitä tielaitoksen omasta tuotannosta muodostetuilla tuotantoyksiköillä tai yksityisillä yrityksiltä.
Tilaajaorganisaation kehittämisen lähtökohtana ovat yhteiskunnan eri tahojen,
sidosryhnuenja asiakkaiden yhteistyötarpeet sekä yhteiskunnan aluejaon muutokset ja alueellisen kehittämisvastuun siirtyminen maakunnallisille elimille.
Tilaajana toimivan tielaitoksen muita parempaa osaamista, ydinosaamista, ovat
tienpidon tarpeiden, tieliikenteen kysynnän, tieliikenteen sekä tietuotannon
hallinta.
Tielaitoksen tuotanto-organisaatioissa on siirrytty kilpailukykyisiin ja mark
muotoihin. Kilpailukykyä kehitettäessä on panostettu palvelujen-kinaohjtu
laatuun ja kustannustehokkuuteen. Tuotannon organisaatiorakenteet on kehitetty
kevyiksi, dynaamisiksijajoustaviksi. Uusina markkina-alueina ovat muut valtion
laitokset, kunnat, yritykset ja yksityistiekunnat.
Tuotannon ydinosaamisena on tietuotanto ja sen teknologia. Tietuotantoa, sen
ja menetelmiä koskeva osaaminen muodostaa yksiköiden halint,ek
ylivoimaisuusedun kilpailijoihin nähden.
Tienpidon rahoitus tulee viranomaisena toimivalle tielaitokselle edelleen pääosin
valtion talousarviosta. Liikelaitos- tai yhtiömuodossa toimivat tuotantoyksiköt
kilpailevat avoimilla markkinoilla ja saavat rahoituksensa tilaajaviraston kanssa
tehtävien sopimusten perusteella sekä muille valtion viranomaisille, kunnille ja
yksitlehävnpdo
ja maarakennusalan töistä ja palveluista.
1.5 Tienpito
Alue- ja yhdyskuntarakenne tiivistyy. Toimintoja keskitetään ja niitä yhdistää
hyvä kuljetusverkko. Osa päätieverkkoa on muodostunut erityisen tärkeäksi,
yhteydet Venäjäile. Vaasan tiepiirin kannalta keskeisiä ovat yhteydet m.
Tampereelle, Ouluun ja Ruotsiin.
Tielaitos huolehtii päätieverkosta myös kaupunkialueilla, mutta on luopunut
katumaisista muista yhteyksistä. Yleisten teiden verkkoa supistetaan. Kuntien
suorittamista paikallistiekorvauksista on luovuttu.
Tieliikenteellä on edelleen valta-asema, vaikkakin sen kasvua pyritään en
(mm. maankäytön suunnittelulla) hillitsemään ja jopa alentamaan. keino
Päätieverkon toimivuus on turvattu ja sillä on hyvä ja yhtenäinen nopeustaso.
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Tiestön kunto ja palvelutaso pidetään edelleen hyvänä tienpidon kokonaisrahoituksen tasosta riippumatta. Nopeustasosta on tingitty alemmalla tieverkolla ja
Liikenneturvallisuuteenja tieympäristöön panostetaan. Asiakkaiden (tienkäyttäjät,
elinkeinoelämä ja yhteiskunta) palveluun liittyvät tehtävät ovat merkittävästi
lisääntyneet. Liikenteen ohjauksessa ja opastuksessa käytetään uutta informaatioteknologiaa. Elektroniikan käyttö autoissa on lisääntynyt.
Perustienpidon laajuus on pysynyt entisenä. Taulukossa 1 on kehittämishankkeet,
tai toteutetaan vuosina 1995 - 2004.
jotkasuniel
Taulukko 1. Kehittämishankkeet vuosina 1995 - 2004

KEHITTAMISHANKE

Kustannusarvio
(Mmk)

Vt 8 Vaasa -Sepänkylä yhdysteineen
Kt 64 Seinäjoen pohjoinen ohikulku
Kt 64 Seinäjoen itäinen ohitus ja Seinäjoki -Nurmo
Kt 67 Ilmajoen eritasoliittymä
Kokkolan satamatie
Tiukka - Kristiinankaupunki
Mt 717 Vaasa -Höstvesi
Vt 3 Jalasjärven taajama
Vt 3 Kurikan kohta
Mt 740 Kauhavan kohta +Hahtomaa (uusi kantatie)
Vt 18 Ylistaron ohitus
Vt 18 Seinäjoki - Alavus
Vt 18 Laihian ohitus
Kt 67 Ilmajoki - Seinäjoki
Mt 710 Ahtäri - Lehtimäki ja Ähtärin taajama
Vt 8 Ytterjeppon etl
Vt 28 Kannuksen taajama
Vt 13 Indola- Kokkola
Vt 18 Alavus -Töysän asema
Vt 8 Kokkolan ohikulku
Kt 67 Kauhajoen eritasoliittymä ja Kauhajoki -Kauhajärvi

164
117
158
24
34
23
39
59
26
50
21
152
75
78
50
21
20
54
42
130
70

tajmis.
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2. TIEPIIRIN TEHTÄVÄT JA ORGANISAATIO
2.1 Tieplirin toiminta-ajatus
Vaasan tiepiiri palvelee Vaasan läänin ja muun Suomen asukkaita ja elinkeinoelämäa luomalla hyvinvoinnin ja kehityksen edellytyksenä olevia turvallisia ja
sujuvia liikkumis- ja kuljetusmandollisuuksia.
Tieliikenneyhteyksiä ja niihin liittyviä palveluja ylläpidetään ja kehitetään
taloudellisesti ja tehokkaasti yhteistyössä muiden liikenteen palvelijoiden kanssa.
Toiminnassa otetaan huomioon viihtyisän ja hyvän ympäristön vaatimukset sekä
noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.
2.2 Organisoinnin ja toiminnan strategia
Organisaatio on jaettu selkeästi tilaajiin ja tuottajiin (kuva 1). Väliportaiden ja
on minimoitu. Tilaajia ovat tiejohtaja ja tukiyksiköt, joilla onyksiödenmär
vaikutusten vastuu. Tuottajia ovat tuotantoyksi- kustanvjiepdolstn
köt: tienpitoalueet ja erilliset projektit. Ne hoitavat tilaajan ja ulkopuolisten
tilaamat työt. Tuottajia ovat myös liiketoimintayksiköt, jotka toteuttavat tilaajan,
muiden tuotantoyksiköidenja ulkopuolisten toimeksiantoja. Tuotanto- ja liiketoimintayksiköillä on liiketoiminnallinen tulosvastuu.
Tilaajayksiköt valmistelevat ja päättävät keskushallinnon tilausten pohjalta tuotepaketit ja sopivat mihin hintaan ne tuottajilta tilataan. Kustannuksia seurataan
ainoastaan tarvittavalla tarkkuudella, esim. tuotepakethtasolla. Tilaajan tukiyksiköt hoitavat pääsääntöisesti viranomaistehtävät. Asiakkaiden palvelujen (mm.
ja tienpidon neuvonta) saatavuus on kuitenkin turvattu myös paikallisellaluvat
tasolla.
Tuotantoyksiköt tuottavat tilatut tuotteet tuotantosopimusmenettelyllä sovittuun
hintaan ja laatutasoon. Tuotantoyksiköiden keskeisin tavoite on taloudellinen
johon ne pyrkivät tuloja lisäämällä (esim. myymällä vapaata kapasiteetti- tulos,
aan) ja kustannuksia supistamalla. Tuotantoyksiköiden tavoitteena on yrittäjähenkisesti menestyä aidossa kilpailussa ulkopuolisten kanssa. Tuotantoyksiköt
seuraavat kustannuksia ja suoritteita tarpeelliseksi katsomallaan tarkkuudella,
joka voi poiketa tuotantoyksiköiden välillä.

Koko piirin toiminnassa on keskitytty ydinosaamiseen. Sisäistä kilpailuttamista
harjoitellaan: pienessä mittakaavassa voidaan esimerkiksi joitain hankkeita
kilpailuttaa tienpitoalueiden ja projektien kanssa. Valmiudet ulkoiseen kilpailuttamiseen ovat olemassa. Sisäinen laskutus on toteutettu soveltuvin osin mark
Tehtävät, joiden tuottamiseen omana työnä ei normaalihintaan ole-kinaho.
edellytyksiä, tilataan ulkopuolisilta.
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2.3 Tehtävät ja organisaatio

TI EJOHTAJA

TUOTANTO

TILAAJA

ESIKUNTA

TUOTANTOYKSIKÖT
* Tienpitoalueet (3 kpl)
* Projektit

TIENPIDON
SU N IT ELU

TUKIYKSIKÖT
* Hallintopalvelut
* Tienpidon tuki

I-J--i

LIIKETOIMINTAYKSI KOT
Tekniset palvelut
* Suunnittelu
* Päällysteyksikkä
*

Kuva 2. Tiepiirin organisaatio v. 2000

Tiepiiri keskittyy toiminnassaan erityisesti ydinosaamiseensa. Taulukossa 2 on
v. 2000. Tiejohtajan esikunta hoitaa piirin hamoteliprnydsamet
talousohjauksen, strategisen suunnittelun sekä vastaa sisäisestä jatulos-ja
ulkoisetad .
Piirillä on ydinosaamisen lisäksi myös paljon sellaisia tehtäviä, joita tarvitaan
tukemaan ydinosaamista tai ovat muuten välttämättömiä piirin toiminnassa.
Sellaisesta toiminnasta, mikä ei kuulu piirin varsinaiseen osaamiseen, pyritään
luopumaan. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi korjaamo- ja talonrakennus
-toimna.
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Taulukko 2. Tiepiirin ydinosaaminen vuonna 2000
TILAAJA
TUKIYKSIKOT
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

menetelmien kehittaminen ja tuotantoprosessien hallinta
liikenneturvallisuus
tienpidon ympãristöasiat
maankaytön liikennesuunnittelu
tarveselvitykset
tienpidon ohjaus
tieverkkoasiat
viranomaistehtävät
sãän- ja kelinseuranta
liikennöitävyysinformaatio
tienpidon tietojärjestelmät

TUOTFAJA
LIJKETOIMINTAYKSIKÖT
-

-

-

päällystys- ja murskaustoiminnan hallinta
yleis-. tie- ja rakennussuunnittelu
suunnitteluttaimnen

TUOTANTOYKSIKÖT
-

-

-

-

-

-

rakentaminen
rakennuttaminen
tuotantoprosessm hallinta
teiden hoitotyöt

teiden kunnostustyöt
öljysoratuotanto

2.4 Tuotannon toteuttaminen
Tiepiirissä on kolme tienpitoaluetta. Tienpitoalueet on jaettu alueellisesti keskimaarm 1000 tiekilometriä käsittäviin tiemestaripiireihin, jolloin koko piirin
alueella on 8 tiemestaripiiriä. Jokaisella tienpitoalueella on yksi rakentamista
hoitava organisaatio.
Tienpitoalueiden toimintaa hoitavat aluekonttorit. Aluekonttori jakaa piirin
tilaamien tuotteiden toteuttamisen edelleen tiemestaripiireihin ja rakentamisorganisaatiolle. Aluekonttori vastaa resurssien jaosta alueellaan. Tienpitoalueen
sisällä siirretään kauden vaihtuessa henkilö- ja kalustoresursseja vastaamaan
vuodenajan tarvetta (kesä-talviorganisaatio). Tiepiirin suunnittelutoimistot
sijaitsevat aluekonttorien yhteydessä.
Koko tiepiirin tuotannon yhteensovittamista koordinoi säännöllisesti kokoontuva
koordinointiryhmä, johon kuuluvat tienpitoalueiden ja projektien edustajat.
Toimistotehtävät on keskitetty tiemestaripiirien päätukikohtiin ja aluekonttoreihin. Joitakin asiakaspalveluja hoidetaan kuntatasolla "ns. yhden luukun periaatteella". Tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja yksinkertaistuneet, esim. palkanlaskenta hoidetaan piirikonttorilla tai jopa keskitetymminkin.
Tiepiirin kelikeskus hoitaa kattavasti koko tiepiirin alueen kelinseurannan ja
asiakasinformaation. Seisovien ja hyvien keliolojen vallitessa tiepiirissä ei ole
mitään muuta päivystävää organisaatiota. Tarpeen vaatiessa kelikeskus käynnistää
keliolojen mukaan joustavan ja kevennetyn päivystysorganisaation.
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Määrätyt erityisosaamisen tehtävät hoitaa koko tienpitoalueella niihin erikoistafleet erityisryhmät. Erityisryhmät voivat toimia vielä laajemmallakin alueella,
jolloin tienpitoalueet voivat tilata toisiltaan kyseisiä tuotteita.
Tiepuri.. on kattava laatujärjestelmä. Piiri edellyttää laatujarjestelmiä myös sille
tuotteita ja palveluja toimittavilta yrityksiltä.
Yksityisten urakoitsijoiden kanssa tehdään laajoja ja pitkäaikaisia kesä- ja
talvihoidon kokonaisvastuu -urakoita siellä, missä se on taloudellisesti kannattavaa.
Piirissä ei ole erityistä keskusvarastoa, mutta materiaalitoimintoja hoidetaan
keskitetysti. Niiden tuotteiden, joiden hankinta on perusteltua tehdä keskitetysti,
varastointi "haj akeskitetään" sovittu ihin tukikohtiin.
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3. TOIMINTATAVAT

3.1 Tulosjohtaminen
Tiepiirin toiminnassa on kehitetty tulosjohtamista, sisäistä yrittäjyyttä ja tuotannollisen toiminnan tuloksellisuutta. Ajankäytön valvonnasta on siirrytty tuloksen
valvontaan. Itseohjautuvat työryhmät ovat vähentäneet työnjohdon tarvetta.
Tienpidon kokonaislaadunhallinnan avulla turvataan asiakkaille hyvä laatu ja
parnetuo avt
ja taloudellisuutta.
Palkkauksessa on käytössä kehittyneitä tulosperusteisia palkkausmuotoja,
tulospaikkaus -ja tulospalkkiojärjestelmiä. Tulospaikkiojärjestelmän tuottavuuden
vaikuttavuuden tavoitteet sovitaan kausittain tai projektikohtaisesti työnantajan ja
henkilöstön yhteistyönä. Paikkiojärjestelmän tavoitteet ovat sellaisia, että ja
henkilöstö voi vaikuttaa niiden laatimiseenja toteutumiseen. Oman työn kilpailukyvyn parantamiseksi työehdot on tehty yksinkertaisemmiksi ja joustavammiksi.
Toimivan tulospaikkiojärjestelmän ensisijainen etu on henkilöstön motivoitu
Työtapojen kehittämisestä on mandollista hyötyä myös itse. Pyrkiminen-mine.
tavoitteiden toteutumiseen ja niiden toteutumisen jatkuva seuranta ovat tuoneet
lisämielenkiintoa työhön. On opittu paremmin tietämään mikä maksaa ja missä
voi säästää. Tavoitteiden asettamisella ja niiden erilaisilla painotuksilla ohjataan
toimintaa toimialan strategian ja päätavoitteiden mukaan.
3.2 Yhteistyö
Yhteistyötä tehdään vastuualueen sisällä, vastuualueiden välillä, tiepiirien välillä,
muiden valtion laitosten kanssa, kuntien ja erityisesti kuntien liittojen kanssa.
Yhteistyötahoina ovat myös esim. liikenneturva, ympäristöviranomaiset, alueelliset sidosryhmät, liikkuva poliisi ja tiepalveluja tarjoavat yhdistykset. Toimintatavat ovat alueellisesti ja ajallisesti joustavia. Tienpitoalueiden ja tiemestaripiirien

rajteivälmnoudaktieljro,ntiepduk

hoitaa esim, tarvittavan tilastoinnin oikeellisuuden.
Organisaation kaikilla tasoilla edellytetään aktiivista ja suunniteltua yhteistyötä
Ryhmissä seurataan tavoitteiden toteutumista, analysoidaan jaryhmätoin.
syyt tavoitteiden alittumiseen tai ylittymiseen sekä ideoidaan erilaisia toiminnan
kehittämis- ja parantamismandollisuuksia. Eri yksiköiden yhteisissä ryhmissä
siirtyy tieto kehittämistuloksista alueelta toiselle.
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4. RESURSSIT
4.1 Henkilöstöpolitiikka
Tiepiiri noudattaa aktiivista ja kilpailukykyistä henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstön
monipuolista osaamista kannustetaan ja kehitetään työkierrolla ja tehtäviä
monipuolistamalla. Henkilöstön ositetuista työnkuvista on siirrytty laajempiin
tehtäväkokonaisuuksiin.
Työn haasteellisuutta lisätään ja monipuolista osaamista hyödynnetään. Henkilöstöitä edellytetään perinteisen tiepidon osaamisen lisäksi sisäistä yrittäjyyttä ja
kustannustietoisuutta. Piiri huolehtii tarvittavan osaamisen kehittämisestä ja
henkilöuaomsetkäulnoa.
Piirin johdon ja henkilöstön välillä toteutetaan välitöntä yhteistoimintaa.
4.2 Resurssien määrä
Tarvittava henkilöstön määrä on vuonna 2000 toimintojen keskittämisen ansiosta
selkeästi nykyistä pienempi. Henkilöstön luonnollinen vähentyminen eläkkeelle
jäämisten ja työpaikan vaihdosten seurauksena on kuitenkin arvion mukaan
sellainen, että henkilöstön irtisanomisia ei tarvita. Vaikka henkilöstön kokonaismäärä vähenee suurinpiirtein sopivaa vauhtia, ei se vähene oikeassa suhteessa
alueittainja tehtävittäin. Tämä edellyttaakinpiirin henkilöiden sisäisiä siirtymisiä
koulutusta uusiin tehtäviin. Piirillä on keinoja siirtymisistä aiheutuvienja
kustannusten kompensoimiseksi. Piirissä tehdään hyvissä ajoin henkilökohtaiset
kehittämissuunnitelmat työpaikkojen mandollisten vaihtumisten varalle.
Tuotannon resurssien minimimäärä mitoittuu pääteiden talvthoidon mukaan.
Resurssien todellinen määrä riippuu sivuteiden hoidon kannattavuudesta omana
työnä. Taulukossa 3 on arvio tiemestanpiirien perusresurssien vähimmäistarpees
-ta.
Taulukko 3. Tiemestaripiirien perusresurssien vähimmäistarve
Vuosi

KA+TH

1994 (14 tiemestaripiiriä)
1995 (13 tiemestaripiiriä)
2000 (8 tiemestaripiiriä)

68 + 46
64 + 46
41 + 30
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5. ETENEMINEN KOHTI TAVOITETILAA
Vuodelle 2000 hahmoteltua tavoitetilaa kohti edetään vaiheittain. Tavoitetilan
ja työkulttuu- savutminedlyärsatuiknyeomta
ni Myös itse tavoitetila muuttuu ja tarkentuu ajankohdan lähestyessä.
Tärkein tavoite on, että piirin tuotannollinen toiminta saadaan kilpailukykyiseksi
3). Tämä on piirin toteuttaman tuotannon elämisen edellytys riippumatta (kuva
siitä, millä tavoin tielaitoksen organisointia kehitetään tulevaisuudessa, sillä
valtio ei tule ylläpitämään tuottamatonta toimintaa.

1993

Kuva 3. Tuotannon kilpailukyvyn kehittäminen

n.1998

n.2000

Suuri harppaus kohti vuodelle 2000 hahmoteltua tilaaja -tuottajaorganisaatiota
jo ensi vuoden alusta. Piirin visiotyöryhmällä on organisaation toeuan
parhaillaan käynnissä. Uudistamisen pohjana on sisäisen liikelai udistamyö
periaatteiden käyttöön ottaminen tielaitoksessa. Liitteessä 1 on luonnos-toksen
organisaatiosta 1.1.1995 tämän hetken ajatusten mukaan.
Tiemestaripiirien lukumäärä vähenee asteittain. Vuoden 1995 alusta poistuu yksi
Viimeistään vuonna 2000 päästään tavoitetilaan, kandeksaantiemsarpn.
Tällöin tiemestaripiirien keskimaarain en koko on n. 1000 kmtiemsarpn.
tietä, mikä on keskushallinnon suositus. Liitteissä 2 - 3 on esitetty hoidetav
rajat niiden lukumaan.. 13 ja 8. Nykyisin käytössä olevista tiemsarpn
kiinteistöistä osa vapautuu.

Toiminnan uudistaminen vaati paljon erilaisia kehittämistoimia. Tulevien
uudistusten onnistumiseksi tarvitaan koko henkilöstön tuki. Jotta mikään henki
ei tuntisi asemaansa uhatuksi tarvitaan varsinkin johdon aktiivista-löstryhmä
osallistumista tiedon levittämiseen kentälle. On järjestettävä seminaareja ja
perustavyöhmiä,jo
on mukana en henkilöstöryhmien edustajat.
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Lähiaikoina aloitetaan (tai jatketaan) seuraavat kehiuämistoimet: organisaation
kehittäminen, budjetoinnin ja kustannuslaskennan kehittäminen, laatujärjestelmi
suunnittelu, tulosperusteisen palkkauksen kehittäminen, henkilöstön kehittämi--en
nen, asiakaspalvelun kehittäminen.

4.7.1994

TIEPIIRIN ORGANISAATIO 1.1.1995
TIEJOHTAJA

TILAAJA

TUOTANTO
Kokkolan
tienpitoalue

Esukunta

L
-

-

-

I

Seinäjoen

piirin tulos- ja talousohjaus
piirin strateginen suunnittelu
tiedottaminen

tienpitoalue

Vaasan
tienpitoalue

Tienpidon ohjaus
tienpidon strategia
ohjelmat
liikenneturvallisuus
tarjousten valmistelu

Projekti 3

-

-

-

-

Projekti 1

val mi Stel u

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT
TU KIYKSI KÖT

Tekniset palvelut

_________________________

geo
mittaukset
rekisterit
resurssit
tiesaa, -info
laadunmittaus
varautuminen

-

Hallintopalvelut

-

-

-

henkilöstöasiat
viranomaistoiminnot
taloushallinto
kiinteistöasiat
toimistopalvelut
tietohallinto

-

-

-

-

-

-

-

________________________

-

Suunnittelu

-

_______

-

Tuotannon tuki
- tuotantotekniikka
- tutkimus ja kehittäminen
- urakointipalvelut
- tuotanto- ja talousseuranta
- tulosseuranta

esi- ja yleissuunnittelu
tiesuunnittelu
siltasuunnitteiu
ympäristösuunnittelu

-

-

-

Päällysteyksikkä
- päällysteet
- kiviainekset
- Os-tuotanto
- ajoratamaalaukset
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