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PÄAJOHTAJALLE  

Saatuaan 	toimeksiannon mukaiset atk-toiminnan organisointiin liittyvät 
päätösehdotukset  valmiiksi työryhmä jättää loppuraporttinsa kunnioittavasti 
paaj ohtaj  alle.  

Työryhmä  on  tarkastellut neljää organisointivaihtoa:  1)  Nykytila  ja sen kehit-
tämismandollisuudet  2) Tie-Data  ja tiepiirien  atk-keskukset muodostavat 
yhden tulosyksikön  3)  Yksi ei-alueellisesti toimiva tulosyksikkö  4)  Atk- 
palvelujen ulkoaosto. Työryhmä  on  päätynyt vaihtoehtoon kolme. Ehdotuksen 
perusteluina ovat ratkaisun kustannustehokkuus, toiminnallisuus  ja  atk- 
teknisen kehityksen antamat mandollisuudet. 

Työryhmän  on  tehnyt seuraavat paatösehdotukset, joiden perustelut ovat 
oheisessa raportissa. 

Tulosyksikkömuoto  ja toimipaikat  

Työryhmä ehdottaa, että keskitettäväksi sopivat atk-palvelut kootaan yhteen 
tielaitoksen sisäiseen tulosyksikköön., jonka päätoimipaikka  on  Helsingissä. 

 Tu losyksikkö  rakennetaan tielaitoksessa olevan osaamisen pohjalta. Tulosyk-
sikön tehtävät muodostuvat laitostason tietoj ärj estelmien käyttöpalveluista, 
hajautettujen atk-ympäristöj  en  ja tietoliikenneverkkojen  tuki-  ja hallintapalve

-luista, tietojärj estelmien atk-teknisestä suunnittelusta  ja  muista konsultointipal-
veluista sekä tielaitoksen Helsingin toimipisteiden lähituesta. Tulosyksikkö voi 
tarjota palveluja myös tielaitoksen ulkopuolelle  ja sillä  voi olla omaa tuoteke-
hitystoimintaa. Tulosyksikön toiminnan volyymi  ja  resurssit maäräytyvät 
kysynnän  ja  palvelujen myynnin perusteella. 

Tiepiirien  atk-tehtävinä säilyvät piiritasoisten laitteiden  ja  verkkojen hoito  ja 
 tuki, työasema-  ja kayttäjätuki  sekä laite-  ja ohjelmistohankintojen koordinoin-

titehtävät.  Tiepiirin atk-tehtävien organisointi  jää  kunkin piirin itsensä ratkais-
tavaksi. Työryhmä suosittaa, että tietojarjestelmien pääkäyttäjätehtävät  ja 
järjestelmätuki  siirretään ao. toimintoihin  ja  muut atk-tehtävät järjestetään 
keskitetysti osana laajempaa tukipalveluyksikköä. Työryhmä suosittaa myös 
tiepiirien kehittämishenkilöstön työpanoksen lisäämistä laitostasoisissa tieto-
järjestelmähankkeissa. Toiminnan  ja  henkilöstön sopeuttaminen esitettyyn 
organisointimalliin ehdotetaan aloitettavaksi välittömästi. 

Työryhmä ei ota kantaa  tie-atk:n organisointiin  ja  kehittämiseen.  Tie-atk:ta 
 tulee työryhmän mielestä tarkastella osana tiensuunnittelutoiminnan  ja  -organi-

saation kehittämistä. 



Eteneminen  tavoitetilaan  

Atk-palveluyksikölle luodaan liiketoiminnalliset valmiudet kolmen vuoden 
aikana vuosina  1994-1996.  Tämän jälkeen yksikkö voi toimia sisäisenä yrityk-
senä, liikelaitoksena  tai yhtiönä.  Aikataulu noudattaa laitoksen johtoryhmän 

 7.9. 1993 tekemä.ä talousohjausta tukevien tietojätjestelmien uudistamisaika
-taulua. 

Vuoden  1994  aikana täsmennetään perustettavan tulosyksikön liikeidea  ja 
 palvelut sekä tarvittavat resurssit. Suunnittelutyö ehdotetaan annettavaksi 

ulkopuolisen  konsultin  tehtäväksi tavoitteena, että perustettava tulosyksikkö 
aloittaa toimintansa vuoden  1995  alusta. 

Kehittämistoimenpiteiden läpivienti henkilöstöstrategiaa  noudattamalla edel-
lyttäa henkilöstön valmiutta siirtyä uusiin tehtäviin  ja  henkilöstön tukemista 
muutostilanteessa urasuunnittelulla  ja  koulutuksella. Ratkaisu ei edellytä 
henkilöstön paikkakuntavaihtoja. 

Vaikutukset 

Ratkaisun kokonaisvaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna  on  vaikea arvioi-
da. Merkittävimmät kustannussäästöt saavutetaan tielaitoksen atk-palvelujen 
tuottamiseen tarvittavissa henkilöstöresursseissa. Operatiivisten tietojärjestel

-mien  tarvitsemat laite-  ja varusohjelmistoinvestoinnit,  huolto-  ja lisenssimaksut 
 sekä konehuonetilat vähenevät noin viidesosaan verrattuna alueelliseen organi-

sointitapaan. 

Nykyisten tiepiinen atk-keskusten  ja  operatiivisten tietojäijestelmien tukitehtä-
viä (järjestelmien vastuuhenkilö-  ja pääkäyttäjätehtävät)  sekä hajautettujen 
atk-ympäristöjen ylläpito-  ja tukitehtäviä  ratkaisu vähentää huomattavasti. 
Vaikutukset  Tie-Dataan ja  muihin palvelukeskuksiin voidaan arvioida vasta 
perustettavan yksikön tarkemman suunnittelun jälkeen. 

Pääosa hyödyistä saavutetaan vasta kun nykyinen organisointimalli  on  purkau-
tunut  ja  henkilöstö sijoittunut uusiin tehtäviin. 

Ratkaisu edellyttää tietoliikennekapasiteetin kasvattamista, josta aiheutuu noin 
 1,5  miljoonan  markan  nousu vuosittaisissa tietoliikennekustannuksissa. 
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Tlelaitoksen  atk-toimintojen organi3ointi  

1.  JOHDANTO 

Atk-toiminnan organisointivaihtoehtojen selvittäminen  on  osa  tielaitoksen tukitoi-
mintojen  kehittämistä. Päämääränä  on  lisätä atk-palvelujen kustannustehokkuutta 
kokoamalla yhteen alueellisesta organisointitavasta johtuvia päällekkäisiä toimin-
toja  ja  luoda liiketoiminnalliset edellytykset atk-palvelujen tuottamiselle. 

Selvitys  on  ajankohtainen tielaitoksen johtamis-  ja  toimintamallien, talousohjaus-
järjestelmien  ja  ikääntyneiden keskustietokoneiden uusimistarpeesta  johtuen. Atk- 
alalla viime vuosina tapahtunut kehitys tekee osaltaan mandolliseksi uudenlaisen, 
pääomarakenteeltaan kevyemmän, atk-palvelujen organisoinnin. Monissa yrityk-
sissä atk-palveluja  on tulosyksiköitetty, yhtiöitetty  ja  osin siirrytty ostopalveluihin. 

Vuoden  1993  aikana  on  atk-toiminnan organisoinnin uudistamiseksi tehty useita 
ehdotuksia. Ehdotukset ovat perustuneet yleisiin kehittämismandollisuuksiin sekä 
tielaitoksen voimassaolevaan visioon, jonka mukaan tielaitoksen tukitoiminnot 
muuttuvat enenevästi maksullisiksi sisäisen ynttäjyyden periaatteita noudattaen. 

Atk-käyttöpalvelujen organisoinnista tehtiin esiselvitys keväällä  1993. Esiselvi-
tyksestä  pyydettiin tiepiirien lausunnot. Lausunnoissaan tiepiirit pitivät mandolli-
sena, että atk-käyttöpalvelut kootaan nykyisen  14  yksikön sijasta harvempiin 
toimipisteisiin  ja  yhteen tulosyksikköön. Tiepiirien lausunnoissa tuotiin esille myös 
kehittamistoimenpiteiden kytkentä järjestelmien uudistamisaikatauluun  ja  
ulkoaostornandollisuuksien  hyväksikäyttö. 

Pääjohtajan  28.9.1993  antaman toimeksiannon  (lute 1)  mukaan asetetun työryh-
män tulee laatia vuoden  1993  loppuun mennessä ehdotukset 

•  atk-toiminnan tavoiteorganisaatiosta, 
•  atk-keskusten lukumä.aräksi  ja  atk-keskuspaikkakunniksi, 
• etenemistavasta tavoitetilaan  sekä 
•  esittää arviot päätösehdotuksen vaikutuksista  ja  keinot laitoksen henki-

löstöpolitiikkaa noudattavasta etenemistavasta ehdotettujen kehittämis 
tavoitteiden toteuttamisessa. 

Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi apulaisjohtaja Antti Piirainen  ja  sihteenksi 
 Seppo Oinonen yhtymähallinnosta, jäseniksi maakuntakonttorin päällikkö Hannu 

Kulju Oulun tiepiiristä, esikuntapäällikkö 011i  Mäkelä  Kuopion tiepiiristä  ja 
 hallintopäällikkö Teuvo Partanen Hämeen tiepiiristä. Henkilöstön edustajina 

työryhmässä ovat olleet atk-esimies Marjatta  Lappalainen  Keski-Suomen tiepiiris
-tä  ja  erikoistutkija Aulikki Sydänlammi Hämeen tiepiiristä. Työryhmä  on  kokoon-

tunut neljä kertaa. 

Alatyöryhmän  työhön osallistuivat Seppo Saastamoinen, Yh; Hilkka Hämäläinen, 
 U; Lauri  Hämäläinen,  Tie-Data; Heikki  Kaikkonen, Rpk; Raimo Kangaskoski,  M, 

 Raimo  Koski,  Kk, Riitta  Lahti, T;  Yrjö Pilli-Sihvola, Ky  ja Jukka  Rautio,  L. 
 Työryhmä piti kaksi kokousta. Alatyöryhmä kannattaa ehdotuksen päälinjoja. 
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2.  NYKYTILA  

Tielaitos  käyttää atk-palveluja toimintansa tukena laajasti, atk-kustannusten osuus 
 (114  Mmk)  on  noin kaksi prosenttia budjetista. Tielaitoksen kannalta keskeiset 

tietojärjestelmät tukevat tiestö-  ja  liikennetietojen, talousohjausta  ja  henkilöstöä 
koskevien tietojen sekä asiakirjojen käsittelyä. Näiden lisäksi  en  toimintojen  ja 

 tehtävien tukena käytetään runsaasti atk-järjestelmiä. 

Atk-palvelujen kustannukset 

Atk-palveluja tuottavat  Tie-Data  sekä tiepiirien  ja  maakuntakonttorien  atk- 
yksiköt (yhteensä  14  yksikköä), jotka ovat kehittyneet viime vuosina laskutta-
viksi sisäisiksi palveluyksiköiksi. Keskitetyn atk-toiminnan kustannukset vuonna 

 1993  ovat yhteensä  57  Mmk. Kustannukset koostuvat henkilöstömenoista sivu-
kustannuksineen  30  Mmk, laitteistojen huolto-  ja  varusohjelmistojen tukimaksuis

-ta  7  Mmk sekä muista kustannuseristä (poistot, tarvike-  ja  muut toimintakulut 
sekä konetilojen vuokra)  20  Mmk. Hajautetun atk:n vuosikustannukset  v. 1993 

 ovat  43  Mmk, josta henkilöstömenot  12  Mmk, ylläpito  7  Mmk  ja  poistot  24 
 Mmk.  Tie-atk -henkilöstön paikkakustannukset ovat edellä mainittujen lisäksi  n. 4 

 Mmk. Käytössä olevan atk-kaluston, josta puolet mikrotietokoneita, arvo oli 
vuoden  1993  alussa hankintahinnoin noin  190  Mmk. Tietoliikennekustannukset 
ovat noin  10  Mmk vuodessa. 

Atk-henkilöstö 

Atk-henkilöstön määrä  (v. 1993  alussa) oli  180  henkilöä (ei sisällä oto-
henkilöstöä), joista tiepiireissä  130  ja  Tie-Datassa 50. Tiepiirien  atk-henkilöstöstä 
operointitehtävissä  on 34, järjestelmätuessa 33,  atk-tuessa  30, toimistopalveluteh-
tävissä  viisi  ja  kehittämistehtävissä  27  henkeä.  Tie-Datan  henkilöstöstä käyttöpal-
velutehtävissä  ja  teknisessä atk -tuessa  on 19, työasematuessa 7, järjestelmätuessa 

 ja  kehittämistehtävissä  18  sekä toimisto-  ja  hallintotehtävissä  6  henkeä.  Tie-atk:n 
 tuki-  ja  ylläpitotehtävät  edellyttävät mainittujen henkilöstömäärien lisäksi tiepii-

reissä noin  20  ja  kehittämiskeskuksessa  neljä henkilötyövuotta. Keskitettyjen atk- 
yksikköjen henkilöstömäärä  on  vähentynyt vuosien  1992 - 1993  aikana noin  20 

 henkeä. Nykytilaa koskevat tunnusluvut  on  esitetty liitteessä  2.  

Kustannuksissa  ja  henkilöstömäarissä  eivät ole mukana atk-yksikköjen ulkopuoli-
nen (muut palvelukeskukset) järjestelmätuki, järjestelmien ylläpito  ja  kehittämis

-kustannukset. 

Nykyiset atk-tehtävät  ja  niiden organisointitapa 

Liitteessä  3 on  kuvattu atk-tehtävien organisointitapaa tielaitoksessa. Tehtävät 
 on  jaettu ohjaus-, kehittämis-  ja  tuotantotehtäviin. Kehittämistehtävät  on  jaettu 

tietojäijestelmien  ja  perusrakenteiden  kehittämiseen  ja  tuotantotehtävät  ylläpito-, 

tuki-  ja  käyttöpalvelutehtäviin.  Tehtävien organisointitapa  on  pääpiirteissään yhte-
näinen eri tiepiireissä. Jotkin tiepiirit  ja  palvelukeskukset  vastaavat myös laitosta-
soisten atk-järjestelmien atk-teknisestä tuesta. 
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Atk-palvelujen ulkoinen tarjonta  ja  muutokset atk-järjestelmissä 

Atk-palvelujen ulkoinen tarjonta  on  lisääntynyt voimakkaasti. Erilaisista atk-
teknologioista  ja  järjestelmäratkaisuista  samoin kuin tietoliikenteen hitaudesta 
johtuneet kehittämisen esteet ovat vähentyneet. Tuotestandardoinnin  ja  kilpailun 
lisääntymisen seurauksena ovat atk-palvelujen kulut vähentyneet  ja  kustannushyö-
tysuhde  parantunut. 

Muutoksen suunta viime vuosikymmeninä  on  ollut myös tielaitoksessa verkottu
-minen,  tiedon yhteiskäyttöisyyden lisääntyminen  ja  tietotekniikkapalvelujen 

 hyväksikäytön hajaantuminen. Tulevaisuuden arkkitehtuureina nähdään monita-
soiset työasema-palvelin ratkaisut  (client-server),  joissa hyväksikäytettäviä tietoja 

 ja  niitä käsitteleviä järjestelmän osia sijaitsee tietoverkon eri osissa. Kehityksen 
seurauksena painopiste automaattisessa tietojenkäsittelyssä  on  siirtynyt atk-
konesalien ulkopuolelle. 

Atk-järjestelmiä  on  siirretty suurkoneympäristöstä mikroille. Mikrojen nopean 
yleistymisen myötä myös muun kuin atk-henkilöstön valmiudet omatoimiseen 
atk:n hyödyntämiseen ovat lisääntyneet. Tukitarve  on  samalla painottunut käyttä-
jien suuntaan lähinnä mikrotukena. Atk  on  muuttunut entistä kiinteämmin osaksi 
perustoimintaa. 
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4.  KEHITrÄMISTARPEET JA  MAHDOLLISUUDET 

Kehittärnistarpeet 

Tukitoimintoj  en  kehittämistavoitteita  on  kuvattu  liikelaitostyöryhmän loppurapor-
tissa.  Atk-toiminnan  organisointivaihtoehtojen  selvittäminen  on  osa  tukitoiminto-
jen  kehittämistä. 

Samankaltaisten toimintojen pitäminen  organisatorisesti enllisinä  pieninä yksik-
köinä sitoo resursseja, jotka usein  jaavät vajaakäytölle.  Erilliset pienet  yksikot 

 johtavat  laitostasoisesti  tarkasteltuna  ylimitoitettuihin  investointeihin. Tällainen 
 organisointi  vaikeuttaa myös toimintojen järkevää  ja  taloudellista kehittämistä 

kokonaisuutena.  

Kehittämistarpeita  liittyy myös  tielaitoksen hajautettujen  atk -ympäristöjen  hallin-
taan. Nykytilanteessa  hajautetut  ympäristöt sitovat runsaasti resursseja  ja  niiden 

 toirnintavarmuuttaja hallittavuutta  on  nostettava. 

Mandollisuudet 

Kehittämismandollisuudet  perustuvat  keskitettäväksi  sopivien atk-toimintojen 
kokoamiseen  harvempiin  toimipaikkoihin sekä sellaisten  ohjausrakenteiden  ja 

 toimintamallien luomiseen, jotka luovat edellytykset  kustannustehokkaalle  toimin-
nalle.  

Osa  atk-toiminnoista voidaan taloudellisuuden, tuottavuuden  ja  kilpailukyvyn 
parantamiseksi koota laitoksen sisäiseksi  tulosyksiköksi,  joka toimii  liiketoimin-
nallisin  periaattein.  

Erikoisosaamisen  keskittämisellä  ja  käyttöpääomaa  vähemmän  sitovilla  ratkaisuil-
la  on  saavutettavissa  laitostasolla  huomattavia  kustannussaästöj  ä. Kustannussääs-
tot  syntyvät laite-  ja  ohjelmistoinvestointien  ja  huolto-  ja  lisenssimaksujen  vähe-
nemisestä sekä  kerrannaisvaikutuksista,  jotka vähentävät  henkilötyötä  laitteiden  ja 

 järjestelmien hallinnassa. Keskittäminen lisää  tietoliikennekustannuksia  ja  edellyt-
tää tietoliikenteen kapasiteetin kasvattamista. 

Erityisen hyvin  tulosyksikköön koottaviksi  sopivat sellaiset atk-toiminnot, jotka 
alueellisesti  organisoituina  johtavat  ylirnitoitettuun  atk-laitekapasiteettiin  ja  henki

-löstöön. Tyypillisimrnillään  tällaisia tehtäviä ovat  laitostason tietojärjestelmien 
käyttöpalvelut, verkkopalvelujen  hallintaan  ja  tukeen Liittyvät tehtävät sekä tieto- 
järjestelmien atk-tekninen suunnittelu. 

Atk-palvelujen  ulkoaostoa  voidaan tarkastella palvelujen  hankintavaihtoehtona 
jarjestelmäkohtaisia  päätöksiä tehtäessä.  

Tie-atk:n kustannustehokkuutta  voidaan myös parantaa kehittämällä  perusratkai-
suja  ja  mandollisesti myös keskittämällä. Tämä  kehittämistyö  voi ensisijaisesti 
tapahtua  tiensuunnittelutoiminnan  kehittämisen kautta.  
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5.  KEHITFÄMISVAIIHTOEHDOT  

Yleiset  toimintalinjat  

Seuraavaan  on  koottu kaikille  kehittämisvaihtoehdoille  yhteiset piirteet:  

•  Varmistetaan  laitosyhtenäisyytta tukevien  järjestelmien  toimintavar-
muus  ja  palvelutaso sekä  perusrakenteiden eheys laitosyhtenäisillä 

 ratkaisuilla.  

•  Säilytetään  laitostasoiset puite-  ja yleissopimuskäytännöt  laite-, 
ohjelmisto-  ja tietoliikennepalvelujen hankinnoissa. 

•  Säilytetään  piiritasoisten  laitteiden  ja  verkkojen hoito  ja  tuki,  työasema
-ja käyttäjätuki  sekä laitteistojen  ja  ohjelmistojen hankintojen koordi-

nointi  tiepiireissä. 

• Tietojärjestelmien pääkäyttäjätehtävät  ja järjestelmätuki  siirretään pois 
atk-yksiköistä  ao.  toimintoihin.  

•  Lisätään  tiepiirien  resurssien käyttöä  kehittämishankkeissa. 

•  Käytetään  ulkoaostomandollisuuksia  silloin, kun ne ovat kilpailukykyi-
siä.  

Kehittämisvaihtoehdot  

Työryhmä  on  tarkastellut neljää kehittämisvaihtoehtoa, joiden vertailut liitteessä 
 4. 

1.  Nykytilaja  sen kehittämismandollisuudet  

Ratkaisu perustuu joko nykyisen alueellisen  organisointitavan  säilyttämiseen  tai 
 toimintojen  keskittämiseen tiepiirien  yhteistoiminta-alueilla.  Kehittämiskeinoina 

 käytetään  laitostasoisten  atk-tehtävien jakamista eri  tiepiirien  kesken sekä  enkoi-
sosaamisen  keskittämistä alueellisesti.  

Tiepiirien  yhdistämisestä saadut kokemukset tukevat järjestelmien keskittämisellä 
 saavutettavia kustannussäästöjä. Tiepiirejä yhdistettäessä  on  voitu yhdistää järjes-

telmiä  ja  vähentää atk-laitteita, samalla kustannukset ovat pienentyneet.  Nykyjär-
jestelmien  keskittäminen  harvempiin  yksiköihin joko alueellisesti  tai  valtakunnalli-
sesti tuo  kustannussäästöjä  ja  mandollistaa  siirtymäpolun  muihin  vaihtoehtoihin.  

Tämä vaihtoehto ei tuo rakenteellisia muutoksia nykyiseen atk-yksiköiden  organi-
sointitapaan  ja  ratkaisu asettaa  reunaehtoja  pidemmän aikavälin  kehittämistavoit

-teille.  
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2. Tie-Data  ja tiepiirien  atk-k.eskukset muodostavat yhden tulo.syksikön 

Ratkaisu kokoaa atk-tehtävät yhden tulosyksikön alaisuuteen, jolla  on  useita 
alueellisia  toimipaikkoj  a.  Tulosyksikön henkilöstö muodostuu osasta  tiepiirien 

 atk-keskusten  ja  Tie-Datan  henkilöstöä. Ratkaisu mandollistaa nykyisten atk- 
järjestelmien kokoamisen  kustannustehokka.ammalle  pohjalle sekä uusien  tietojär-
jestelmien käyttöpalvelujen  toteuttamisen alueellisesta  organisointitavasta  riippu-
matta. Pidemmällä tähtäimellä ratkaisu johtaa todennäköisesti vaihtoehtoon 
kolme.  

3. Yksi ei-alueellisesti toimiva tulosyksi/ckö 

Tässä vaihtoehdossa  on  lähtökohtana tulosyksikön muodostaminen siten, että  sen 
 toiminta perustuu aitoon  kysyntäan  ja  mandolliset alueelliset  toimipaikat mä.aräy-

tyvät  liiketaloudellisin perustein.  Tulosyksikköä  muodostettaessa määritellään 
yksikön liikeidea  ja  palvelut sekä  sen  toteuttamista tukeva organisaatio  ja  tarvitta-
vat resurssit. Tulosyksikön liikeidea perustuu  laitostasoisten  atk-palvelujen tuot-
tamiseen.  Tiepiirikohtaiset  tehtävät eli  ns. lähitukeen  liittyvät tehtävät säilyvät  ao. 
toimipaikoissa.  

Ratkaisu tukee  tielaitoksen kehittämislinjoja  ja  luo mandollisuuden suunnitella  ja 
 toteuttaa atk-palvelut kokonaistaloudellisista lähtökohdista. Ratkaisu ei muodosta 

esteitä pidemmän aikavälin  kehittämismandollisuuksille,  joita voivat olla atk- 
palvelujen  liikelaitostaminen  tai  yhtiöittäminen.  

4. Atk-palvelujen ulkoaoslo 

Vaikka ulkopuolisten atk-palvelujen tarjonta  on  lisääntynyt, ei tielaitoksen  atk- 
toimintojen  ulkoaosto  kokonaisuudessaan ole mandollista.  Ulkoaostopä.ätökset  on 

 tehtävissä erikseen kunkin atk-palvelun  hankintapäätöksen  yhteydessä.  
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6.  TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

Atk-toiminnan organisaatio 

Tielaitoksen sisäinen iulo.syksikkö 

Työryhmä ehdottaa, että  keskitettäväksi  sopivat atk-palvelut kootaan yhteen 
 tielaitoksen  sisäiseen  tulosyksikköön.  Tulosyksikön toiminnan volyymi  ja  resurssit 

määräytyvät kysynnän  ja  palvelujen myynnin  penisteella.  Tulosyksikön tehtävät 
muodostuvat  laitostason tietojärjestelmien käyttöpalveluista, hajautettujen  atk

-ympäristöjen  ja  tietoliikenneverkkojen  tuki-  ja  hallintapalveluista, tietojärjestel
-mien  atk-teknisestä suunnittelusta  ja  muista  konsultointipalveluista  sekä maantie-

teellisesti lähellä sijaitsevien toimipisteiden  lähituesta.  Tulosyksikkö voi tarjota 
palveluja myös  tielaitoksen  ulkopuolelle  ja sillä  voi olla omaa  tuotekehitystoimin-
taa.  

Atk-palvelut tiepiireissä 

Tiepiireissä  säilyy atk-tehtävinä  piiritasoisten  laitteiden  ja  verkkojen hoito  ja  tuki, 
 työasema-  ja  käyttäjätuki  sekä laite-  ja  ohjelmistohankintojen koordinointitehtä

-vät.  

Tiepiirien  atk-tehtävien  organisointi  jää  kunkin tiepiirin itsensä ratkaistavaksi. 
Työryhmä suosittaa, että  tiepiireissä 

• pääkäyttäjätehtävät  ja  järjestelmätuki  siirretään  ao.  toimintoihin,  

•  laitteiden  ja  verkkojen atk-tekninen hoito  ja  tuki järjestetään keskitetys-
ti. Tehtävät voidaan organisoida osaksi laajempaa  tukipalveluyksikköä, 

•  toiminnan  ja  henkilöstön sopeuttaminen esitettyyn  organisaatiomalliin 
 aloitetaan välittömästi.  

Toimipaikkojen  lukumäärä  ja paikkakunnat  

Työryhmä esittää, että tulosyksikkö rakennetaan  tielaitoksessa  olevan osaamisen 
pohjalta.  Yksiköllä  on  tavoitetilassa  yksi Helsingissä sijaitseva  päätoimipaikka, 

 johon sijoitetaan  laitostasoisia  järjestelmiä palvelevat  keskustietokoneet.  Ehdo-
tuksen perusteluina ovat ratkaisun  kustannustehokkuus,  toiminnallisuus  ja  atk- 
teknisen kehityksen antamat mandollisuudet. Ratkaisu ei edellytä henkilöstön 

 paikkakuntavaihtoja.  Riittävät resurssit sekä osaaminen ovat Helsingissä  jo 
 olemassa  ja  rekrytointi  voidaan hoitaa laitoksen sisäisellä haku-  ja  ilmoittautumis-

menettelyllä. 
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Eteneminen tavoitetilaan  

Atk-palvelut kootaan nykyisen organisatorisen rakenteen pohjalta liukuvasti 
keskitetympään rakenteeseen. Keskittämisaikataulu maäräytyy DPS6 -laitteilla 
toimivien järjestelmien korvausaikataulun mukaan. 
Atk-palve!uyksikölle luodaan liiketoiminnalliset valmiudet kolmen vuoden aikana 
vuosina  1994-1996.  Tämän jälkeen yksikkö voi toimia sisäisenä yrityksena, liike- 
laitoksena  tai yhtiönä.  

Vuoden  1994  aikana ta.smennetäan tulosyksikön liikeidea  ja  palvelut sekä tarvitta-
vat resurssit. Suunnittelutyö ehdotetaan annettavaksi ulkopuolisen  konsultin 

 tehtäväksi tavoitteena, että perustettava tulosyksikkö aloittaa toimintansa vuoden 
 1995  alusta. 

Kehittämistoimenpiteet  viedään läpi henkilöstöstrategiaa noudattamalla  ja  se  edel-
lyttää henkilöstön valmiutta siirtyä uusiin tehtäviin. Henkilöstöä tuetaan muutosti-
lanteessa urasuunnittelulla  ja  koulutuksella. Työryhmä suosittaa myös, että tiepti-
rien kehittämishenkilöstön työpanosta laitostasoisissa tietojärjestelmähankkeissa 
lisätään. 

Vaikutukset 

Ratkaisun  koko  naisvaikutuksia nykytilanteeseen  verrattuna  on  vaikea arvioida. 
Merkittävimmät kustannussaästöt saavutetaan tielaitoksen atk-palvelujen tuotta-
miseen tarvittavissa henkilöstöresursseissa. Operatiivisten  j arj estelmien  tarvitse-
mat  laite-  ja  varusohjelmistoinvestoinnit,  huolto-  ja  lisenssimaksut  sekä konehuo-
netilat vähenevät viidesosaan verrattuna alueelliseen organisointitapaan. 

Nykyisten tiepiirien atk-keskusten  ja  tietojärjestelmien tukitehtäviä  (järjestelmien 
vastuuhenkilöiden  ja  järjestelmien pääkäyttäjien tehtävät) sekä hajautettujen atk-
ympäristöjen ylläpito-  ja  tukitehtäviä  ratkaisu vähentää huomattavasti  (lute 4). 

 Vaikutukset  Tie-Dataan ja  muihin palvelukeskuksiin voidaan arvioida vasta perus-
tettavan yksikön tarkemman suunnittelun jälkeen. 

Pääosa hyödyistä saavutetaan vasta kun nykyinen organisointimalli  on  purkautu-
nut  ja  henkilöstö sijoittunut uusiin tehtäviin. 

Ratkaisu edellyttää tietoliikennekapasiteetin kasvattamista, josta aiheutuu noin  1,5 
 Mmk:n nousu vuosittaisissa tietoliikennekustannuksissa. 



r  Tielaitos  

28.9.1993 	93/2OIYh -347 
1  098193/20[HEL  

Jakelussa  mainitut 

Lausuntopyyntö hankesuunnitelmaan atk-käyttöpalvelujen organisointivaihtoehtojen  se!
-vittäm iseksi  9.6.1  993/93fYh-232 1  098/93/2OfflEL  

ATK-TOIMINTOJEN ORGANISOINTI TIELAITOKSESSA -TYÖRYHMÄN ASETTAMI-
NEN 

Työryhmän tehtävänä  on  valmistella esitys atk-toiminnan tavoite- 
organisaatioksi tielaitoksessa. Lähtökohtina ovat atk-käyttö-
palvelujen organisointivaihtoehdoista tehty esiselvitys, siitä anne-
tut lausunnot  ja  muut tarvittavat lisäselvitykset. Peruslinjojen muo-
dostamisessa tulee pitää yhteyttä liikelaitostyöryhmään  ja 
vis iotyöryh  mä än.  

Esityksen tulee sisältää tavoitekuvausten lisäksi ehdotukset 

-  atk-toiminnan tavoiteorganisaatiosta sekä  
tu losyksikköm uodosta tiela itoksessa.  Työryhmä voi 
tehdä myös muita atk-toimintojen kehittämiseen liitty-
viä ehdotuksia. 

-  atk-keskusten lukumääräksi  ja  atk-keskuspaikka-
kunniksi (keskitettyjen järjestelmien käyttöpalvelut) 

- etenemistavasta tavoitetilaan  

ja  esittää arviot päätösehdotuksen vaikutuksista sekä keinot  tie- 
laitoksen henkilöstöpolitiikkaa noudattavasta etenemistavasta  eh

-dotettujen kehittämistavoitteiden toteuttam isessa.  

Työryhmän kokoonpano: 

Antti Piirainen, Yh 
Seppo Olnonen 
Teuvo  Partanen,  H 

 Hannu Kulju,  0  
011i  Mäkelä,  Ku 

 Henkilöstön edustaja 

puheenjohtaja 
sihteeri 

KAYNTIQSQITE 	 PUHELIN 	 TELEFAX  PL 	
Opaslinsilla  12 A 	 (90) 148 721 	 (90) 1487 00521 HELSINKI  
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Työryhmään voidaan kutsua  asiantuntijajäseniä  ja  perustaa tar-
vittavat  alatyöryhmät  lisäselvityksiä varten 

Esityksen tulee valmistua tämän vuoden joulukuun loppuun 
mennessä. 

Pääjohtaja 	 Loikkanen 

Apulaisjohtaja 	Anja  Silvenius 
Yhtymähallinto  

JAKELU 	 Johtajisto 
Työryhmän jäsenet  
Tiepiirit 
Yh  
ID  
Atk-keskusten esimiehet  
Tiva-jakelu 
Laitoksen  YTTlhenkilöstöjäsenet  

Seppo  OinonenlPR 



Atk-toiminnan  organisointi tielaitoksessa  

LUTE 2  

NYKYTILA,  TUNNUSLUKUJA  

Atk-keskukset, henkilöstö  ja  kustannusrakenne  sekä  mikrotietokoneiden  lukumäärät  v. 1993  

Atk-keskus 
paikkakunnat  

____________ 

Henki- 
löstö,  
1km  

_____ 

Henki-  
löstöme- 
not, tmk  
(a 170 
tmklv) 

DPS 
 kpl 

HP 
kpl 

HF, 
tie- 

 atk  
kpl 

DPS,  
huolto  
tmk  

______ 

HP, 
huol-  
to  
tmk 
_____ 

Tie- 
 atk,  

huolto  
tmk  
_____ 

Lähi-  
ver- 

 kot, 
huolto  
tmk 

Ohjel-  
mien 
tukimak-  
sut, tmk 
________ 

Tieto-  
liiken- 
ne,  
tmk 
______  

Mikro-
tietoko-
fleet, 
kpl 
(arvio)  

Helsinki, U 14 2 380 3 3 4 360 40 70 40 200 1140 500 

Turku 15 2550 3 3 4 340 35 55 30 180 600 450 

Tampere 11 1 870 3 3 3 320 40 70 30 160 850 400  

Kouvola  -  12 2040 2 3 3 220 40 50 20 130 700 250  

Mikkeli  6 1 020 2 2 2 220 30 40 10 140 700 250  

Joensuu  7 1190 2 2 1 210 40 30 30 120 600 200  

Kuopio  8 1 360 2 1 1 250 30 20 20 100 400 250  

Jyväskylä  10 1 700 2 2 3 240 20 45 20 130 800 250 

Vaasa 14 2380 2 2 5 260 40 80 20 150 900 300  

Ylivieska  6 1 020 1 1 1 170 20 15 10 60 500 150 

Oulu 9 1 530 2 2 3 260 40 50 20 130 800 300  

Kajaani  5 850 1 1 2 180 30 15 10 70 500 150  

Lappi  12 2 040 2 2 2 240 2 35 20 100 850 300 

Helsinki, TD 50 8 500 4 8 2 430 120 60 30 510 330 800  

Yhteensä  179 30 430 31 35 36 3 700 527 635 310 2 180 9 870 4 550  

Kustannukset 

Keskitetyn  atk:n vuosikustannukset  

Henkilöstö  30  Mmk 
Huolto  5 
Varusohjelmat  2  
Tarvikkeet  ja  poistot  (5 v.) 20 
Keskitetyt  yhteensä  57  Mmk  

Lähituen vuosikustannukset (haiautettu  atk)  

Henkilöstöfl  12  Mmk  
Ylläpito2 >  7  
Poistot  (5 v) 24 
Hajautettu  atk yhteensä 	43  Mmk 

Muut kustannukset  
Tie-atk  (hlöstömenot) 	4  Mmk 
Tietoliikenne 	 10  Mmk  

Laitteisto  hankintahinnoin  1993  

Keskitetyn laitteiston arvo  
hankintahinnoin  v.1993  

DPS 	 43  Mmk  
HP 	 25  
Tietoliikenne 	 4  
Muut 	 1 
Keskitetyt  yhteensä 	73  Mmk  

Mikroien, oheislaitteiden ia ohjelmistoien 
 arvo  hankintahir>noin  v. 1993 

Mikrot 	 90  Mmk  
Työasemien oheislaitteet 	30 
Ohjelmat3 > 	 14 

Hajautettu  yhteensä 	134  Mmk 

Kustannukset yhteensä 	114  Mmk 	 Investoinnit yhteensä 	207  Mmk  

1)Arvioitu  1 hlötyövuosi/70 työasemaa  eli yhteensä  65 htv, palkkakustannus 180 000 mkiv 
2) Huollotja  ohjelmistojen  päivitykset  1500 mk/työasema/v 
3) Työasemaohjelmistojen  arvona käytetty  3000 mkityöasema 
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LUTE 4  

VAIKUTUKSET 

Vaihtoehto Mandollisuudet Uhat  Vahvuudet  Heikkoudet  

1.Nykytila  ja sen  Alueellinen yhteis- Muodostaa Saavutetaan Pidemmän aikavälin 
kehittämis-  työ. reunaehtoja  muille kustannussäästöjä,  tavoitteiden saavut- 
mandollisuudet Joidenkin järjestel- kehittämistoimenpi-  erikoisesti käyttö- tammen epävar- 

mien  voimakkaampi teille. pääoma vähenee, maa. 
keskittäminen. Atk-ratkaisuja suun- Ratkaisu ei hyödyn- 
Alueellisen erikoiso- nitellaan työllistä-  nä  kaikkia kehittä- 
saamisen kehittämi- misnäkökohdista. mismandollisuuksia. 
nen.  

2. Tie-Data  ja  Laitostasoinen  Toiminnan kehittä- Investoinnit vähene- Saman tulosyksikön 
tiepiinen  atk- tarkastelu atk-  minen vät  viidesosaan.  henkilöstöä useissa 
keskukset muodos- palvelujen tuottami- Ilikataloudellisesti  Saavutettavissa toimipaikoissa  pieni- 
tavat yhden  sessa.  kannattavalle  vaihtoehdon kolme  nä  yksikköinä. 
tulosyksikön Hajautettujen ympä-  pohjalle hankalaa. mukaiset Muodostaa lähtöti- 

nstöjen  hallinnan  Henkilöstöstrategian palvelurakenteet. lanteessa henkilös- 
parantuminen. noudattaminen töresursseiltaan  

vaikeutuu. ylimitoitetun  yksikön 
suhteessa tavoiteor- 

___________________ ___________________ ___________________ ganisaatioon.  

3. Yksi ei-alueelli- Laitostasoinen  Kilpailun puute, joil- Tukee tielaitoksen- Tietoliikenteen 
nen  tulosyksikkö tarkastelu atk- lakin palvelualueilla kehittämislinjoja.  varmuuteen  ja  

palvelujen tuottami- monopoliasema. Atk-keskusten tehtä- nopeuteen  investoi - 
sessa.  Epävarmuus palve- vissä  noin  40  htv:n tava. 
Hajautettujen ympä- lutason kehittymi-  säästöt. Palvelujen saata- 
nstöjen  hallinnan  sestä  ja  säilymises-  Järjestelmien tuki- vuuden turvaami - 
parantuminen.  ta,  joka voi johtaa tehtävissä noin  10 seen  (varmistukset)  
Yksikkö voidaan päällekkäiseen htv:n  säästöt.  ja  laatuun panostet- 
toteuttaa kysyntäoh- kehittämistoimin- Hajautettujen ympä- tava. 
jatuksi. taan. nstöjen  hallinnassa 

Tietoliikenteen noin  30  htv:n sääs- 
toimintavarmuus.  tot.  

Investoinnit vähene- 
vät viidesosaan.  

4. Atk-palvelujen Kilpailuttaminen  Riippuvuus ulkoi- Palvelukohtaisia  Ratkaisua voidaan 
ulkoaosto  ulkoisilla markkinoil- sesta toimittajasta. kustannussäästöjä  käyttää  vain  osit- 

la.  Muutokset markki- saavutettavissa.  tam.  
natilanteessa.  Voidaan käyttää Epävarmuus toimit - 

mm.  poistuvien tajan hintakilpailuky - 
jäqestelmien  "saat-  vyn ja  palvelutason 
tohoitoon".  säilymisestä. 
Täydentää muita 

_________________ __________________ __________________  vaihtoehtoja. __________________ 
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