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ESIPUHE 

Nykyaikaisen tiepiirinjohtamiseenja kehittämiseen tarvitaan 
pitkähkön aikavälin visio eli tahtotila, johon suuntaan piiriäja 
tienpitotoimintaa kehitetään. Visio antaa lähtökohdan tavoit-
teiden  ja  strategioiden  suunnitteluun  ja  ohjaa  Lapin  tiepiirin 
toimintaa valittuun suuntaan. Visio  on  tehty yhteistyössä hen-
kilöstön kanssa. Jotta visio vaikuttaisi halutulla tavalla piirin 
toimintaan,  on  sen  saavutettava yleinen hyväksyntä henkilös-
tön keskuudessa. 

Tielaitoksessa  ovat valmistuneetjulkaisut  "Tie  uudelle vuosi-
tuhannelle  "ja"  Tielaitoksen  uusi suunta ".joita täydentämään 

 ja  yksilöimään  Lapin  tiepiirin visio  on  tehty. Piirissä nouda-
tetaan laitoksessa hyväksyttyjä toimintapolitiikkoja  mm. hen

-kilöstöstrategiaa.  "Tienviitat" määrittelee arvommeja toiminta- 
tapamme.  

Vision  laatimisen yhtenä lähtökohtana  on  ollut  Lapin  tiepiirin 
säilyminen itsenäisenä  Lapin  läänin alueella toimivana yksik-
könä, jolloin  se  voisi parhaalla mandollisella tavalla hoitaa 
alueelliset tehtävänsä.  

Lapin  tienpidon toimintalinjat  ja  tiestön hoidon ylläpidon  ja 
 kehitämisen  tarpeet  on  esitetty julkaisussa "  Lapin  tiepiirin 

tienpito -ohjelma  1995  -  2004  ". 

Tielaitos  ja sen  palvelut kehittyvät jatkuvasti. Asiakkaiden 
tarpeiden, ympärillä olevan yhteiskunnanjatielaitoksen muut-
tuessa täytyy myös piirin tulevaisuuden tahtotilaa eli visiota 
tarkistaa muutaman vuoden välein. 
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1.  LÄHTÖKOHDAT  

Tienpito  on  yhteiskunnan  ja  kansantalouden perustoimintoja. 
Tiestö  ja  tiepiirin toiminta koetaan Lapissa tärkeäksi.  Lapin 
pääelinkeinot  metsäteollisuus  ja  matkailu ovat erityisen riip-
puvaisia hyvistä tieyhteyksistä. 

Valtionhallinnon yleinen muutos  on  luonut edellytykset tiepii-
rin  ja  tienpidon  kehittämisellä. Yhteistyö ympäristö-  ja  yh-
dyskuntasuunnittelussa  sekä muiden liikennemuotojenja tien-
käyttäjien kanssa tuo entistä parempia tuloksia. 

Tiepiirin elinehto  on asiakkaidensaja  muiden sidosryhrniensä 
luottamuksen säilyttäminen. Toiminnan  on oltavajoustavaaja 

 asiakkaiden tarpeista lähtevää. Keskeisiä haasteita ovat kulje-
tus-  ja  liikkumismandollisuuksieri  säilyttäminen hyvinä  ja 

 turvallisina liikuttiinpa  sitten jalkaisin, polkupyörällä, autolla 
 tai  muulla kulkuvälineellä. Ympäristö-  ja  yhdyskuntakehi-

tyksessä  mukana oleminen vaatii tiepiiriltä yhä enemmän 
panostusta näiden asioiden osaamiseen  ja  hallintaan. 

Tielaitos 	

) 

 KUNNAT  

TIEN KÄYTTÄJÄT 

TEOLLISUUS 	 - 

ELINKEINOELÄMA 	 MATKAILU  
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2.  TOIMINTAYMPÄRISTÖ  MUUTTUU  

2.1.  Yhteiskunnan  ja  liikenteen kehitys 

Elinkeinoelämän kuijetustarpeet, työssäkäynti  ja asiointi  sekä 
vapaa-ajanviettoja matkailu edellyttävät taloudellisia,  turval-
lisiaja sujuvia  liikkumismandollisuuksia. Autokantaja liiken-
ne kasvavat Lapissa edelleen. Joukkoliikennepalvelujen  vä- 
hetessä  maaseudulla ainoaksi kulkuvälineesi monin paikoin 

 jää  henkilöauto. 

Kansainvälistyminen lisää valtioiden välistä liikennettä  ja 
 väylien kehittämisen tarvetta.  Lapin  kannalta tärkeitä ovat 

hyvät yhteydet Pohjoiskalotilla mukaan lukien yhteydet Kuo-
lan alueella.  Lapin  pääteiden  hyvä kunto  on  edellytys sekä 
kotimaisen että kansainvälisen liikenteen palvelulle. Ulko-
maalaisten matkustamisen Lapissa odotetaan  90-luvulla kas-
vavan. Nykyiset matkailukeskukset parantavat palvelujaan  ja 

 lisäävät kapasiteettiaan uuden nousukauden myötä. 

Liikenteessä nopeuden arvostus vähenee  ja  suju vuuden mer-
kitys kasvaa, mistä johtuen tiestön päivittäisen liikennöitä-
vyyden hyvä taso korostuu. Liikenneympäristön parantami-
nen  ja  teiden rakenteen ylläpito ovat sekä turvallisuuden  ja 

 sujuvuuden että tiepääoman säilymisen kannalta välttämättö-
miäjatkossakin. Pitkien  matkojen  Lapissa pidetään pääteiden 
nopeustaso edelleen korkeana. Pääteiden kehittämistä jatke-
taan liikenteen vaatimusten  ja  elinkeinoelämän tarpeiden mu-
kaisesti. Tärkeinpänä kehittämishankkeena  on  Kemi -  Tornio 

 moottoritien rakentaminen. 
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2.2.  Ympäristäarvot  korostuvat 

Ihmiset arvostavat yhä enemmän ympäristönsä  ja eliimisensii 
 laatua. Yhdyskunnat hajautuvat jonkin verran ihmisten siirty-

essä asumaan taajamien liepeille pientaloalueille. Tistä seu-
rauksena taajamaseutujen liikenne kasvaa. 

Uusia tiehankkeita  ja  tiepiirin toimintaa arvioidaan ympäris
-to-,  maisema-  ja kulttuuriarvojen  perusteella taustalla kestä-

vän kehityksen näkökulma. 
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2.3.  Muut liikennemuodot 

Valtionrautateiden henkilöliikenteeseen ei odoteta suuria muu-
toksia. Ilmaliikenteen palvelutason parantamiseksi  on  Lappiin 
rakennettu viime vuosina uusia lentokenttiäja lisää suunnitel-
laan. 

Kemijoen irtouitto  on  lopetettu, joten erityisesti raskaan lii-
kenteen palvelujen tarve  on  lisääntynyt, vaikka puutavaran 
kuljetuksiaon siirtynyt rautateille. Lapissaraideliikenneverkko 

 on  harva,  joten raideliikenne ei voi kuitenkaan merkittävässä 
määrin korvata tiekuljetuksia. 
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2.4.  Kohti parempaa palvelua 

Kansalaiset vaativat parempaa palvelua, tuottavuuttaja tulok-
sellisuutta.  Lapin  tiepiirin vastuu omasta kehityksestään. asi-
akkaistaan, palveluistaan  ja voimavaroistaan  korostuu. 

Yhä suurempi  osa  piirin palvelujen tuotannosta kilpailutetaan. 
Piiriltä odotetaan hyviä yhteiskunnallisia  ja  taloudellisia  tu-
loksi  a.  

Tiepiiriltä  ja sen henkilöstöltä  vaaditaan asiakaspalvelua. kl1-
pailukykyäja kustannustehokkuutta. Näistä haasteista suoriu

-tummen  edellyttää animattitaitoaja liiketaloudellista osaamis-
ta. 

Keliolosuhtejden  seuranta  
-Pohjoia-LapIaa 
Ky2m.n.våa  a  kovaa 

 pohjoiatuulta  

-Et -Le  sa vsei.stta 
ja.  kovaa  pøbjo.stuuita 

-Lepbtilat + -  *5  

I.__l.t 

Iut._ __ _ 
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3. LAPIN  TIEPIIRI 

Vahvuudet,  heikkoudet, uhat  ja  mandollisuudet  on  esitetty 
nelikenttä-analyysissä. 

apmn,tieP 

Vahvuudet 
-työmoraah 
-tulosohjaiJS 
-uudistushalu 

 -hyvä kalusto 
-kokemusta  on 

 -toimitilat hyvät 
 -hyva  laitoskuva 

 -ammattitaitoinen 
 henkilostö 

 -varma  työpaikka 
-asiakkaat luottavat 

 -ammattiherik  saanti 
-koulutus,  laitostasoinen 

 kehitys  

Mandolisuudet  
-viestintä 
-yhteistyö 

 -lähialueyhteistyö 
 -uusien palvelujen 

tuottaminen 
-palvelujen  myvminen 

 -isoja  kehittämishankkeita 
 -aktiivinen  henkilöstöpolitiikka 

-perustienpidon  rahoitus vakaa 

Heikkoudet  \ 
JaYkIrVYS 

-urakierto 
-delegointi 

 -byrokratia 
-ikärakenne 

 -tulosohlaus 
 -palvelua  jattelU 

 -uralla eteneminen 
-erilaiset  työsuhteet 
kustannustIetOiSUU5 

työntekijätasolla 
 -kehittäminen  piiritasolla 

 -tieto asiakkaiden tarpeista 

Uhat  
-lilat  resurssit 

 -ymparistöasiat 
 -yleinen ilmapiiri 

-tuotannon  supistumiflen 
 -nopea  liikelaitostumiflen 
 -vaikutukset ympäristöön 

 -raskas  liikenne  I  rahoitus 
-liikenteen  palvelutarpeen 

 väheneminen 
-ikärakenteen huononeminen 

-oman tuotannon supistuminen 
-kehityksen mukana pysyminen  
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4. LAPIN TIEPIIRI 1990 -LUVULLA  

4.1.  Toiminta-ajatus  

Lapin  tiepiiri  tuottaa  ja  ylläpitää ainmattitaidolla asiakkai-
densi tarpeiden mukaisia kuljetus -ja liikkionisi'ävliä ja  niihin 
Iiiitviä palveluja. 

Piiri toteuttaa tehokkaasti  ja  taloudellisesti hyväksyttyä lii-
kennepolitiikkaa korkeatasoisen asiantuntemuksen avulla. Sc 
ottaa joustavasti huomioon asiakkaidensa tarpeet  ja  ympäris-
tön muutosten aiheuttamat haasteet. 

Toiminta  on  asiakasläheistäja  avointa sekä yleisesti hyväksyt-
tyä. Piirin osaamiseen  ja  asioiden hoitamiseen  Lapin  kannalta 
parhain päin tuotetaan. Piirin henkilöstö  on  ammattitaitoista  ja 

 työhönsä motivoitunutta. 

Tienpidossa  noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.  

42.  Tiepiirin tehtävät  ja  asiakkaat  

Tiepiirillä  on  kokonaisvastuu  yleisten teiden tienpidosta  Lapin 
 läänissä. Tiepiiri tuottaa asiakkaidensa tarvitsemia tieliiken-

teen palveluja. Toiminnassaan  se  ottaa naapureina huomioon 
Oulun tiepiirin  ja  naapurimaat. 

Piirin tienpitoon liittyvät tehtävät, toirninan laajuusja tienpito-
tuotteiden keskinäiset suhteet  on  määritelty julkaisussa"  La-
pin  tiepiirin tienpito-ohjetnia  1995  -  200-t  
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Asiakkaita ovat tienkäyttäjätja kuijetusten tarvitsijat, liiken-
ne-  ja  maankäytön suunnitteluviranomiset, kiinteistön- omis-
tajatja tienvarren yrittäjät sekä muut tienpitäjät.  

fl 	\ "\ \  
Moottoritie välillä  Kemi  -  Tornio 	- 

Luukkaankankaan palvelualue  

' fl 
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Piiri palvelee asiakkaitaan hoitanialla, ylläpitämälhi  ja  kehit-
tämällä tiestöä liikennetarpeiden  ja liikenneturvallisuusvaa-
timusten  mukaisesti sekä tiedottamalla tehokkaasti toiminnas-
taanja olosuhteista tiestölläja osallistumalla yhtenä osapuole-
na yhdyskuntasuunnitteluun. Viranomaisena piiri antaa erilai-
sia lupia  ja  lausuntoja  ja  tekee  sen  toimivaltaan kuuluvia 
päätöksiä. Tieliikennepalvelujen tuottarnisessa piiri ottaa huo-
mioon muut liikennemuodot.  

4.3.  Toiminnan ohjaus  

Tu Iostavoitteeet ja tuotantosopimus  

Lapin  tiepiirin toimintaa ohjataan tehdyillLi tuotantosopimuk
-sula,  joissa tienpidon tuotteille  on  sovittu hinta  ja  laatu,  ja 

tulostavoitteilla.jotka onjohdettu tielaitoksen tulostavoitteista 
 soveltamalla ne piirin kulloiseenkin tilanteeseen  ja  Lapin 

 olosuhteisiin. Asetettavat tulostavoitteet ohjaavat piirin sisäis-
tä toimintaa  ja tuotantosopimus  määrittelee tiestön tilan. Toi-
minnan tuloksellisuutta mitataan liiketaloudellisilla tunnus- 
luvuilla. 

Toiminnan laatu varmistetaan laatujäijestelmällä. 

Toimintatavat 

Tiepiirin toiminta  on  taloudellista,  ja  se  tähtää asiakkaiden 
kannalta mandollisimman hyvien tulosten saavuttamiseen. 
Erityisesti huolehditaan niistä tehtävistä, jotka edistävät alue-
kehitysviranomaisten määrittämien  Lapin  hyvinvointitavoit

-teiden saavuttamista. 
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Piiri keskittyy omille vahvoille alueilleen  ja  huolehtii näillä 
alueilla asiantuntemuksen, monitaitoisuudenja kilpailukyvyn 
säilymisestä. Piiri ostaa asiantuntemusta, tuotteita  ja työpa-
noksia  muualta tielaitoksesta, muilta valtion laitoksilta  tai 

 ulkopuolisilta,  jos  ne ovat laadultaan hyviä  ja  kustannuksil-
taan edullisia, eivätkä erityiset syyt puolIa niiden tuottamista 
itse. Piiri myy ydinosaamiseensa liittyviä tuotteita ulkopuoli-
sille liiketaloudellisin perustein lasketulla  tai  kilpailussa  mää-
räytyvällä markkinahinnalla. Ydinosaaminen  määritellään  pu-
fin  toiminta-ajatuksen  ja  liikeidean perusteella. 

Tulosten saavuttamistaja hyvää palvelua arvostetaan  ja  siihen 
kannustetaan. Toiminnalle  on  leimaa-antavaa yrittämisen hen-
ki.  Koko  henkilöstö  on  tietoinen oman yksikkönsä tuloksista 
kokonaisuuden osana  ja  kukin yksilö omasta roolistaan yksik-
könsä toiniinnassaja tuloksen tekemisessä. Yksilön mandolli-
suutta vaikuttaa oman työnsä sisältöön  ja  vastuuta  sen  kehittä-
misessä korostetaan. Menestyminen  ja tuloksellisuus  vaikut-
tavat uralla etenemiseen  ja  palkkaukseen. Henkilöstön hyvin-
voinnista  ja tuloskunnosta  huolehditaan. 

Tielaitos  
Lapin  tiep*un 	 - - 	 -  

Piirin  tulossopimus  ja 	 T1ØtØ 

tulospalkklojärjestelmä 	
Lpa tlenp  

Piirin  tuotantosopimukset 	TARJOUS  
— 

 .bi;- 
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5.  ORGANISAATIO  JA  JOHTAMINEN 

Organisaatio  ja  päätöksenteko perustuvat tulosjohtamiseenja 
yhteistoimintaan. Tiepiirissä  on  eriytetty tienpidon suunnitte-
lusta, tietuotannon teettämisestäja viranomaistehtävistä vas-
taava tilaajaosa sekä tietuotannon hallitseva tuottajaosa. Ensi- 
vaiheessa tiepiiri toimii " sisäisenä liikelaitoksena 

Tulosten saavuttaminen varmistetaan tulosyksikköorganisaa-
tion avulla. Piiri  on  pääjohtajan alainen tulosyksikkö, jonka 
toimintaa ohjataan sovittujen tulostavoitteiden  ja  tieverkon 
tilaa koskevien tavoitteiden avulla. 

Piiri tuo esille aktiivisesti  Lapin  tarpeet  ja erityisolosuhteet 
 sovittaessa piirin tulostavoitteistaja suunniteltaessa laitoksen 

strategioita. Piiri osallistuu aktiivisesti alueelliseen yhteistyö-
hön aluekehitysviranomaisen johdolla. 

Erityisen tärkeää Lapissa  on pääteiden  kunnon säilyttäminen 
 ja  parantaminen sekä taajamissa että niiden ulkopuolella. Piiri 

vastaa yksityiskohtaisesta toimenpiteiden ohjelmoinnista  ja 
 suunnittelusta sovittujen strategioiden, tulostavoitteiden  ja 
 ohjeiden mukaan. 

Piirin resurssit  ja  organisaatio  on  mitoitettu tienpidon perus-
vastuun  ja  tieliikenteen palvelun edellyttämien tehtävien  ja 
tuottavuuskehityksen  mukaisesti. Perusvastuuseen kuuluu pii-
rin tiestön päivittäinen hoito, ylläpito  ja  alueellinen kehittämi-
nen. Piiri vastaa alueensa osalta myös valtakunnallisten  ja 
naapuriniaihin suuntautuvien  teiden kehittämisestä. 
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Toimintatapojaja toimintaorganisaatiota  arvioidaan ulkoisten 
 ja  sisäisten muutosten perusteella jatkuvasti  ja  muutetaan 

tarvittaessa tulosten  ja  hyvän palvelun vaatimuksesta lähtien. 

Tulosjohtamisen  periaatteiden mukaisesti  ja  byrokratian vä-
hentämiseksi päätösvaltaa  on  siirretty yksikköjen sisälle mah-
dollisimman lähelle asiakasta.  

Lapin  tiepiiri kehittääjatkuvasti toimintaansajatyötapojaanja 
 osallistuu aktiivisesti  koko tielaitosta  koskeviin kehittämis-

tehtäviin.  

Lapin  tiepiiri  huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon kehittä-
misestä  ja  työyhteisön hyvinvoinnista jatkuvien muutosten 
aikana 
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