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ESIPUHE 

Tiehallinnon asiakkuusprosessissa on menossa kehitystyö, jonka tavoitteena on 
parempi tutkimuksista saatavan tiedon ja asiakaspalautteiden hyödyntäminen. 
Asiakkuuteen liittyviä tutkimuksia Tiehallinnossa tehdään lukuisia, mutta niiden 
hyödyntäminen ei ole vielä mahdollisimman tehokasta. 
 
Tutkimustulosten ja asiakastiedon analysoimiseksi on kehitetty ja kehitteillä erilai-
sia malleja ja käytäntöjä. Tässä raportissa kuvaillaan kehitystyön tämänhetkisiä 
tuloksia. Aikajänteeltä raportti keskittyy siihen, mitä vuoden 2003 ja 2004 aikana 
on tehty, mutta tätä vanhempiakin toimenpiteitä voi olla mukana.  Raportti on 
koottu eri pöytäkirjoista ja dokumenteista.  
 
Helsinki, elokuussa 2004.  
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1 JOHDANTO 
 
Tässä raportissa esitellään menetelmiä, joita Tiehallinnon tiepiirit ovat käyttäneet 
ja käyttävät asiakastutkimuksista saatavan tiedon ja asiakaspalautteiden ana-
lysointiin parina viime vuotena ja tänä vuonna. 
 
Taustalla on Tiehallinnon asiakkuusstrategiassa määritelty strateginen kehittä-
misalue asiakastiedon hallinta ja asiakastutkimuksen kehittäminen. Strategiassa 
sanotaan, että asiakastarpeen ja -tyytyväisyyden selvittämistä tutkimuksellisin 
keinoin, toimintaympäristön analysointia ja palautteen hallintaa on kehitettävä 
asiakkaan paremman palvelun ja arvoverkoston toiminnan näkökulmasta. Erityi-
sesti tiedon analysointiin, jalostukseen ja hyödyntämiseen on kiinnitettävä huo-
miota. Erilaisten käytäntöjen kehittäminen tiedon analysointiin ja hyödyntämi-
seen on parhaillaan menossa Tiehallinnossa. 
 
Lisäksi taustalla on Tiehallinnon johdon strategiaseminaarin maaliskuussa 2004 
tehty päätös tutustua ja hyödyntää Kaakkois-Suomen tiepiirissä kehitettyä mallia 
analyysien käsittelemisestä ja vastuuttamisesta. Kaakkois-Suomen malli esitel-
lään luvussa 5.2. Sitä ovat jo kehittäneet eteenpäin muun muassa Uudenmaan 
ja Turun tiepiirit, joiden mallit myös esitellään tässä raportissa.  
 
Kantavana ideana on esitellä innovatiivisia menetelmiä ja tehtyjä toimenpiteitä, 
joita Tiehallinnon tiepiirien asiakkuusprosesseissa on toteutettu viime aikoina. 
Luvussa kaksi esitellään lyhyesti raportissa esiintyviä käsitteitä. Luvusta kolme 
eteenpäin esitellään piirikohtaisesti tehtyjä toimenpiteitä.   
 

2  ASIAKASTIETOON LIITTYVÄT KÄSITTEET 

2.1  Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus 

 
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on selvittää valtakunnallisesti ja 
alueellisesti eri tienkäyttäjäryhmien tyytyväisyyttä tienpitopalveluihin, tienpidon 
kehittämisehdotuksia sekä tietoa asiakkaiden prioriteeteistä. Tutkimuksen aihe-
piirit ovat liikkumisen turvaaminen, tienkäyttäjien palvelut ja tieyhteyksien paran-
taminen. Tutkimus toteutetaan kahdesti vuodessa. Talvitutkimus tehdään helmi - 
huhtikuussa ja kesätutkimus elo - lokakuussa.  

2.2 Liito-palautteet 

 
Liito on toimintamalli ja tietojärjestelmä yhteistyön ja asiakastiedon hallintaan 
asiakkaiden, urakoitsijoiden, poliisi- ja pelastusviranomaisten ja Tiehallinnon vä-
lillä.  

 
 
 
Sen avulla 
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• tienkäyttäjät ja yhteistyökumppanit tavoittavat Tiehallinnon 24 tuntia vuo-
rokaudessa vuoden ympäri soittamalla numeroon 0200 2100, (viran-
omaisilla on omat linjansa, jotka on priorisoitu)  

• teiden liikennöitävyyttä koskeva tieto välittyy Tiehallinnon ja urakoitsijoi-
den välillä liikennekeskuksen kautta, 

• tiestön puutteet ja liikenteen häiriöt saadaan hoidettua tehokkaasti yh-
teistyössä urakoitsijoiden ja viranomaisten kanssa  

• asiakastieto kirjataan ja käsitellään tiemestareiden ja urakoitsijoiden vä-
lisissä työmaakokouksissa ja  

• asiakastieto kootaan tukemaan laadun seurantaa ja talvihoidon tason 
määrittelyä.  

Toimintamalli on nyt käytössä hoidon alueurakoiden yhteydenpidossa. Myö-
hemmin sen käyttö laajenee rakentamisen ja ylläpidon urakoihin. 
 
Liito-toimintamallin tueksi on kehitetty Liito-tietojärjestelmä, joka on integroitu 
liikennekeskusten tietojärjestelmään eli niin sanottuun LK-tietoon. Yhteydenotot 
kirjataan LK-tietoon, josta ne siirtyvät automaattisesti Liitoon. Yhteydenottojen 
katselu on mahdollista järjestelmässä.  
 

2.3 Asiakaspalaute 

 
Aspal-palaute on suoraa asiakaspalautetta, jota voi tulla esimerkiksi puhelimitse, 
internetin välityksellä tai sähköpostilla. Tiehallinnon asiakaspalautteen käsittelyl-
lä pyritään asioiden systemaattiseen hoitamiseen ja varmistamaan, että asiakas 
saa vastauksen kysymykseensä. Lisäksi pyrkimyksenä ovat Tiehallinnon toimin-
nan ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen sekä imagohyöty. 
 

2.4 Sidosryhmäyhteistyö 

 
Tiehallinnon sidosryhmäyhteistyötä on yhdenmukaistettu vuorovaikutuksen sys-
tematisointiprojektilla. Se saatiin vuoden 2003 aikana päätökseen ja yhteisesti 
sovittu tapa systemaattisemman sidosryhmäyhteistyön hoitamiseen on raken-
nettu. Tiehallinnon ja sen asiakkaiden kannalta tärkeät sidosryhmät on nimetty 
ja niistä vuonna 2004 systematiikan piiriin otettavat on valittu. 
  
Työ jatkuu seuraavasti: Vuoden 2004 aikana kussakin tulosyksikössä laaditaan 
tiehallintotasoiseen linjaukseen perustuvat sidosryhmäsalkut. Näistä salkuista 
valitaan ensi vuoden aikana systematisoitaviksi joukko avaintoimijoita ja tehdään 
suunnitelma systematisoinnin kulusta. Jokaiselle sidosryhmälle nimetään yhteis-
työstä vastuussa oleva henkilö. Jatkossa palautetta saadaan myös sidosryhmi-
en kautta.  
 

2.5 Keskitetty laadunseuranta 

Keskitettyä laadunseurantaa tehdään sekä talvella että kesällä. Talla-
järjestelmällä tehdään keskitettyä talvihoidon laadunseurantaa. Tavoitteena 
on saada kuva siitä, millainen keli tienpäällä on vallinnut tienkäyttäjän näkö-
kulmasta. Havaintojen määrä on mitoitettu niin, että tulosten perusteella laa-



 

 

tu voidaan arvioida riittävällä tarkkuudella hoitoluokittain kussakin tiepiirissä 
talvikausittain. Tallan yhteydessä mitataan liukkaus, lumisuus ja tasaisuus 
sekä kelikoodi.  
 
Kesällä keskitettyä laadunseurantaa tehdään sorateillä. Tienkäyttäjien ko-
kema soratien palvelutaso määritellään tasaisuuden, kiinteyden ja pölyämi-
sen perusteella.  
 

2.6 Tiealoite 
 
Tiealoite on useimmiten tiekunnan, tiepiirin tai kunnan tekemä virallinen aloi-
te tien hallinnollisen luokan muuttamisesta. Muutosta voidaan ehdottaa yksi-
tyistiestä yleiseksi tieksi tai yleisestä tiestä yksityistieksi. 

2.7 Tienparannusaloite 

Tienparannusaloite on kirjallinen aloite, joka koskee tien parantamista. Aloit-
teen voi tehdä kuka tahansa, myös yksityinen henkilö. Tienparannusaloit-
teesta käytetään myös nimeä tienpitoaloite.  

2.8 Sääraporttitiedot 
 

Sääraporttitiedoilla tarkoitetaan sään vaikutusta keliin ja asiakastyytyväisyy-
teen. Sääparametreistä on tarkasteltu lämpötilaa, lumisadesummaa ja jää-
tymispisteiden lukumäärää. Alueellisesti tai urakkakohtaisesti näitä voi verra-
ta pitkänajan keskiarvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä voivat olla myös muun 
muassa tuulen aiheuttama kinostus tai kosteus. 

2.9 Aura-tiedot 

Aura on alueurakoiden raportointijärjestelmä. Auraan kirjataan valittujen 
poikkileikkauspisteiden tapahtumatiedot eli tiedot tehdystä aurauksesta, liuk-
kaudentorjunnasta ja tasauksesta.  

2.10 Tiemestarin havainnot 

Talvikauden jälkeen käydyissä keskusteluissa tiemestarit ovat kertoneet 
omat havaintonsa talvikauden onnistumisesta valvomissaan urakoissa. Tie-
mestareilla on selkeä käsitys urakoitsijoiden onnistumisesta. Heillä on myös 
runsaasti kontakteja alueen tienkäyttäjiin. 
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3 UUSIMAA 

3.1 Toimenpiteet vuonna 2003 

Asiakastiedon hallinta 

Piiri kehitti asiakastiedon hallintaa HTU-yhteistyöprojektissa. Selvityksestä ja 
sen tuloksista tarkemmin Hämeen tiepiirin kohdalla.  
 
Asiakastietoa otettiin tiepiirin operatiiviseen toimintaan mukaan: analysoituja 
asiakaspalautteita, kirjattuja tiealoitteita ja tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten 
dataa hyödynnettiin muun muassa kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien laa-
timisen yhteydessä ja kuntavierailujen valmistelumateriaalina. Tavanomaisten 
johtoryhmä- ja yhteistyöryhmäkäsittelyjen ohella tienkäyttäjätyytyväisyystutki-
musten tuloksia sekä analysoitua asiakas- ja liito-palautetta esiteltiin myös tiepii-
rin johdon strategiaseminaarissa. 
 
Tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) -työskentelyssä hyödynnettiin lä-
hinnä yhteistyötahojen lausuntoja edelliseltä TTS-kierrokselta. Asiakas- ja Liito-
palautteet sekä kirjatut tiealoitteet esitettiin TTS:ssä kaaviona, jossa tarkasteltiin 
palautteiden vuosittaisia määriä vuosina 2001 - 2003.  
 
Liikenneturvallisuuteen liittyvän asiakaspalautteen kirjaamista ja käsittelyä var-
ten kehitettiin tiepiirissä malli, jota johtoryhmän strategiaseminaarissa antamien 
evästysten perusteella pyritään laajentamaan myös muihin asiakaspalautteisiin. 
Ajatuksena on, että asiakaspalautevastaavat kirjaavat ja vastaavat mahdolli-
simman suureen osaan tulevista palautteista mallivastausten ja asiantuntijoilta 
saatavan tuen avulla.  
 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen käsittely 

Uudenmaan piirin johtoryhmä käsitteli talven ja kesän tutkimukset. Lisäksi järjes-
tettiin analysoiva asiantuntijapalaveri ennen talven tutkimuksen johtoryhmäkäsit-
telyä. Asiantuntijapalavereissa oli edustettuina tiepiirin ydinprosessit, hankinta 
(kunnossapito), suunnittelu (liikennejärjestelmä) sekä liikenteen palvelut. Kesän 
tutkimusta käsiteltiin tiepiirin strategiaseminaarissa yhdessä Liito-
yhteydenottojen ja asiakaspalautteiden kanssa. Tutkimusten tuloksista informoi-
tiin henkilöstöä prosessien ja Sinetin välityksellä.  
 

Asiakastiedon analyysikehikko Uudenmaan tiepiirissä 

 
Malli on Kaakkois-Suomen tiepiiriltä ja muokattu Uudenmaan piirille sopivaksi. 
Kaakkois-Suomen mukainen tiimianalyysi koettiin liian suppeaksi: Uudenmaan 
piirissä palautetta on luontevampaa niputtaa ongelmalähtöisemmin teematyy-
peittäin (esim. liikenneturvallisuus, teiden kunto ja liikennöitävyys jne.) eikä or-
ganisaatiorakenteen mukaan. Analyysi tehdään siis pääsääntöisesti yhteistyö-
ryhmien kanssa.  
 



 

 

Analyysikehikko otetaan käyttöön kesän 2004 aikana. Ensimmäinen kierros teh-
dään ohjelmointi-, liikenneturvallisuus- ja kuntoryhmän kanssa. Analyysista ra-
portoidaan johtoryhmälle syyskuussa 2004. Mukana ovat ainakin talven tienkäyt-
täjätyytyväisyystutkimus, aspal -palaute, liito-palaute ja tiealoitteet. 
 
Ideana on tarjoilla asiakkuustiimissä ja asiakkuusryhmässä jalostettua asiak-
kuustietoa, muun muassa tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksia, oman toiminnan 
tutkimuksia, aspal-palautetta, liito-palautetta ja tiealoitteita yhteistyöryhmille, jot-
ka vetäjänsä johdolla valmistelevat ja analysoivat sekä dokumentoivat oman 
toimintansa kannalta keskeisen asiakkuustiedon. Ryhmien analyysit arvioidaan 
asiakkuusryhmässä, joka raportoi tiepiirin johtoryhmälle ja joka huolehtii paran-
tamistoimien seurannasta piirissä.  
 
Tällaisen laajan ja osallistumista edellyttävän käsittelyn tavoitteena on, että 
asiakkuustieto saadaan lähemmäksi prosessien toiminnan suunnittelua ja että 
tietoa todella hyödynnetään päivittäisessä toiminnassa.  
 
 

Analyysimenettely 

1. analyysikierros      Vastuu        
Aineistojen esittely ja tarjoilu  Asiakkuusryhmä
     
 (esityö av-tiimi) 

 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset (kesä ja talvi) 
 [piirin oman toiminnan tutkimukset (kunnat, poliisi, media, asiakkaat)] 
 ASPAL (suora asiakaspalaute) 
 Liito 
 kirjalliset tienpitoaloitteet Tikusta 

 
 

Ryhmäkäsittelyn valmistelu  Ryhmän vetäjä (tarvit-
    taessa tiimin vetäjä) 

 Ryhmän kannalta oleellisten asioiden esiin ottaminen (ongelma-alueiden 
tunnistaminen) 

  
Analyysi    Ryhmä 
    (tarvittaessa tiimi) 

 ongelmien tarkentaminen 
 parantamistoimien hahmottelu  
 dokumentointi 

 
Ryhmäanalyysien arviointi  Asry            Jory 
 
Palaute ryhmien vetäjille   Asiakkuusryhmä
   
Parantamistoimien piiritason seuranta  Asiakkuusryhmä 
 
 
 
Seuraavat analyysikierrokset   Vastuu        
 
Aineistojen tarjoilu   Asiakkuusryhmä 
    (esityö av-tiimi) 

   tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset (kesä ja talvi) 
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   [piirin oman toiminnan tutkimukset (kunnat, poliisi, media, asiakkaat)] 
   ASPAL (suora asiakaspalaute) 
   Liito 
   kirjalliset tienpitoaloitteet Tikusta 

 
Ryhmäkäsittelyn valmistelu  Ryhmän vetä-
    jä (tarvittaessa tiimin ve-
    täjä) 

     
   Ryhmän kannalta oleellisten asioiden esiin ottaminen (ongelma-

alueiden tunnistaminen) 
 
Analyysi    Ryhmä 
    (tarvittaessa tiimi) 

   edellisen analyysikierroksen tulosten arviointi 
 (miten itse valituissa parantamistoimissa on edetty 

  parantamistoimien tarkistus 
  dokumentointi 

 
Ryhmäanalyysien arviointi  Asry Jory 
 
 
Palaute ryhmien vetäjille   Asiakkuusryhmä 
 
Parantamistoimien piiritason   Asiakkuusryhmä 
seuranta 
 
 

4 TURKU 

4.1 Toimenpiteet vuonna 2003 

 
Kirjallisista tiealoitteista ja suullisista aloitteista on tehty yhteenvetoja, joita on 
käytetty muun muassa tiepiirin talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa.  
 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen käsittely 

Sekä talven että kesän tutkimus käsiteltiin johtoryhmässä. Tienkäyttäjätyytyväi-
syystutkimus on osittain ohjannut vuoden 2004 toimintaa. Kesän tutkimuksen 
perusteella sovittiin seuraavista korjaavista toimenpiteistä: 

o Tehdään pääteiden "heittojen" korjausohjelma vuodelle 2004. 
Korjausohjelma toteutetaan kustannuksista riippuen joko koko-
naan tai osittain vuonna 2004. 

o Päivitetään tiemerkintöjen toimintalinja vuonna 2004. Päivityksen 
yhteydessä pyritään saamaan käsitys tiemerkintöjen nykytilasta 
etenkin 50 kilometrin etäisyydellä rannikosta. 

o Hoidon yhteistyöryhmä selvittää, toteutuuko urakkasopimuksissa 
edellytetty laatu ympäristön huomioimisen osalta käytännössä. 



 

 

4.2 Asiakaspalautetiedon käsittelyn systematisointi 
 
Turun tiepiiri on kehittelemässä mallia asiakaspalautteiden systematisoimiseksi. 
Asiaa on tarkoitus viedä koeluonteisesti eteenpäin vuonna 2004 ja ottaa käyt-
töön vuonna 2005. Mallin kuvaus on liitteenä 1.  

5 KAAKKOIS-SUOMI 

5.1 Toimenpiteet vuonna 2003 

 
Kaakkois-Suomen tiepiiri panosti vuonna 2003 erityisesti seuraaviin teemoihin: 
 

• Asiakastiedon analyysi. Tässä oleellista ovat tiimitason analyysit sekä 
parantamistoimien määrittely ja toteutus. Tiimeille annettiin vuoden lop-
puun asti aikaa arvioida kevättalvella määrittelemiensä parantamistoimi-
en toteutumista sekä peilata aiempia tuloksia kesän tienkäyttäjätyytyväi-
syystutkimukseen. Tiimitason analyysit on otettu piirissä pysyväksi käy-
tännöksi. Asian varmistaminen ja ohjeistus on vastuutettu piirin asiak-
kuusyhteistyöryhmälle. 

 
• Piiri on tehnyt useana vuotena oman viranomaistoiminnan onnistumista 

mittaavia tutkimuksia. Vuonna 2003 ei tehty uusia kyselyitä, vaan keski-
tyttiin arvioimaan aiempien vuosien aikasarjoja. Taustalla oli myös tietoi-
suus siitä, että tiehallintotasoisesti suunnitellaan yhtenäisiä asiakastut-
kimuksia. 

 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen käsittely 

Talven ja kesän tutkimuksen käsiteltiin johtoryhmässä. Kaakkois-Suomessa tii-
mit ovat analysoineet vastuualueeseensa liittyvää asiakastietoa vuoden 2003 
alussa ja vuodenvaihteessa 2003 - 2004. Jatkossakin käytäntöä jatketaan, ja 
tiimit arvioivat säännöllisesti, onko heidän itse määrittelemissään parantamis-
toimissa edistytty ja tuovatko uudet tulokset jotain uutta esiin. Ensimmäisen ana-
lysointikierroksen annista on myös tehty laaja raportti.  Raporttiakin tärkeämpä-
nä pidettiin itse analyysiprosessia. Tutkimuksen tuloksia käytiin lisäksi läpi ura-
koitsijoiden kanssa. 
 

5.2 Kaakkois-Suomen malli asiakastiedon analyysiin 

 
Kaakkois-Suomen tiepiiri aloitti tiimikohtaisen asiakastiedon analysoinnin syksyl-
lä 2002. Analysoitava aineisto muodostui seuraavista kokonaisuuksista:  

o Tiehallinnon asiakaspalvelujärjestelmään kirjattu suora palaute, 
o Liikennekeskuksen liikennejärjestelmään integroituun Liito-

järjestelmään kirjatut yhteydenotot, 
o Valtakunnallisten tienkäyttäjätutkimusten kesä- ja talvitulokset  

talvesta 1998 - 1999 alkaen ja 
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o Tiepiirin oman toiminnan tutkimustulokset vuodesta 1999 alkaen. 
Tähän sisältyivät seuraavat asiakkuustahot: 

• Tienparannussaloitteiden tekijät 
• Lupa- ja sopimusasiakkaat 
• Kunnat 
• Media 
• Poliisi 
• Vahingonkorvausasiakkaat 
• Yksityisteiden valtionavun hakijat 

 
Tiimit tekivät ensimmäiset analyysinsa vuoden 2003 tammi - helmikuussa. On-
gelmakohdat nousivat selvästi esiin ja niihin osattiin määritellä parantamistoimia. 
Useita analyyseissa esiin tuotuja parantamistoimia on jo viety käytäntöön.  
 
Analysointimenettely on suunniteltu jatkuvaksi. Seuraavilla analyysikierroksilla 
tarkastellaan sekä aiemmalla kierroksella määritettyjen parantamistoimien toteu-
tuminen että uusien tutkimustulosten ja palautteiden aiheuttamat tarpeet paran-
tamistoimien uudelleenmäärittelyyn.  
 

Analyysimalli  

1.  analyysikierros     Vastuu        
 
Aineistojen esittely ja tarjoilu  A-yhteistyöryhmä 
tienkäyttäjätutkimukset 

• piirin oman toiminnan tutkimukset 
• ASPAL 
• Liito 

 
 
 
Tiimikäsittelyn valmistelu   Tiimin vetäjä 

tiimin kannalta oleellisten 
asioiden esiin ottaminen 
(ongelma-alueiden tunnistaminen) 
 
 

Analyysi    Tiimi 
• ongelmien tarkentaminen 
• parantamistoimien hahmottelu  
• dokumentointi 

 
 

Tiimianalyysien arviointi  A-ytr Johtotiimi 
 
      
 
 
 
KaS-asiakastiedon analyysi-raportti A-ytr 
 
 
Parantamistoimien piiritason   A-ytr 
seuranta 



 

 

 
 
 
Seuraavat analyysikierrokset  Vastuu        
 
Aineistojen tarjoilu   A-ytr 

• tienkäyttäjätutkimukset 
• piirin oman toiminnan tutkimukset 
• ASPAL 
• Liito 

 
 
 
Tiimikäsittelyn valmistelu   Tiimin vetäjä 

 
tiimin kannalta oleellisten 
asioiden esiin ottaminen 
 
 

Analyysi    Tiimi 
• edellisen analyysikierroksen tulosten arviointi 

o miten itse valituissa parantamistoimissa on edetty 
• parantamistoimien tarkistus  
• dokumentointi 

 
 

Tiimianalyysien arviointi  A-ytr Johtotiimi 
 
 
 
 
Palaute tiimien vetäjille  A-ytr 
 
 
Parantamistoimien piiritason  A-ytr 
seuranta 

6 HÄME 

6.1 Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen käsittely 2003 

 
Kesän ja talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset käsiteltiin johtoryhmässä. 
Lisäksi johtoryhmässä on käsitelty erikseen asiakaspalauteraportit ja pohdit-
tu niiden kehittämismahdollisuuksia. Tiepiirin eri yksiköiden edustajista koot-
tu asiakkuustiimi on elvytetty henkiin ja se tarkastelee jatkossa asiakastutki-
mustuloksia, mutta ei kuitenkaan vielä 2003 ollut analysoimassa tuloksia.  
 
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksia ja analyyseja on käsitelty myös 
tiepiirin tiepalvelujen neuvottelukunnassa. Tuloksia käytiin läpi urakoitsijoiden 
kanssa. Toiminta- ja taloussuunnitelman aloitusseminaariin laadittiin yhteenveto 
kaikista asiakastiedoista ja ehdotus parantamistoimenpiteistä. Hämeen tiepiirin 
on myös asettanut tavoitteita asiakastyytyväisyydelle. Tavoitetta ei edellisenä 
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vuonna ihan saavutettu. Tavoitteena oli parantaa yhden kriittisen osa-alueen 
tulosta. Jalankulku- ja pyöräteiden hoidossa mittarit osoittivatkin parantumista 
asetetun rajan 3,0 yläpuolelle.  Pyöräteiden määrän arvosana putosi kuitenkin 
tuon rajan alle, joten tavoite ei näiltä osin täyttynyt. 

 
Hämeessä päätettiin talven tutkimuksen perusteella seuraavaa: 

o Selvitetään mahdollisuuksia tutkimuksessa esiin tulleiden on-
gelmakohtien laadun parantamisesta ja pääteiden laadun palaut-
tamisesta aiemmalle tasolle. Asia kytketään hankinnan talvihoi-
don laatua koskevaan selvitykseen.  

o Pohditaan miten viestitetään erityistilanteissa.  
o Raportin tulos toimitetaan urakoitsijoiden tietoon. Talvikunnos-

sapidosta myös keskusteltiin melko vakavaan sävyyn urakoitsi-
jan kanssa. 

 

6.2 Kyselyjen kehittäminen tulosten analyysin perusteella 

 
Piirissä on analysoitu tarkemmin vuosien 2002 ja 2003 tienkäyttäjätyytyväisyys-
tutkimusten dataa faktorianalyysillä (HTU/muu maa). Tuloksia on mahdollista 
käyttää kyselyjen ja niiden analysoinnin kehittämiseen. Seuraavassa huomioita 
ja mahdollisia kehittämiskohteita: 
 

o Puhelinhaastatteluissa ongelmana oli kyselyjen pituus, joten pohdittiin 
"turhia" kysymyksiä. Esiin nousi myös kyselyjen loogisuus, esimerkiksi 
kysymysten järjestys. 

 
o Vastaajat eivät ajattele vastauksia jaottelulla päätie - muut tiet - jalankul-

ku- ja polkupyörätiet, vaan teemoittain, esimerkiksi päällysteen kunto, 
soratien hoito, tiemerkinnät. 

 
o Aiemmin kyselyssä mukana olleet kysymykset panostuksen lisäämisestä 

osoittautuvat "turhiksi", koska niihin vastataan täysin samoin kuin kyseis-
ten kohtien tyytymättömyyteen. 

 
o Ajoratamerkinnöissä kysyttiin useassa eri verkon osalla ja näihin vastat-

tiin samanlaisesti kuitenkin tietyn kaavan mukaan, esimerkiksi päätiet 4, 
muut tiet 3 sekä jalankulku- ja polkupyörätiet 3. Vastaajat eivät ymmärrä 
verkon eri osia. 

 
o Myös kysymysten järjestys vaikuttaa tuloksiin. Vuoden 2002 ja 2003 ky-

symykset olivat eri järjestyksessä ja kysymysten järjestysten vaikutus 
pystyttiin selkeästi havaitsemaan.  

 
o Osa vastaajista voitiin kategorisoida pääteiden käyttäjiksi ja osa muiden 

teiden. Lisäksi jää kuitenkin myös sekalaisempi joukko vastaajia. Vuon-
na 2002 löytyi myös taajamissa ajava vastaajajoukko. Segmentoimalla 
ja vastaajatyyppejä tarkemmin tutkimalla voidaan saada lisäinformaatio-
ta. 

 
o Faktoreita ei etukäteen annettu, vaan ne valikoituivat matemaattisesti. 

Jatkossa voidaan pohtia tiettyjä asioita joihin halutaan kiinnittää huomio-
ta ja valita niitä tai käyttää tämän tyyppisen tarkastelun tuloksia faktorien 
määrittelyssä ja tutkia niitä tarkemmin.  



 

 

 
o Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulosten analysointi jää edelleen 

hyödyntäjän vastuulle. 
 

o Postikyselyllä suurempi otos on mahdollinen samoilla kustannuksilla. 
Postikysely lisäksi mahdollistaa karttojen käytön ja listakysymykset. 

 
o Kokonaisarvosanan laskeminen arvosanoista ja painottaminen kyseisen 

kohdan tärkeydellä voi olla hyvä vaihtoehto kokonaisarvosanojen kysy-
miselle.  

 
o Trendeissä on tärkeää kysymysten pysyvyys.  

 
o Keskeisten osa-alueiden syvempi analysointi on tarpeellista. Tausta-

muuttujia tulee käyttää, myös sosionomiset taustamuuttujat ovat tar-
peen. Ristiintaulukointia tilastollisella testauksella täydennettynä voitai-
siin käyttää. 

 
o Faktorianalyysi ei ole toistuvasti tarpeellinen. 
 
o Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus ei tuo uusia tarpeita esiin, Heikkojen 
 signaalien havaitsemiseksi tarvitaan myös laadullisen aineiston ana-
 lysointia. 
 
o Asiakaspalautetta tulisi voida hyödyntää siten, että luokittelu voidaan 
 tehdä jälkeenpäin.  
 
o Kahden järjestelmän yhdistäminen on mahdollista. Asiakaspalaute-
 järjestelmän ja Liito-järjestelmän hyödyntämisessä tulisi käyttää kui-
 tenkin yhtä järjestelmää. Sen sijaan kaikkia asiakastietoja ei voida ei-
 kä ole järkevää yhdenvertaistaa. HTU-esiselvityksessä on esitetty 
 hierarkia, jossa tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus muodostaa rungon 
 asiakastiedolle. Tätä täydentävät asiakaspalautteet, Liitopalautteet ja 
 sidosryhmien palaute ja toiveet. Lisäksi yksittäisiä asioita voidaan sy-
 ventää tarkemmilla tutkimuksilla, tiepalvelujen neuvottelukunnan 
 avulla, aktiivisesti asiakkailta kerättävällä tiedolla ja niin edelleen. 
 Tämä lisäksi hyödyntämisessä tulee muistaa toimintaympäristön tut-
 kimus, tulevaisuudentutkimus, omistajan ja valtiovallan ohjaus ja 
 sääntely sekä tekniset seikat. 

 

7 SAVO-KARJALA 
 
Asiakastiedoksi on Savo-Karjalan tiepiirissä määritelty kaikki asiakkaista ja 
arvoverkostosta saatava tieto. Tutkimukset ja eri lähteistä saatu palaute kä-
sitellään tiimeissä tai eri tiimien asiantuntijoista koostuvissa yhteistyöryhmis-
sä. Tiimianalyysejä tekevät vuonna 2004 viestintäryhmä, liikenneturvalli-
suusryhmä, ympäristöryhmä, toimintalinjaryhmä, tiemestaritiimi, lupatiimi, 
johto- tai strategiaryhmä.  
 
Tiimianalyyseissä käsitellään asiakaspalaute (liito ja aspal), tienkäyttäjätyy-
tyväisyystutkimukset (raportit ja avoimet kommentit), maakunnallista hoito-
tasoeroa koskeva selvitys, tiepiirin sidosryhmähaastattelu, toimintaympäris-
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tötieto, yritysviestintätutkimus, VIP-tutkimus ja Observer-analyysit. Ana-
lyyseissä arvioidaan myös vaikutusten hallintaan ja tuleviin tutkimustarpeisiin 
liittyviä seikkoja sekä yhteistyötarpeita. Käsittelevän ryhmän mukana ovat 
myös raportit kuljetusten toimintaympäristön muutoksista ja liikennehankkei-
den vähentämisen kustannuksista sekä Ruotsin liikenneturvallisuustutkimus, 
sisäisen viestinnän tutkimus ja työtyytyväisyyskysely. 
 
Tavoitteena analyysilla on löytää selvityksistä olennainen informaatio ja 
muodostaa tulkinnat toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on myös haistella 
muutoksia ja tarkastella trendejä laajasti. Tiimianalyysissa otetaan kantaa 
myös kunkin tutkimuksen hyödyllisyyteen tiimin tai ryhmän toiminnan kehit-
tämisessä tai toiminnan kehittämisen taustatietoina. Tarkoituksena on, että 
tulevaisuudessa kukin tiimi tai ryhmä käsittelee vain omaan toimintaansa tu-
kevat selvitykset. Tiimianalyysin keskeisenä päämääränä on, että asiantunti-
jat käsittelevät, analysoivat ja tekevät johtopäätökset omaan alaansa kuulu-
vasta asiakastiedosta. Aineiston valmistelee ja johtopäätökset ja kehittämis-
kohteet kerää asiakaspalvelun suunnittelija. Yhteenveto käsitellään joh-
to/strategiaryhmässä, jossa tuloksia peilataan myös työtyytyväisyystutkimuk-
seen ja sisäisen viestinnän tutkimukseen.  
 
Asiakastieto tulee siis käsitellyksi ainakin kolmesta näkökulmasta: 

1. Asiakkaan näkökulma toimintaamme saadaan selville tutkimusten tu-
loksista  

2. Oma käsityksemme omasta toiminnastamme ja sen kehittämiskoh-
teista asiakastiedon valossa tulee käsitellyksi tiimikäsittelyssä  

3. Kykymme oppimiseen ja tiedon jakamiseen saadaan, kun edellä 
mainittua verrataan työtyytyväisyystutkimuksen tuloksiin ja sisäisen 
viestinnän onnistumiseen. Lisäksi saamme käsityksen siitä, mikä tie-
to on toiminnan ja ymmärryksen kannalta relevanttia ja mihin on tur-
haa aikaansa uhrata. Näiden käsittelyiden lisäksi asiakastietoa ja 
toimenpidealoitteita analysoidaan erillisiin tarkoituksiin teeman mu-
kaisesti muun muassa liikenneturvallisuussuunnitelmien tausta-
aineistoksi.  

 
Vuonna 2003 valmistui maakunnallisia hoitotasoeroja koskeva selvitys, jossa 
selvitettiin tienkäyttäjien mielipiteiden ohella myös hoitotoiminnan suorite- ja 
laatutietoja. Laajan selvityksen mukaan eroa maakuntien välillä ei hoito-
tasossa todellisuudessa ole. Tulosten perusteella voitiin kuitenkin tarkistaa 
hoitoluokkia. Selvitys tehtiin, koska tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa 
havaittiin vuodesta toiseen toistuva selvä ero Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan vastaajien tyytyväisyydessä tiepiirin toimintaan ja tienpitoon.   
 
Tarkistuksia tiestön hoitoon on tehty myös valtakunnallisen tienkäyttäjätyyty-
väisyystutkimuksen perusteella. Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset ja val-
takunnalliset viestintätutkimukset käsitellään vuosittain perusteellisesti myös 
johto- tai strategiaryhmässä ja päätetään mahdollisista toimista niiden perus-
teella. Hoidon täsmäkohteiden löytämiseksi on tiepiirissä vakiinnutettu ryh-
mäkeskustelukäytäntö uusilla urakka-alueilla ennen urakka-asiakirjojen laa-
dintaa. Vakiintuneeksi toimintamalliksi hoidon asiakastiedon hankinnassa 
ovat muodostuneet myös tiemestareiden yhteistyöryhmät. Tiepiiri on aktiivi-
sesti kehittänyt muun muassa alueellista suunnitteluyhteistyötä. Vuorovaikut-
teiset menetelmät niin suunnittelun kuin hoidonkin tietolähteenä ovat Savo-
Karjalan tiepiirissä tärkeässä asemassa. Vuorovaikutuksella saadaan tietoa 



 

 

asiakkaiden tarpeista ja voidaan samalla vaikuttaa mielipiteisiin viestimällä 
toimenpiteiden ja toiminnan perusteista. 
 

8 KESKI-SUOMI 

 
Asiakaspalautteen ja tyytyväisyystutkimusten analyysia tehtiin vuonna 2003 asi-
akkuustiimissä ja muun muassa hoidon alkavien urakoiden laatutasoa on sää-
detty palautteen perusteella. Muita kuin valtakunnallisia asiakastutkimuksia on 
tehty seuraavasti: Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteydessä on 
toteutettu kuljetusyrittäjien ja alan toimijoiden haastattelut. Seudullisiin liikenne-
turvallisuussuunnitelmiin, kuten Äänekosken seutu ja Joutsan seutu vuonna 
2003, on liittynyt erityisesti koulujen turvallisuutta koskevat kyselyt. Alemman 
tieverkon kehittämisselvitykseen liittyy tienkäyttäjien ja vaikutusalueella toimivien 
kyselyitä. Selvitys on käynnissä 2003 - 2004. Moniin muihinkin piirin hankkeisiin, 
erityisesti esi- ja yleissuunnittelussa, kuuluu erottamattomana osana paikallinen 
asiakkuustyö. 
 
Talven ja kesän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset on käsitelty johtoryhmässä. 
Lisäksi hoitotiimissä on käsitelty tutkimusta. Tutkimuksen tuloksista on informoi-
tu henkilöstöä. Tutkimustulokset ja palautteet yhdessä ovat johtaneet joihinkin 
muutoksiin, esimerkiksi hoitourakoihin tehtiin joitain luokkamuutoksia.  
 

9 VAASA 

9.1 Toimenpiteitä vuonna 2003 ja 2004 

Asiakaspalautteen keräämisestä ja käsittelystä on Vaasassa tehty malli (liite 2). 
Asiakaspalautetta on analysoitu kahtena vuonna syvällisemmin: vuonna 2003 
Vesa Leino ja vuonna 2004 Otto Kärki analysoivat palautetta. Vuonna 2004 ana-
lyysissä on yhdistelty Aspal-, Liito-, Talla-, Tienkäyttäjätyytyväisyys-, sääraportti- 
ja Aura-tietoja sekä tiemestarien havaintoja. Lisäksi on kokeiltu talvihoidon urak-
kabonuksia. Kehittämistarpeena on toimintamallin systematisointi.  

Asiakastarpeiden selvittäminen 

Asiakkuusryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa asiakastiedon ja -tarpeiden 
selvittäminen sekä aineiston valmisteleminen tienpidon perustelemiseksi. 
Asiakastarpeita selvitetään palautteista, asiakastutkimuksista ja asiakasyh-
teydenpidosta saatavan tiedon analyysin avulla. Analyysit valmistellaan pal-
velujen suunnitteluprosessissa ja ryhmä käsittelee analyysit ja antaa piirin 
johtoryhmälle ja prosesseille suosituksia palautteiden hyödyntämistoimenpi-
teiksi. Analyysien avulla ryhmä ideoi ja tekee esityksiä tienpidon tarpeiden 
perustelemiseksi. Ryhmä käsittelee piirin kehittämisprojektien asiakkuuteen 
liittyvien osien esitykset. 
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Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus 

 
Talven ja kesän tutkimukset käsiteltiin johtoryhmässä. Lisäksi tuloksia on käyty 
läpi urakoitsijoiden kanssa. Tutkimuksen tuloksia tutkittiin urakkakohtaisesti ja 
peilattiin tallan, liito -järjestelmän ja asiakaspalautejärjestelmän tietoihin. Jos 
useampi mittari osoittaa samansuuntaista tilaa, voidaan paremmin luottaa tulok-
siin. Talven tutkimuksen tulosten perusteella on ryhdytty toimenpiteisiin urakoit-
sijoiden kanssa. 
 

9.2 Talvien 2002 - 2003 ja 2003 - 2004 aspal -palautteiden vertai-
lu 

 
Aspal -palautteita verrattiin kahden talven aikana: 1.10.2002 -11.3.2003 ja 
1.10.2003 - 11.3.2004.  Palautteiden kokonaismäärä talvien aikana oli lähes 
sama 109 ja 111 kappaletta.  
 
Kaikkiaan analysoitiin 3839 Liito-palautetta vuosilta 2002 − 2003. Palautteista 22 
prosenttia tuli valtateiltä, 9 prosenttia kantateiltä, 18 prosenttia seututeiltä ja yli 
puolet eli 51 prosenttia yhdysteiltä.  

9.3 Analyysi liikennöitävyyskriteerin perusteella tallasta 

 
Hoidon palvelutasotavoite vuonna 2004 sisältää talvihoidon ja sorateiden pinnan 
hoidon. Seuraavassa on tarkasteltu talvihoidon laatua talvina 2002 - 2003 ja 
2003 - 2004 niin sanotun liikennöitävyyskriteerin perusteella. Laatuhavainnointi 
on joulu-maaliskuussa tapahtuvaa satunnaishavainnointia liikenneolosuhteiden 
kannalta ja se perustuu seuraaviin "huonon kelin" raja-arvoihin. Pääteiden huo-
non kelin prosenttiosuuksia tulisi vielä painottaa hoitoluokkien tuloksesta paino-
tettuna keskiarvona hoitoluokkien liikennesuoritteen ja tiepituuden painoilla 
60/40. 
 
Urakkakohtaisesti tarkasteltuja huonon kelin osuuksia verrattiin myös Liito-
palautteiden määrään suoritetta kohti. Tarkasteltaessa tuloksia liikennöitävyys-
kriteerin perusteella tulee ottaa huomioon, että urakka-alueilla, joilla on paljon 
alemman hoitoluokan teitä, huonon kelin osuus on suurempi. Lisäksi liikennöitä-
vyyskriteerin alituksiin vaikuttaa talven vaikeus vähintään yhtä paljon kuin hoito-
taso.  
 
Huomioitavaa on, etteivät urakkakohtaiset huonon kelin osuudet talvina 2002 - 
2003 ja 2003 - 2004 ole vertailukelpoisia. Huonon kelin osuus talvella 2003 - 
2004 perustuu niin sanottuun liikennöitävyyskriteeriin, huonon kelin osuus talvel-
la 2002 - 2003 on arvioitu Talla-alitusten, hoitoluokittaisen huonon kelin osuuden 
ja käytännön havaintojen perusteella. Huonon kelin osuuksia ei ole painotettu 
liikennemäärillä tai tiepituuksilla.  
 
 



 

 

10 OULU  
 
Oulun tiepiirissä palautteet ohjataan tiepiirin asiantuntijoille, jotka käsittelevät ne 
ja kirjaavat toimenpidetiedot järjestelmään sekä vastaavat asiakkaille. Periaat-
teena on, että asiakaspalautteisiin vastataan asiakkaalle kahden viikon sisällä. 
Palautteet käsitellään myös urakoitsijoiden kanssa työmaakokouksissa hankin-
nan toimesta. Palauteyhteenvedot tehdään kolmesti vuodessa: talvi-, kesä- ja 
vuosiraportti. Lisäksi Pirkko Hartikainen on laatinut Aspal- ja Liito-raportin kaksi 
kertaa vuodessa. Yhteenvedot käsitellään tiepiirin johtoryhmässä ja tarvittaessa 
prosesseissa sekä tiimeissä. Asiakaspalautteita vertaillaan ja analysoidaan yh-
dessä Liito -palautteiden kanssa. Palautteet otetaan mahdollisuuksien mukaan 
huomioon suunniteltaessa tulosyksikön toimintaa. Kehittämistarpeena on edel-
leen tulosten hyödyntäminen. 
 
Vuonna 2003 talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusta käsiteltiin johtoryhmässä. 
Tutkimuksesta, liito-palautteista ja muista asiakaspalautteista on tehty kaikkien 
palautteiden yhteenveto, joka on toimitettu koko henkilöstölle tiedoksi. Tulosten 
perusteella sovittiin, että hoidon hankinta käsittelee tyytyväisyyttä urakoitsijoiden 
kanssa. 
 
 

11 LAPPI 

 
Lapin tiepiirissä asiakaspalautejärjestelmää on hoidettu liikenteen palveluissa. 
Palautteet on kirjattu järjestelmään ja niihin on vastattu joko heti puhelimitse tai 
myöhemmin kirjallisesti, useimmiten sähköpostitse. Osa liito-palautteista on kir-
jattu asiakaspalautejärjestelmään. Palautteita on tullut myös piirin palvelupuhe-
limen kautta. Yhteenvetoraportteja on tehty kolme kertaa vuodessa. Aineisto on 
tallennettu Sinettiin asiakkuuden sivuille. Myös vahingonkorvausasioita käsitel-
lään palautteina tienpidosta. Muun muassa tiemestarit käsittelivät palautteita 
omassa tiimissään ja työmaakokouksissa. Aspal -vakioraportteja ja sanallisia 
raportteja on käsitelty myös johtoryhmässä. Aiemmin palautteita on käsitelty La-
pissa myös tiimeissä. Kehittämistarpeena on tehokkaampi analysointi ja tulosten 
hyödyntäminen. 
 
Matkailuerikoistumisen yhteydessä tehtiin matkailukeskusten liikenteellisen toi-
mivuustason selvittäminen haastattelemalla alueen elinkeinoelämän edustajia. 
  
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset on asiakkuudessa valmistelun jäl-
keen käsitelty piirin johtoryhmässä ja niistä on tehty tarvittaessa hienosäätöä 
tienpidon linjausten toteuttamiseen.  
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