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Tiivistelmä 

Diplomityössä käsitellään tiedon hyödyntämistä hankesuunnittelua käsittelevässä 
viranomaispäätöksenteossa. Tiedon hyödyntämistä tarkastellaan Väyläviraston 
suunnitteluohjelmassa painottaen maanteiden hankesuunnittelua. Tavoitteena oli 
selvittää, millaisen tiedon asiantuntijat kokevat vaikuttavaksi valittaessa hanketta 
suunnitteluohjelmaan ja koetaanko hankesuunnittelun tuottama tieto riittäväksi.  

Diplomityö on päämetodiltaan haastattelututkimus. Haastateltavat ovat keskitetyn 
suunnitteluohjelman valmisteluun osallistuneita asiantuntijoita Väylävirastossa 
sekä ELY-keskuksissa. Työtä varten haastateltiin viittä asiantuntijaa, lisäksi tarkas-
teltiin suunnitteluohjelman asiakirjoja ja havainnoitiin ELY-keskuksen ja Väylävi-
raston välistä vuorovaikutusta. Tuloksia tarkasteltiin kriittisen realismin viitekehyk-
sessä ja niitä peilattiin tietointensiivisiä organisaatioita ja liikennealan päätöksen-
tekoa käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ovat 
tieto (hiljainen tai kodifioitu) sekä tiedonhallinta ja organisatorinen oppiminen. 

Tulosten pohjalta tulkittiin vaikuttavan tiedon syntyvän Väyläviraston ja ELY-kes-
kusten asiantuntijoiden välisessä vuorovaikutuksessa kodifioidun tiedon ollessa 
asemaltaan avustavaa. Suunnitteluohjelman kannalta vaikuttava tieto muodostuu 
osin esiselvitysten, osin alueellisen vuorovaikutuksen kautta. Suunnitteluohjel-
massa ovat taipuvaisia etenemään päätieverkon palvelutason kannalta merkittävät 
hankkeet. Yleisesti suunnitteluohjelman valmisteluun osallistuneet asiantuntijat 
kokivat, että suunnitteluohjelmaa varten tietoa on saatavilla riittävästi.  

Suunnitteluohjelmaprosessin kehittämissuositukset liittyvät dokumentaation mer-
kityksen kirkastamiseen ja laajemman asiantuntijajoukon osallistamiseen. Vuoro-
vaikutusta kehittämällä asiantuntijoiden hiljainen tieto saattaisi konvertoitua te-
hokkaammin organisaatiolle käyttökelpoisemmaksi kodifioiduksi tiedoksi. 
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Petri Ruohio: Utnyttjande av information som projektplaneringen av landsvägar 
genererat i Trafikledsverket beslutsfattande i anknytning till planeringsprog-
rammet. Trafikledsverket. Helsingfors 2021. Lärdomsprov 4/2021. 75 sidor och 1 bilaga. 
ISSN 2490-1202, ISBN 978-952-317-903-5. 

Sammanfattning 

Diplomarbetet behandlar utnyttjande av information i myndighetsbeslutsfattandet 
om projektplanering. Utnyttjandet av information granskas i Trafikledsverkets 
planeringsprogram med betoning på projektplaneringen av landsvägar. Målet var 
att utreda hurudan kunskap experterna upplever som kraftfull kunskap då ett 
projekt väljs till planeringsprogrammet och om den information som projekt-
planeringen genererar upplevs vara tillräcklig. 

Huvudmetoden i diplomarbetet utgörs av intervjuundersökning. Intervjuobjekten 
utgörs av experter som deltagit i beredningen av det centraliserade planerings-
programmet hos Trafikledsverket och NTM-centralerna. För arbetet intervjuades 
fem experter, därtill granskades handlingar i planeringsprogrammet. Också växel-
verkan mellan NTM-centralen och Trafikledsverket observerades. Resultaten 
granskades inom referensramen för kritisk realism och speglades mot data-
intensiva organisationer och litteratur som behandlar beslutsfattandet inom trafik-
sektorn. Kunskap (tyst eller kodifierad) och informationshantering och 
organisatoriskt lärande utgör viktiga begrepp i studien. 

Utifrån resultaten tolkades det att kraftfull kunskap uppkommer i växelverkan 
mellan Trafikledsverket och NTM-centralerna, medan kodifierad kunskap hade en 
ställning som biträdande kunskap. Med tanke på planeringsprogrammet bildas 
kraftfull kunskap dels via den preliminära utredningen, dels via den sektoriella 
växelverkan. Projekt som är av betydelse för huvudvägnätet har en tendens att 
avancera i planeringsprogrammet.  I allmänhet upplevde de experter som deltagit 
i beredningen av planeringsprogrammet att tillräckligt med information är till-
gänglig för planeringsprogrammet. 

Rekommendationerna för att utveckla planeringsprogramprocessen anknyter till 
klargörande av dokumentationens betydelse och medverkan i en bredare expert-
grupp. Genom att utveckla växelverkan kan tyst kunskap hos experterna 
effektivare konverteras till mer användningsduglig kodifierad kunskap för 
organisationen. Rekommendationerna för att utveckla planeringsprogram-
processen anknyter till klargörande av dokumentationens betydelse och med-
verkan i en bredare expertgrupp. Genom att utveckla växelverkan kan tyst kunskap 
hos experterna effektivare konverteras till mer användningsduglig kodifierad 
kunskap för organisationen. 



Opinnäytetyö 4/2021 5 
 

 

Petri Ruohio: Utilization of road project planning knowledge in the planning 
program related decision-making of the Finnish Transport Infrastructure 
Agency. Finnish Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2021. Thesis 4/2021. 75 pages 
and 1 appendix. ISSN 2490-1202, ISBN 978-952-317-903-5. 

Abstract 
 

The goal of the master’s thesis was to study the utilization of road project planning 
knowledge in the decision-making of public officials. Knowledge utilization was 
studied in the context of the planning program of the Finnish Transport Infra-
structure Agency (FTIA) with specified interest in road project planning. The aim 
was to discover what kind of knowledge experts perceive as effective or influential 
when choosing projects to the planning program. In addition, the goal was to study 
whether the knowledge provided by project planning is considered sufficient. 

The primary method of the thesis is semistructured interview research. The inter-
viewees are participants of the planning program process in FTIA and Centres for 
Economic Development, Transport and the Environment (ELY). Five participants of 
the process were interviewed and additionally planning program documents and 
some dialogue situations were studied. The theoretical framework of critical 
realism was partially applied when interpreting the results, additionally studies of 
knowledge utilization in knowledge-intensive companies and transport decision-
making provided background against which the results were compared. The central 
concepts of the study are tacit and explicit knowledge whereas the concepts of 
organizational learning and knowledge management are also important for the 
scope of the thesis.   

Based on the results it was interpreted that effective knowledge regarding the 
planning program is created in dialogue between the FTIA and ELY officials, with 
the role of codified knowledge being rather minimal. Utilized knowledge is formed 
partially through feasibility studies, partially in regional dialogue. Proposals that 
relate to improving the level of service of the core road network tend to be 
successful in the planning program. The participants of the process generally 
experienced that there was sufficient knowledge available when it comes to the 
planning program process.  

Recommendations to improve the process relate to the clarification of the role of 
documentation and the increased involvement of experts. By developing dialogue 
the tacit knowledge of experts could convert more effectively into codified 
knowledge, which would be more easily accessible to the respective organizations. 
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 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Kestävän ja toimivan liikennejärjestelmän suunnittelu kätkee sisäänsä lukematto-
mia valintoja. Valintoja tekevät liikenneverkon kehittämiseen osallistuvat asiantun-
tijat, lopulliset päätökset tehdään poliittisella tasolla. Tässä tutkimuksessa luupin 
alle asetetaan asiantuntijatason valintaprosessi. Asiantuntijoiden tekemillä valin-
noilla on merkitystä, sillä ilman heidän näkemykseensä perustuvaa tukea hankkeen 
eteneminen kohti toteutusta on vaikeampaa kuin ilman sitä. Millaista tietoa valin-
tojen pohjana hyödynnetään? 

Suunnittelua on tärkeää asettaa valtakunnallisesti aikajärjestykseen muutamasta 
syystä. Ensinnäkin liikenneverkkoa on kehitettävä voimassa olevaa lainsäädäntöä 
ja alueellista tasapuolisuutta noudattaen. Toiseksi on tärkeää varmistaa, että lii-
kenneverkon kehittäminen tapahtuu yhteiskuntataloudellisesti tehokkaasti ja ym-
päristöllisesti kestävästi. Suunnitelmavarannosta on pidettävä huolta, jotta suh-
dannetilanteidenkin muuttuessa on tarvittaessa tarjolla nopeastikin käynnistettäviä 
hankkeita. Suunnitteluttamisen suunnittelu on tärkeää konsulteille. Suunnittelija-
konsultit pystyvät suunnittelemaan toimintaansa ja resursointiaan paremmin, mi-
käli valtakunnallisesti etenevät suunnitelmat on selkeästi aikataulutettu. Aikataulu-
tieto on tärkeää viestiä konsulttikunnalle tasapuolisesti.  

Tietoa päätösten pohjaksi on saatavissa lukemattomista tietolähteistä. Suunnitte-
lun kentällä tuotetaan monenlaisia selvityksiä. Maankäytön yhteydessä valmistel-
laan kaavoja, maakuntaliitot tuottavat omia suunnitelmiaan, minkä ohella sidos-
ryhmät ja edunvalvontajärjestöt tuottavat omaa dokumentaatiotaan ja päivittävät 
alueellista tilannekuvaa. Asiantuntijoiden kartuttamaa, niin kutsuttua hiljaista, do-
kumentoimatonta tietoa pyritään siirtämään tietojärjestelmiin, jotta osa asiantun-
tijoiden tiedosta olisi laajemmin organisaatioiden saatavilla. Tutkimuksessa doku-
mentoidun eli eksplisiittisen ja niin kutsutun hiljaisen tiedon eli implisiittisen tiedon 
suhde on keskeinen kiinnostuksen kohde.  

Tiedon tehokkaampi hyödyntäminen on eräs Väyläviraston strategisista tavoit-
teista, minkä ohella hyödyntämiseen on kiinnitetty huomiota muualla valtionhallin-
nossa. Sekä yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon 
olisi pohjauduttava entistä enemmän tutkittuun tietoon (Valtioneuvoston kanslia, 
2021). Erityisesti Iso-Britanniassa 1990-luvulla suosiota saavuttaneen tietoperus-
taisen politiikan (evidence-based policy) ajatuksia on kehitelty myös suunnittelu-
teorian kentällä. Teoriaan syvennytään tässä tutkimuksessa valikoiden, mutta esi-
merkiksi Krizek on tarjonnut käsitettä evidence-based practice (EBP) kuvaamaan 
käytäntöä, jossa informaatiosta jalostuu tutkimusprosessissa yleistettävää tietoa. 
Tutkimustulokset ja käytännön työssä omaksuttu tieto yhdistyvät tavoitetilan-
teessa näyttöpohjaiseksi käytännön toiminnaksi (Krizek ym., 2009). 

Hankesuunnittelun tuottaman tiedon ja päätöksenteon välinen suhde on haastava 
tutkimuskohde. Suunnittelu on luonteeltaan monimutkaista, ilkeiden ja pirullisten 
ongelmien (Rittel & Webber, 1973) parissa työskentelyä. Käytännön valinnoissa, 
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siinä mitä hankkeita lähdetään edistämään, on taustalla lukemattomia neuvotte-
luita, tiedonantoja, kiistoja, selvityksiä ja aiempia suunnitelmia. Erilaisten tarpeiden 
ja näkökulmien yhteensovittaminen on osa suunnittelijan ammattitaitoa. Tietopoh-
jaisuutta ja tiedolla johtamista on viime aikoina korostettu strategiatasolla myös 
Väylävirastossa. Tutkimuksessa tarkasteluun on valittu yksi suunnitteluprosessin 
osa, Väyläviraston keskitetty suunnitteluohjelma, ja erityisesti suunnitteluohjel-
massa rahoitetut maanteiden kehittämishankkeet. 

Tavoitteena on tunnistaa, mitä maanteiden hankesuunnittelun tuottamasta tie-
dosta hyödynnetään keskitettyyn suunnitteluohjelmaan liittyvissä päätöksenteko-
tilanteissa sekä Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksissa (ELY), että Väylävi-
rastossa. Missä määrin suunnitteluohjelmassa käytettävä tieto on implisiittistä, hil-
jaista tietoa, ja missä määrin se on eksplisiittistä, dokumentoitua tietoa? Tavoite 
on diplomityön tasoiselle tutkimukselle kunnianhimoinen, minkä vuoksi voitaneen 
saavuttaa korkeintaan osittainen ymmärrys suunnitteluohjelmaprosessissa hyö-
dynnettävän tiedon luonteesta. 

Tutkimuksessa tarkastellaan jo päättyneitä suunnitteluohjelmaprosesseja haasta-
tellen suunnitteluohjelmaan osallistuneita suunnittelun ja toiminnanohjauksen asi-
antuntijoita. Tarkkaa vuosirajausta työlle ei voida määrittää, mutta tutkimuksessa 
tarkastellaan suunnitteluohjelmamenettelyä Väylän tai Väyläviraston organisaation 
ajalta. Tarkastelu päättyy vuoteen 2021, jolloin suunnitteluohjelmaa lähdettiin ke-
hittämään voimakkaasti suhteessa valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitel-
maan. Tarkastelua on tehty peilaamalla suunnitteluohjelmaprosessia alueilta valit-
tuihin hanke-esimerkkeihin. Hanke-esimerkin avulla pyritään avaamaan, millainen 
tieto on vaikuttavaa ehdotettaessa hanketta suunnitteluohjelmaan.  

Suunnittelutyötä, ja suunnitteluhankkeiden ohjelmointia tehdään rajallisessa aika-
raamissa, rajallisin resurssein ja rajallisin tiedon. Ei ole realistista odottaa, että 
suunnitteluhanketta valmisteltaessa kaivettaisiin esiin kaikki mahdollinen suunnit-
teluhanketta koskettava tieto. Suunnittelussa on lopulta kysymys asioiden aikaan-
saamisesta, getting things done. Toimintaympäristössä ja sen sisällä tapahtuvassa 
päätöksenteossa käytäntöyhteisön (Wenger, 1997) jaettu käsitys prioriteetiltaan 
tärkeimmistä hankkeista korostuu. Tämä on tyypillistä kohdetason ohjelmoinnille, 
jossa päätöksentekijöiden valittavana on konkreettisia toimenpiteitä.  

Suunnitteluohjelmassa päätetään, päästetäänkö toimenpide etenemään kohti ho-
risontissa häämöttävää toteutusta. Hankkeet etenevät toteutukseen eri nopeuk-
silla. Osa etenee kaavamaisella tavalla suunnittelujärjestelmän askelmalta toiselle, 
esiselvityksestä yleissuunnitteluun, siitä tiesuunnitteluun ja lopulta rakentamis-
suunnitteluun. Osa hankkeista pääsee ohituskaistalle, tuulta purjeisiin tarjoavat 
poliittiset kädenväännöt, talouden suhdannevaihtelut, elinkeinoelämän investoinnit 
sekä ajan henki ja sen muutos. 

Tutkimus ei tavoita äsken mainittujen, erityisistä syistä nopeammin etenevien 
hankkeiden luonnetta, vaan fokus kohdistuu suunnitteluohjelman arkisempaan 
prosessiin, vuosikellon mukaiseen toimintaan. Säännön vahvistavat poikkeukset 
saattavat nousta esiin satunnaisesti, mutta eivät merkittävästi. Arkiseen, vuosittain 
rutiininomaisesti etenevään menettelyyn ei liity niinkään dramatiikkaa vaan syste-
matiikkaa. Kaoottiseksikin tulkittavaa liikennejärjestelmää pyritään hallitsemaan tai 
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kesyttämään vakiintuneiden, sääntömääräisten menettelyjen avulla. Menettelyt 
ohjaavat tuottamaan tietynlaista tietoa.  

Suunnitteluohjelman kontekstissa Väyläviraston keskeinen toive on kuulla ELY-kes-
kusten näkemys alueella ensisijaisesti toteutusta kohti edistettävistä hankkeista. 
Väyläviraston asiantuntijoiden tehtävä on haastava, koko liikenneverkon tilan ym-
märtäminen. Kokonaisuutta on mahdotonta hallita dokumentoimatta tietoa yhteis-
käyttöisiin tietojärjestelmiin. Apua hahmottamiseen tarjoavat selvitykset, strategia-
kortit ja vuorovaikutus alueellisten ELY-keskusten kanssa. Unohtaa ei sovi sidos-
ryhmiä kunnista maakuntaliittoihin, yrityselämästä maanomistajiin ja tavallisiin 
kansalaisiin.  Organisaatiotasolla tietoa kerätään tietojärjestelmiin, mutta millai-
sessa asemassa suunnitteluohjelmaan liittyvässä päätöksenteossa on kokemuk-
seen perustuva asiantuntijatieto? Miten suunnittelutyötä arjessa tekevät projekti-
päälliköt, toiminnanohjaus, suunnittelu, vaikutusten arviointi sekä muut erikois-
osaamista ohjelmoinnin tueksi tuovat asiantuntijat käyttävät tietoa suunnitteluoh-
jelman kontekstissa?  

Ohjelmointi eriytyy tutkimuksessa muusta suunnittelusta, mutta sitä ei rajauksesta 
huolimatta tulisi käsittää muusta hankesuunnittelutyöstä erillisenä. Tietoa ei tuo-
teta pelkkää suunnitteluohjelmaa varten vaan se on aina suhteessa muuhun suun-
nitteluun. Asiantuntija valikoi esiselvityksestä, hankearvioinnista tai muusta doku-
mentaatiosta tiedot, joita hän tarvitsee suunnitteluohjelmaan kytkeytyvän suunnit-
telutarve-ehdotuksen tekoon. Valikointi tehdään tiedostaen tai tiedostamatta. Jat-
kossa suunnitteluohjelman on kytkeydyttävä valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnitelman tavoitteisiin, liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan, investoin-
tiohjelmaan sekä perussuunnitelmaan.  

Diplomityö ei sivua uuteen toimintaympäristöön liittyvää kehittämistyötä kuin pai-
koitellen. Työn fokus on aiemmassa, liikennejärjestelmäsuunnitelmaa edeltävässä 
menettelyssä. Parhaimmassa tapauksessa diplomityötä voidaan käyttää prosessi-
muistin tukena. Katse suuntautuu päättyneisiin prosesseihin, mutta menneestä 
poimitaan kehitysehdotuksia tulevan toiminnan kehittämiseen. Prosessimuisti on 
tärkeää organisaation toiminnan kehittämiselle. Suunnitteluohjelman prosessin 
etujen ja haittojen kiteyttäminen helpottaa kehittämistyötä.  Toinen tapa lukea tätä 
tutkimusta on aiemman suunnitteluohjelman välitilinpäätös. Mitä vanhasta proses-
sista kannattaa muistaa? Entä mitä kannattaa unohtaa?  Jälkiarviointia tehdään 
yleisesti vähän. Työn tulokset eivät toisaalta ole niin kattavia, että jälkiarviointia 
voitaisiin pitää perinpohjaisena, korkeintaan ohjeellisena.  

Tiedon hyödyntäminen on kiinnostanut paljon ja sitä on tutkittu muun muassa tie-
tojärjestelmiin tai organisaatioon peilaten. Immonen on Keski-Suomen ELY-kes-
kukselle tekemässä opinnäytetyössä (2018) tutkinut maanteiden suunnitelmien te-
hokkaampaa hyödyntämistä. Rajala (2019) on liikenne- ja viestintäministeriötä ta-
paustutkimuksena käyttäneessä diplomityössään tutkinut vaikutusten arvioinnin 
organisatorista oppimista strategisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja liiken-
nepoliittisessa valmistelussa. Organisatorinen oppiminen ei ole tutkimuksen pää-
asiallinen näkökulma, mutta alan kirjallisuuteen on viitattu työn taustaosuudessa. 
Susa Eräranta on väitöstutkimuksessaan (2018) tutkinut maankäytön suunnitte-
lussa ilmeneviä sosiaalisen vuorovaikutuksen verkostomaisia rakenteita. 
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Ohjelmointia on tutkittu jonkin verran aiempina vuosikymmeninä. Lautala (2004) 
on tutkinut asiantuntijahaastatteluihin perustuvassa diplomityössään tiepiirien lii-
kenneturvallisuustoimenpiteiden valintaprosesseja ja niiden vaikutuksia. Mild ja 
Metsäranta (2014) ovat selvityksessään esittäneet ohjelmatason arvioinnin kehit-
tämisen tavoitetilaksi olemassa olevien suorien kustannus- ja liikenteellisten vaiku-
tusten arvioinnin kehittämistä ja monipuolisempaa hyödyntämistä päätöksenteon 
taustatukena.  

Työssä pureudutaan vaiheeseen, jossa tehdään päätös suunnittelun rahoituksesta. 
Talousarvioesityksestä käyty poliittinen keskustelu ja toteutushankkeista hallinnon-
alan sisällä käytävä keskustelu jäävät rajauksen ulkopuolelle. Suunnittelun aloitta-
mista edeltävää poliittista keskustelua ja vaikuttamista ei tutkimuksessa käsitellä. 
Hankkeet eivät ilmesty talousarvioesityksiin tyhjästä vaan ilmestymistä edeltää 
pitkä alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttamis- ja selvitystyö. Tutkimuksen ta-
voitteena ei ole arvioida normatiivisesti suunnitteluohjelmassa tehtäviä valintoja 
vaan ennemmin kuvata valintaprosessia. Kuvaus voi antaa avaimia menettelyn ke-
hittämiseen.  

Tutkimuksessa ei käsitellä esimerkiksi perusväylänpidon ohjelmoinnin käytäntöjä, 
vaan huomio keskittyy suunnitteluohjelmaan. Rajaus on keinotekoinen, mutta dip-
lomityön toteutettavuuden kannalta välttämätön. Rajaus on keinotekoinen tiedon 
hyödyntämisenkin näkökulmasta. Tietoa ei tuoteta pelkästään ohjelmointiproses-
sin tueksi. Enemminkin voisi ajatella hankesuunnittelussa tuotetusta tiedosta poi-
mittavan tarpeelliset ainekset ohjelmointiin. Väylävirasto käyttää valtaa määrittä-
essään, ministeriön askelmerkkien mukaisesti, mitä tarpeellinen tieto on. 

Suunnitteluohjelmaa tarkastellaan seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 

1. Mikä on vaikuttavaa tietoa valittaessa maantiehanketta keskitettyyn suun-
nitteluohjelmaan?  

2. Millaista tietoa suunnitteluohjelman valmistelussa hyödynnetään? 

o Miten maantiehankkeiden päätöksenteon tueksi tuottamaa tietoa 
on hyödynnetty keskitetyssä suunnitteluohjelmassa ja sitä valmis-
tellessa?  

3. Koetaanko hankesuunnittelun tuottama tieto keskitetyssä suunnitteluohjel-
massa tehtävän päätöksenteon näkökulmasta riittäväksi ja tuotetaanko tie-
toa oikea-aikaisesti? 

Diplomityö on keskeisesti haastatteluaineistoon perustuva laadullinen tutkimus. 
Tutkimus suunniteltiin ja toteutettiin koronaviruspandemian aikaan. Kaikki tutki-
mukseen liittyvät haastattelut, tiedonannot ja tarkastelut tehtiin etäyhteyksin. Tut-
kimukseen olisi normaalioloissa sisältynyt enemmän osallistuvaa havainnointia, jol-
loin johtopäätökset ja suositukset suunnitteluohjelman kehittämiseksi olisivat olleet 
kokonaisvaltaisempia.  Etäisyyksien vuoksi suunnitteluohjelmaan on toisaalta aina 
sisältynyt etävuorovaikutusta. Eniten pandemiatilanne onkin vaikuttanut suunnit-
teluohjelmaprosessista tehtyihin havaintoihin. Maailma näyttää erilaiselta kotitoi-
mistosta käsin.  
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1.2 Keskeiset käsitteet ja tutkimuksen rakenne 

Hankesuunnittelulla tarkoitetaan tutkimuksessa kaikkea suunnittelutyötä, jossa 
asetetaan liikennehankkeelle sen laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoi-
tusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet ja määritellään rakennuspaikka ja hankkeen 
toteutustapa (TEPA Termipankki, 2021). Määritelmä on työn tarkoitusta varten so-
vellettu rakennetun ympäristön sanastosta, tarkemmin rakennushanketta kuvaa-
vasta määritelmästä. Kuvaus on riittävä liikennehankkeelle, sillä tavalla kuin se tut-
kimuksessa ymmärretään.  

Päätöksenteolla tarkoitetaan ELY-keskuksissa ja Väylävirastossa tehtyjä, suunnit-
telutarpeiden ehdottamista ja valintaa koskevia päätöksiä. Tutkimus on rajattu vir-
kamiestason päätöksentekoon. ELY-keskusten osalta tarkastellaan yksilöllisen koh-
teen ehdottamista osaksi Väyläviraston keskitettyä suunnitteluohjelmaa. Väylävi-
raston osalta tarkastellaan suunnittelutarve-ehdotusten priorisointia.  

Tiedon suhteen tutkimuksessa jaetaan klassinen määritelmä tiedosta totena, pe-
rusteltuna uskomuksena (Tieteen termipankki, 2021). Tutkimusasetelma lainaa 
Campbellin (2012, 136-137) artikkelissa käytetyn laajan tiedon määritelmän, ym-
märtäen tietoon liittyvän odotuksen kausaliteetista. Tutkimukseen perustuvaa tie-
toa ei pidetä ainoana tietolähteenä, vaan tunnistetaan tiedon moninaisuus. Tietoa 
ja sen erityispiirteitä käsitellään tarkemmin tutkimuksen taustaosuudessa.  

Tutkimuskysymyksissä esiintyvää käsitettä vaikuttava tulkitaan tutkimuksessa suh-
teessa tietoon. Toisaalta tarkastellaan, millainen tieto on tehokasta tai efektiivistä, 
toisaalta millainen tieto on vaikutuksen tekevää (perustuen: Kielitoimiston sana-
kirja, 2021). On tunnistettava vaikutuksiin kytketyt merkitykset liikennesuunnitte-
lussa. Vaikutustenarviointi ja vaikutukset esiintyvät erityisesti hankearviointikon-
tekstissa. Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohjeessa (Väylävirasto, 2020) vai-
kutus määritellään ‘toimenpiteen aiheuttamaksi muutokseksi jonkin asian tilassa.’ 
Lisäksi todetaan tilanteen muuttumattomuudenkin voivan olla vaikutus.  

Tutkimuksessa ei tutkita vaikutustietoa vaan sitä, millainen tieto koetaan hanke-
suunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa vaikuttavaksi tai vaikutuksen tekeväksi. 
Lisäksi keskeisiä käsitteitä ovat organisatorinen oppiminen ja tiedonhallinta. Käsit-
teiden eron voi tulkita esimerkiksi siten, että organisatorinen oppiminen käsittää 
organisaation oppimisprosessin hallinnan tiedonhallinnan tähdätessä tietovaran-
non rakentamiseen ja soveltamiseen (Mishra & Uday Bhaskar, 2011). 

Kriittinen realismi, jota tutkimuksessa sovelletaan, on tietoteoreettinen näkemys, 
jonka mukaan tieteen avulla voidaan saavuttaa tarkempaa tietämystä todellisuu-
desta. Todellisuus on kriittisessä realismissa olemassa huolimatta siitä tiedostam-
meko sen olemassaolon. Havaittavissa ja koettavissa olevan sekä tapahtumat tuot-
tavien mekanismien välisen ulottuvuuden välillä on ontologinen kuilu, minkä vuoksi 
tieteelliset havainnot ja teoriat ovat riippuvaisia käsitteistä, mutteivat niiden mää-
rittämiä. Tiede nähdään kriittisessä realismissa käytännönläheisenä, sosiaalisena 
toimintana, mikä osaltaan vaikuttaa tutkimusmetodien valintaan (Danermark ym. 
2002, 39). Kriittisen realismin vaikutusta tutkimusasetelmaan käsitellään tarkem-
min luvussa kolme.  
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Tutkimus jakaantuu kuuteen lukuun. Luvussa kaksi eli taustaluvussa esitetään kes-
keistä ohjelmointia käsittelevää tutkimusta sekä tiedosta suunnittelussa käytyä 
suunnitteluteoreettista keskustelua. Lisäksi kuvataan lyhyesti organisaatioiden toi-
mintaympäristö ja Väyläviraston suunnitteluohjelma. Taustaosuus alalukuineen 
muodostaa kehyksen, jota vasten tutkimustuloksia myöhemmin tulkitaan. Kolman-
nessa luvussa esitellään käytettyä metodia eli haastattelututkimusta, tutkimustu-
loksista tehtyä analyysia sekä valittuun metodiin liittyviä rajoitteita. Luvussa esitel-
lään lyhyesti kriittisen realismin käyttöä tutkimustulosten analysoinnissa. Neljän-
nessä luvussa esitellään haastattelututkimuksen ja analyysin keskeiset tulokset. 
Viidennessä, johtopäätösluvussa arvioin tutkimustulosten suhdetta aiemmin tiedet-
tyyn ja tutkittuun. Kuudennessa luvussa esitetään suositukset toiminnan kehittä-
miseksi. Tutkimuksen loppuun on kirjattu diplomityön lähteet ja haastatteluissa 
käytetty kysymysrunko.  
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 Tutkimuksen tausta 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen taustaa. Tutkimukseen vaikuttanutta kirjalli-
suutta käsitellään tiedon, organisaatioteorian sekä ohjelmoinnin näkökulmasta. 
Alaluvussa 2.1. käsitellään ohjelmointia ja suunnitteluprosessia, kun taas alalu-
vussa 2.2. kuvataan tiedon ja organisaation käsitteitä tutkimuksen kannalta tar-
peellisella tavalla. Alaluku 2.3. sisältää taustaosuuden yhteenvedon. 

Tutkimusta varten ei tehty systemaattista kirjallisuuskatsausta, taustaosuutta voisi 
kuvata tutkimustulosten ja johtopäätösten kontekstualisoinniksi. Tietoa ja organi-
saatiota käsitellään yleisesti, minkä jälkeen kuvataan tapaustutkimuksissa tunnis-
tettuja organisaatiotason tiedon hyödyntämistä edistäviä ja toisaalta estäviä teki-
jöitä. Ohjelmoinnin osalta kuvataan ainoastaan peruspiirteet niiltä osin kuin se on 
tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäksi kuvataan tarvittavilta osin suo-
malainen suunnittelujärjestelmä ja suunnitteluohjelman asema siinä. Luvun tavoite 
ei ole tarjota kattavaa kuvausta ohjelmoinnin nyansseista, vaan kuvata yleisesti 
ohjelmoinnin asemaa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Tavoitteena ei ole arvioida 
suunnitteluohjelman menetelmien oikeellisuutta.  

Päätöksentekoon liittyvän tutkimuksen ja teorian osuus luvussa on vähäinen. Pää-
töksenteon taustoittaminen olisi ansainnut oman alalukunsa, mutta sitä ei aikatau-
lusyistä käsitellä kuin viitteellisesti. Tutkimus pohjautuu osin kriittisen realismin 
teoreettiseen viitekehykseen. Kriittisessä realismissa abstraktiolla eli tutkimuskoh-
teen keskeisimpien osatekijöiden tunnistamisella ja siihen pohjautuvalla konseptu-
alisoinnilla eli käsitteistämisellä on keskeinen asema. Tunnistaminen on tärkeää 
osatekijöiden paljastaessa millaiset toimenpiteet ja teot ovat tutkimuskohteelle, 
tässä tapauksessa suunnitteluohjelmalle, mahdollisia (Danermark ym., 2002, 70). 
Kriittisen realismin vaikutuksia tutkimusasetelmaan kuvataan tarkemmin luvussa 
kolme.   

2.1 Ohjelmointi ja suunnitteluprosessi 

2.1.1 Suunnittelujärjestelmä 

Suunnitteluprosessi voidaan hahmottaa suunnitelmatasoina. Yksittäinen hanke 
etenee esisuunnittelusta rakentamiseen 6-10 vuodessa, mikäli päätökset tapahtu-
vat viiveittä. Alueellisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa kootaan alueen toimi-
jat pohtimaan, mikä on alueelle tärkeää, mitä toimenpiteitä tulisi painottaa ja mitä 
valtion toivotaan tekevän. Lähtökohtina ovat laajemmat alueen kehittämistavoit-
teet. Työtä tehdään jatkuvasti ja liikennejärjestelmän kehittämiseen kytkeytyy 
maankäytön, asumisen, palvelujen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten yh-
teensovittaminen.   
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Kuva 1. Maanteiden suunnittelun vaiheet (Väylävirasto). 

Esiselvitystasolla tutkitaan tie- ja ratahankkeiden ajoitusta ja tarvetta maakunta-
kaavaan ja yleiskaavaan verrattavalla tarkkuustasolla. Väylän sijainnista voi olla 
vaihtoehtoisia linjauksia. Esiselvityksiä on erilaisia kuten kehittämisselvitys, tarve-
selvitys ja toimenpideselvitys. Tuloksena hahmottuu hankkeita, joille on alustavasti 
selvitetty vaihtoehtoisia toimenpiteitä vaikutuksineen ja kustannuksineen. Suunnit-
telun aloittamisesta voidaan päättää esiselvityksen perusteella. Kattavimmillaan 
esiselvitys voi olla eri tahojen yhdessä laatima liikenneselvitys ja pienimmillään si-
säisenä työnä laadittu toimenpiteen kuvaava tiivistelmä eli hankekortti.  

Yleissuunnittelu vastaa yleis- tai asemakaavatasoista maankäytön suunnittelua. 
Yleissuunnitelmassa selvitetään väylän likimääräinen laatu ja sijainti, väylän kyt-
kennät nykyiseen ja tulevaan tiestöön sekä maankäyttöön, liikenteelliset ja tekniset 
perusratkaisut sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet. Tarvittaessa teh-
dään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa hankkeen vaikutukset 
arvioidaan YVA-lain mukaisesti. Hyväksytty yleissuunnitelma voi rajoittaa rakenta-
mista suunnitelma-alueella. Lisäksi se synnyttää tienpitäjälle mahdollisuuden lu-
nastaa alueita.  

Tie- ja ratasuunnitelmavaiheessa tehdään hankkeen toteutukseen tähtäävää yksi-
tyiskohtaista suunnittelua. Tarvittava tiealue ja rautatiealue otetaan lainvoimaisen 
tie- ja ratasuunnitelman perusteella haltuun rakentamista varten.  Tien sijainti ja 
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liittymät määritetään tarkasti, kuten myös jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkolii-
kenteen järjestelyt. Lisäksi määritetään melusuojaukset. Mahdollisista valituksista 
huolimatta alueet voidaan ottaa tässä vaiheessa haltuun ja aloittaa rakentaminen. 

Rakennussuunnittelu liittyy hankkeen välittömään toteuttamiseen. Tutkimuskoh-
teessa eli suunnitteluohjelmassa rakennussuunnittelu on harvoin keskiössä vaan 
painotus on edeltävissä suunnitteluvaiheissa. Suunnitteluohjelmassa aikataulute-
taan esiselvityksiä, tie- sekä yleissuunnittelua, joten tehdyt valinnat kohdistuvat 
erityisesti toteutusta edeltäviin suunnittelun vaiheisiin. Suunnitteluohjelma laadi-
taan Väylävirastossa Väylien suunnittelu -osastolla. Varsinainen suunnittelu, joka 
on yksityiskohdiltaan rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, tehdään pääosin konsultti-
yhtiöissä julkisorganisaatioiden tilatessa suunnittelutyön.  

 

Kuva 2. Väyläviraston organisaatiokaavio vuodelta 2021. Suunnitteluohjelma val-
mistellaan Liikenneverkkojen suunnittelu -toimialan alaisella Väylien suunnittelu  
-osastolla (Väylävirasto). 
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Kuva 3. Uudenmaan ELY-keskuksen organisaatiokaavio. Suunnitteluohjelman val-
misteluun osallistuvat liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen virkahenkilöt.  
(Uudenmaan ELY-keskus). 

Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaan ELY-keskus vastaa yleissuunni-
telman ja tiesuunnitelman laatimisesta. Tienpitäjä eli Väylävirasto voi ottaa vas-
tuulleen merkittävän tie- tai yleissuunnitelman laadinnan. Ennen suunnittelun 
käynnistämistä ELY-keskusten panos on keskeinen.  Suunnitteluohjelman suunnit-
telutarve-ehdotukset, johtuivatpa ne esiselvityksistä tai muista paikallisesti tunnis-
tetuista tarpeista, ovat peräisin alueilta. ELY-keskukset toteuttavat alueellista 
suunnittelua osin omasta budjetistaan, mutta erityisesti pääväylien osalta suunnit-
teluohjelmarahoituksen merkitys on keskeinen.  

2.1.2 Ohjelmointi 

Resurssien ollessa rajallisia on suunnittelun edistymistä hallittu ohjelmoinnilla. Oh-
jelmointi on Sinhan ja Labin (2007) mukaan valittujen toimenpiteiden järjestämistä 
tärkeys- ja toteutusjärjestykseen tietyssä aikaraamissa. Ohjelmoinnissa projektien 
ja hankkeiden tietoja, kuten kustannuksia, toimenpiteitä ja vaikutuksia, verrataan 
käytettävissä olevaan rahoitukseen sekä liikennejärjestelmän strategisiin tavoittei-
siin. Ohjelmoinnissa on Sinhan ja Labin mukaan keskeistä tunnistaa käytettävissä 
olevat resurssit. Suunnitteluprojekteja ei tule käynnistää liian samanaikaisesti, jotta 
käytettävissä on riittävästi resursseja. Resursseilla voidaan tarkoittaa rahaa, työ-
voimaa tai raaka-aineita. 
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Sinha & Labi määrittävät ohjelmoinnille toimintaympäristön mukaan vaihtelevia 
rooleja. Ohjelmointi voi ohjata optimaalisten, liikennejärjestelmän kannalta tär-
keimpien investointien tekemisessä. Toisaalta se mahdollistaa investointien välisen 
vertailun ja avustaa budjetoinnissa. Mikäli on tehty investointiohjelma, voi ohjel-
mointi tehostaa sen läpivientiä.  Lisäksi ohjelmointi voi avustaa organisaation toi-
minnanohjauksessa.  

Tyypillisessä ohjelmointiprosessissa on seitsemän askelmaa. Ensin määritetään sel-
keät, mitattavissa olevat tavoitteet. Toiseksi määritetään ohjelmoinnin ajanjakso 
sekä käytetyt mittayksiköt. Kolmanneksi tehdään vakiintuneisiin ja johdonmukai-
siin prosesseihin perustuvat tarvearviointi. Neljänneksi suoritetaan fiskaalinen eli 
valtion tuloja koskeva analyysi. Viidenneksi kehitetään liikenteen parantamisoh-
jelma, mieluiten iteroituvasti. Kuudenneksi viimeistellään ohjelmalistaus ja bud-
jetti. Viimeisessä vaiheessa suunnitelma implementoidaan ja sen toteutumista seu-
rataan (Sinha & Labi, 2007). Ohjelmointi ei aina etene askelmien mukaisesti. Vai-
heet saattavat yhdistyä tai niitä saatetaan toteuttaa eri järjestyksessä.  

Ohjelmointiin sisältyy hankkeiden asettamista tärkeysjärjestykseen eli priorisointia. 
Erilaiset ohjelmointitavat eivät ole tutkimuksen keskiössä, minkä vuoksi niihin ei 
syvennytä tarkemmin. Yleisesti voidaan todeta priorisointitapojen ja menetelmien 
vaihtelevan yksinkertaisista rankinglistoista monimutkaisempiin matemaattisiin 
mallinnuksiin. Väylävirasto on kehittänyt priorisoinnin tueksi hankearviointietoa 
hyödyntävän PRIO-työkalun. Työkalun tuloksia on hyödynnetty vuoden 2021 oh-
jelmavalmistelussa. Aiemmassa, tässä tutkimuksessa tarkasteltavassa suunnitte-
luohjelmassa PRIOn kaltaista työkalua ei ole ollut käytössä. Vähäisen käytön taus-
talla on ollut muun muassa työkalun keskeneräinen kehitystyö sekä pohja-aineis-
ton eli tehtyjen hankearviointien vähäisyys. Lisäksi priorisointityökalun käyttö on 
haastavaa suunnittelun aikaisemmissa vaiheissa. 

Kun tarkastellaan Sinhan & Labin määrittelemää tyyppiprosessia, rajautuu tämä 
tutkimus kolmannen askelman eli tarvearvioinnin jälkeiseen maailmaan. Väylävi-
raston keskitettyä suunnitteluohjelmaa varten on valmisteltu esiselvityksiä, tai alu-
eilla on muuten tunnistettu potentiaalisia suunnittelutarpeita. Väyläviraston tehtä-
vänä on huolehtia valtakunnallisen verkon palvelutasosta, ja sovittaa alueellisesti 
tehdyt ehdotukset valtakunnalliseen kehykseen. Tehtävä edellyttää hankkeiden vä-
listä vertailua rahoituksen ollessa rajattua.  

Ohjelmointia tehdään eritasoisesti. Mild ja Metsäranta (2014) ovat kuvailleet Ruot-
sin Trafikverketin mallin pohjalta ohjelmatasoja pyramidina, jossa pyramidin kär-
kenä on yhteiskunta. Välitasoja ovat liikennejärjestelmä ja verkko kohdetason 
muodostaessa pyramidin alimman kerroksen. Kaikki tasot ovat jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa käyttäjien kanssa.  
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Kuva 4. Eri ohjelmatasot pyramidina (Mild & Metsäranta, 2014). 

Tutkimus rajautuu kohdetason ohjelmointiin, jossa keskiössä ovat toimenpiteet 
sekä ratkaisut. Mild ja Metsäranta toteavat, että kohdetason ohjelmoinnissa pyra-
midin ylemmillä tasoilla määritetyt linjaukset konkretisoituvat toimenpiteiksi. Koh-
detasolla toimenpiteiden yhteisiä tekijöitä ovat konkreettisesti määritelty sisältö 
sekä paikka, aika ja kustannukset.  

Ohjelmoinnissa ja liikennejärjestelmätyössä käytetään tavallisesti erilaisia mitta-
reita. Mittareiden osalta tärkeäksi Sinha & Labi kuvaavat (1) sopivuutta eli tavoite 
peilautuu vähintään yhteen liikennejärjestelmätasolla asetettuun tavoitteeseen, (2) 
mitattavuutta eli tavoite on arvioitavissa objektiivisesti, (3) moniulotteisuutta, eli 
mittarin avulla voidaan tarkastella käsiteltävää ongelmaa monipuolisesti, (4) rea-
listisuutta eli mittarin tarvitsema data voidaan kerätä kohtuullisin resurssein, (5) 
puolustettavuutta, millä eli mittarin tulokset voidaan kommunikoida helposti pää-
töksentekijöille sekä (6) halutun aikavälin ennustettavuutta. Selkeästi määriteltyjen 
mittareiden eduiksi luetaan esimerkiksi niiden mahdollistama päätöksenteon lä-
pinäkyvyys, viestinnän selkeyttäminen sekä edistyneemmät seurantamahdollisuu-
det. 

Sinha & Labi toteavat, että mittareiden valinnassa korostuu käytettävyys, ennus-
teiden luontimahdollisuudet, datan saatavuus ja tarkkuus sekä joustavuus kulku-
muotojen välillä. Tarkasteltaessa moottoritieverkkoa tyypillisiä mittareita eli pää-
töksenteon tukena hyödynnettävää tietoa ovat heidän mukaansa tarkastellun ver-
kon ruuhkautuva osuus (prosentteina) sekä prosenttilukuna ilmoitettu aika, jonka 
verkon tarkasteltu osa on ruuhkautunut. 

Ohjelmoinnissa on kontekstinmukaisia astevaihteluita. Se voi olla toimenpiteiden 
asettamista teemakoreihin monikriteerianalyysiin perustuvien menetelmien poh-
jalta. Vaihtoehtoisesti ohjelmointi voidaan toteuttaa kevyemmin, vuorovaikutuksen 
ja asiantuntija-arvioiden pohjalta. Väyläviraston suunnitteluohjelma lukeutuu koh-
detason ohjelmointiin, jossa vuorovaikutuksella on merkittävä asema.  
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2.1.3 Väyläviraston suunnitteluohjelma

Väyläviraston suunnitteluohjelmaa ei ole kohtuullista erottaa muusta suunnittelu-
järjestelmästä. Suunnitteluohjelman valinnat ovat suhteessa liikennejärjestelmän 
kokonaiskuvaan. Toisaalta valtiontalous asettaa raamit suunnitteluohjelmalle. Käy-
tettävissä oleva rahoitus ohjaa, mitä suunnitteluohjelman puitteissa voidaan tehdä. 
Perusasetelma on ilkeä eli monitulkintainen. Kunkin prosessiin osallistuvan erilliset 
tulkinnat ovat loogisia ja selkeitä, mutta niitä on vaikea sovittaa yhteen näkemys-
ten poissulkevuuden vuoksi (soveltaen Raisio, Uusikylä & Jalonen, 2018, 37). Yk-
sinkertaisesti kuvattuna ohjelmassa pyritään sovittamaan yhteen alueellinen, ELY-
keskuksen toiminta-alueen näkökulma sekä valtakunnallinen näkemys. Lisäksi 
maanomistajien, elinkeinoelämän, kuntien ja muiden osallisten näkemykset tulisi 
huomioida tasapuolisesti.  

Suunnitteluohjelman valintoja ohjaavat lainsäädäntö, nykytilanteessa valtakunnal-
linen liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä hallitusohjelma. Ennen valtakunnallista 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa keskeinen asiakirja oli liikennepoliittinen selon-
teko. Kaikkea valintoihin vaikuttavaa lainsäädäntöä ei tutkimuksessa ole mahdol-
lista kuvata, minkä vuoksi keskeistä lainsäädäntöä esitellään valikoidusti. Suunnit-
telussa tulee huomioida tarvittavilta osin muun muassa ratalaki sekä maankäyttö- 
ja rakennuslaki (MRL). Laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (LjMTL) on mää-
ritetty, että suunnitelman laatija toimii yhteistyössä alueen viranomaisten ja kun-
tien kanssa. Lisäksi laissa on määritetty perusteet suunnittelulle. Näitä ovat maan-
tien kehittämisen tarpeet, valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja alu-
eellinen liikennejärjestelmäsuunnittelu, yleissuunnittelua ja tiesuunnittelua koske-
vat suunnitteluperusteet sekä alueiden käytön suunnittelu (LjMTL 2005/503 § 15 
f). 

Vuoden 2019 alusta astui voimaan Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maan-
teiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta. Pääväyläasetuksessa 
tienpitäjää velvoitetaan huolehtimaan riittävän palvelutason ylläpitämisestä luetel-
luilla väylillä. Tason I pääväylillä tienpitäjän tulee turvata pitkämatkaisen liikenteen 
hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeusrajoituksen on oltava vähintään 80 km/h, 
moottoriteillä 120 km/h. I-tason pääväylillä on oltava säännöllisesti turvallisia ohi-
tusmahdollisuuksia ja niillä liittymien määrän on oltava rajoitettua. Liittymien on 
lisäksi asetuksen mukaan oltava sellaisia, etteivät ne haittaa pääsuunnan liiken-
nettä.  

Tason II pääväylillä tienpitäjän tulee turvata pitkämatkaiselle liikenteelle mahdolli-
simman tasainen matkanopeus alueelliset olosuhteet huomioiden. Nopeusrajoituk-
sen on oltava vähintään 80 km/h. Asetuksen mukaan pitkämatkaisen liikenteen 
määrän ollessa vähäinen tienpitäjä voi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet sekä 
ohitusmahdollisuuksien että liittymäratkaisujen ja määrien suhteen. 

Pääväyläasetuksessa todetaan, että nopeusrajoituksen vähimmäistasosta voidaan 
tinkiä paikallisten liikenneturvallisuuteen, ympäristöön ja maankäyttöön liittyvien 
syiden vuoksi. Lisäksi momentissa 4 todetaan, että erityisesti kaupunkialueilla tien-
pitäjän on sopeutettava nopeusrajoitukset ja liikennealueiden ratkaisut kaupunkien 
maankäyttöön ja paikallisiin olosuhteisiin (Pääväyläasetus 933/2018 § 4). 
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Suunnitteluohjelmaa varten on tuotettu lainsäädäntöön ja liikennepoliittisiin doku-
mentteihin perustuvia valintakriteerejä. Vuoden 2020 suunnitteluohjelmassa käy-
tettiin oheisia kriteerejä:  

 

Lisäksi hallitusohjelman tavoitteet raamittavat valintoja. Marinin hallituksen halli-
tusohjelmassa liikenneverkon kehittämisen tavoitteiksi on tunnistettu (1) Toimiva 
liikenteen infrastruktuuri (2) Vähäpäästöinen liikenne (3) Toimiva viestintä ja tie-
donvälitys (4) Liikenteen valtionyhtiöiden asema (Valtioneuvosto, 2021). Epäsuo-
rasti taustalla vaikuttavat muut hallinnonalan strategiat. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön konsernistrategiassa Väyläviraston tehtäväksi määritellään valtion tiever-
kon, rautateiden ja vesiväylien kehittäminen sekä kunnossapito (LVM, 2019).  
Lisäksi priorisointiin vaikuttaa Väyläviraston oma strategia, minkä ohella Väylä- 
viraston vuosittaiset tulostavoitteet saattavat asettaa suunnitteluohjelman valmis-
teluun liittyviä vaatimuksia. 

Suunnitteluohjelma kytkeytyy keskeisesti valtion taloudenpitoon. Liikenne- ja vies-
tintäministeriön hallinnonalalle budjetoidut menot ovat vuonna 3,6 miljardia euroa 
koko budjettitalouden menojen ollessa 65,2 miljardia euroa (Valtiovarainministeriö, 
2021b). Näistä 3,6 miljardista eurosta perusväylänpitoon (31.10.20) osoitettiin 2,1 
miljardia euroa ja väyläverkon kehittämiseen (31.10.77) 432 miljoonaa euroa. (Val-
tiovarainministeriö, 2021c).  

 

1) asiakkaiden tarpeet  

alakategorioina elinkeinoelämän tarpeet ja sujuvat matkaketjut  

2) liikenneturvallisuuden parantaminen  

alakategorioina tasoristeykset sekä ajoneuvojen mittamuutokset 

3) väyläverkon omaisuuden arvon ja väylien kunnon hallinta  

alakategoriana siltakohteet 

4) ympäristökestävyyden edistäminen 

alakategorioina kestävä liikkuminen, päästöjen vähentäminen,  

ympäristöriskien pienentäminen, energiatehokkuus ja automaatio  

5) TEN-verkon palvelutasopuutteet, rajayhteydet 
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Kuva 5. Suunnittelukohteiden valintoja ohjaavia tekijöitä. Lainsäädännön, valta-
kunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja hallitusohjelman kirjausten suhde 
on kuvattu suhteessa suunnitteluohjelmaan. (Väylävirasto).  

Suunnitteluohjelmaakin koskettava keskeinen muutos tapahtui vuoden 2013 ta-
lousarvion yhteydessä, kun väyläverkon kehittämismomentin käyttöehtoihin lisät-
tiin kirjaus, jonka mukaan määrärahaa saa käyttää sijoitusmenomomenteilta ra-
hoitettavien investointihankkeiden hankesuunnittelusta aiheutuviin menoihin en-
nen kuin hankkeen aloittamisesta tehdään päätös valtion talousarvion yhteydessä. 
Tutkimuksessa ei käsitellä perusväylänpitoa kuin tarvittaessa, painotus on väylä-
verkon kehittämisen suunnittelukohteissa ja tarkemmin näiden kohteiden etene-
misessä kohti tarkempaa suunnittelua, siltä osin kuin yksittäisiä esimerkkejä hank-
keista esitellään. 

Miten suunnitteluohjelmaa on Väylävirastossa valmisteltu käytännössä? Väyläviras-
ton suunnitteluohjelma etenee strategisen työkalun eli vuosikellon mukaan. Alku-
vuosi painottuu edeltävän vuoden raportointiin. Kevätkaudella ELY-keskukset ja 
Väylävirasto kohtaavat suunnittelupalavereissa ja hankkeiden etenemistä seura-
taan. Elokuussa ELY-keskukset ilmoittavat Väylävirastolle seuraavien vuosien 
suunnittelutarpeet. Väylävirasto valmistelee ehdotusten pohjalta yhteenvedon ja 
priorisoi hankkeet aiemmin ilmoitettujen kriteerien perusteella. Suunnitteluohjelma 
hyväksytään johtoryhmässä lokakuussa. 

Vuoden 2020 suunnitteluohjelmassa muuhun kehittämisen hankesuunnitteluun oli 
varattu noin 7,6 miljoonan euron määräraha. Alueelliset ELY-keskukset esittivät 
kaikki väylämuodot huomioiden suunnittelutarpeita 11,4 miljoonan euron edestä. 
Kohteita suunnitteluohjelmaan on ollut tarjolla paljon.  

Suunnitteluohjelmaan liittyy paljon muuta kuin mitä vuosikellon kaltaisella strate-
gisella työkalulla voidaan kuvata. Suunnitteluohjelman valmistelu on keskusteluve-
toista ja siihen osallistuu niin liikennejärjestelmä- kuin myös hankesuunnittelun 
asiantuntijoita. Tosiasiassa suunnittelutarpeita ilmoitetaan suunnitteluohjelmaan 
vuoden ympäri ja niistä keskustellaan tarvittaessa ELY-keskusten ja Väyläviraston 
välillä. Suunnitteluohjelmaa johtanut henkilö kuvaa, että kalenteroidut tapaamiset 
ja niissä omaksuttu tieto eivät riitä. Tietoa karttuu osallistumalla suunnitteluun 
vuosien kuluessa (Haastattelu E). Suunnitteluohjelmaan sisältyy jatkuvaa rahoituk-
seen liittyvän tiedon hallintaa, raportointia ja vuorovaikutusta alueiden kanssa. 
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Suunnitteluhankkeissa saattaa tulla eteen aikataulu- tai rahoitushaasteita, jotka 
pyritään ratkaisemaan organisaatioiden välisessä dialogissa. 

 

Kuva 6. Erään suunnitteluohjelmavuoden vuosikello. Keskeinen vuoropuhelu on 
ajoitettu kevätkaudelle (Väylävirasto).  

 

Kuva 7. Suunnitteluohjelman rahoitusta kuvaava esitysdia. Tutkimuksessa käsitel-
lään kehittämismomentin alle valittuja maantiekohteita. (Väylävirasto).  
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Suunnitteluohjelman keskeinen dokumentoitu eli kodifioitu tieto sijaitsee Väylävi-
raston käyttämän Alfresco -dokumentinhallintajärjestelmän työtilassa. Työtilaan on 
kerätty suunnitteluohjelman keskeiset aineistot vuositasolla. Keskimääräiseen kan-
sioon on koottu suunnitteluohjelman excel-pohjainen raportointiaineisto, virasto-
jen välisten palaverien aineistot, lisärahoituspyynnöt ja talousseuranta-aineistot. 
Lisäksi yhteen kansioon on kerätty suunnitteluohjelmasta erinäisissä yhteyksissä 
vuoden aikana pidetyt esittelyaineistot. Kansiorakenne vaihtelee vuosittain. 

Valintaprosessista on työtilassa vähän kodifioitua tietoa. Toisaalta valinnat perus-
teineen voi löytää Väyläviraston pitämistä esityksistä, lisäksi prosessia tuntevat löy-
tävät ne talouden seuranta-aineistoista. Dokumentinhallinnassa korostuu vuosit-
taisen prosessin tukeminen ja työnaikaisen tiedonhallinnan tehostaminen. Työtila 
palvelee samanaikaisesti eräänlaisena prosessimuistina ja arkistona. Kiireisessä ai-
kataulussa ei ehditä tuottaa keskustelupöytäkirjoja suunnitteluohjelman vuosittai-
sesta kulusta, vaan nämä tiedot ovat tallessa osallistujien henkilökohtaisissa säh-
köpostiarkistoissa. 

Suunnittelukohteiden aikatauluttaminen vuositason ohjelmaksi on infra-alalla va-
kiintunut tapa. Suomalaiseen liikennehallintoon on muovautunut oma tapa aika-
tauluttaa hankkeiden valtakunnallista suunnittelua. Miten prosessi on lähivuosina 
toiminut ja miten se vastaa haasteeseen valtakunnallisen ja alueellisen näkemyk-
sen yhteensovittamisesta? Millainen menettelyyn kytkeytyvä tieto on keskeistä asi-
antuntijoiden mukaan? Miten ELY-keskusten valmistelu suhtautuu Väylävirastossa 
tehtävään työhön? Onko prosessia kehitettävä, jotta se kykenisi vastaamaan pa-
remmin ilkeiden ongelmien asettamiin haasteisiin?  

Etsittäessä vastauksia asetettuihin kysymyksiin on hyödyllistä ymmärtää tiedon eri 
ilmiasuja, hiljaisen ja kodifioidun tiedon eroja, tiedon roolia suunnittelutyössä sekä 
sitä, miten tiedon on tutkimustiedon perusteella tulkittu organisaatioissa ilmene-
vän. 

2.2 Tieto ja organisaatio 

2.2.1 Tieto suunnittelutyössä 

Tieto ei ole yksiselitteinen käsite. Se voidaan jaotella esimerkiksi positivistiseen ja 
fenomenologiseen tietoon. Positivistisessa perinteessä tiedon tulkitaan koostuvan 
itsenäisissä todellisuuksissa esiintyvistä mitattavissa faktoista, kun taas fenomeno-
logisen tai tulkinnallisen tiedon katsotaan olevan enemmän tilannekohtaista (de 
Neufville, 1987). Kriittisessä realismissa tieto nähdään sosiaalisesti määriteltyinä 
konseptuaalisina rakenteina. Tieto on aina vajavaista, mutta vajavaisuudessa voi 
olla laadullisia eroavaisuuksia. Kriittisessä realismissa faktat ovat riippuvaisia teo-
riasta, mutta eivät sen määrittämiä (Danermark ym., 2002, 17). Käsitys tiedosta 
eroaa esimerkiksi instrumentalismista, jossa tiedon katsotaan olevan totta sen ol-
lessa hyödyllistä jollekulle. Kriittisessä realismissa hyödynnettävyyden katsotaan 
varioivan ja suhtautuvan siihen, miten käytetyt konseptit vangitsevat tutkimuskoh-
teen tosiasiallisen luonteen (Danermark ym., 2002, 25). 
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Päätöksiä tehtäessä korostuvat toisaalta arvovalinnat, toisaalta faktamallit. Metsä-
ranta, Mild & Berg (2012) ovat tarkastelleet liikenteen suunnittelun faktamallia tie-
don hierarkiaan peilaten. Mittaus, data, informaatio, prosessi ja ymmärrys erottu-
vat erillisinä, joskin toisiinsa hierarkkisesti suhtautuvina kokonaisuuksina. Mittaus-
vaiheessa tietoa kerätään tien ominaisuuksista ja liikenteestä niin kvantitatiivisten 
kuin kvalitatiivisten menetelmien avulla. Datalla tarkoitetaan mittaustiedon säilö-
mistä erilaisissa rekistereissä, tietokannoissa sekä raporteissa. Informaatiovai-
heessa data saa merkityksen esimerkiksi mallien, kehikkojen ja selvitysten kautta. 
Prosessi viittaa menettelytapaan, jota ohjataan liikennejärjestelmän suunnittelussa 
prosessiohjeistuksilla sekä lainsäädännöllä. Hierarkian viimeisellä vaiheella, ym-
märryksellä, tarkoitetaan suunnitteluun eri vaiheissa osallistuvien kokemuksen ja 
tiedon kautta muotoutuvaa käsitystä asioiden tilasta (Metsäranta, Mild & Berg, 
2012, 17). Tutkimuksen rajaus suhtautuu tiedon hierarkiaan siten, että erityisen 
kiinnostuneita ollaan hierarkian kahdesta viimeisestä vaiheesta, prosessista ja ym-
märryksestä. 

Ymmärrys voidaan käsittää monella tavalla. Davoudi korostaa, ettei tieto ole jotain 
suunnittelijan hallussa pitämää, vaan tieto ilmentyy suunnittelijan toiminnassa. 
Tietämisen käytäntö on luonteeltaan tilannekohtaista ja väliaikaista, jaettua ja kol-
lektiivista, pragmaattista ja tarkoituksellista sekä välitettyä ja kiistettyä. Tieto ei ole 
resurssina rajaton eikä sitä voida käsitellä erillisenä kategoriana dynaamisten suh-
teiden muihin suunnittelijoihin, yhteisöihin ja käsityksiin ollessa keskiössä (Da-
voudi, 2015). 

Esimerkiksi Schön on käsitellyt ammatinharjoittamisessa ilmenevää tietoa (know-
ledge-in-action). Schönin (1983, 49-50) mukaan ammatinharjoittamiselle on tyy-
pillistä tunnistaa ilmiöitä, joita on mahdoton sanallistaa. Työn aikana tehdyille ar-
votuksille ei kyetä asettamaan riittäviä, ulospäin näkyviä kriteerejä. Schönin mu-
kaan ammatinharjoittamiseen liittyville taidoille ei ole aina määritettävissä menet-
telytapoja tai sääntöjä. Mikäli toiminta perustuu tutkittuun tietoon, on sekin riippu-
vaista hiljaiseen tietoon pohjautuvasta tunnistamisesta ja arvioinnista. Ammatin-
harjoittajan toiminta perustuu osittain toistoon. Samankaltaisten tilanteiden koh-
taamisen pohjalta on kehitetty keskimääräisiin tyyppitapauksiin vastaava odotus-
ten ja tekniikoiden repertuaari (Schön 1983, 60). 

Käytännön tietämisestä tai reflektiosta ammatinharjoittamisen yhteydessä puhu-
minen vaatii sanallista kuvausta sanallistamattomasta (Schön 1983, 59). Oman 
työn kehittämiseksi aiempaa käytännön toimintaa saatetaan reflektoida ja näin ke-
hittää ymmärrystä tapausesimerkin avulla. Reflektion kohteet voivat olla yhtä vaih-
televia kuin työssä esiintyvät järjestelmät. Reflektio voi kohdistua niin normeihin ja 
arvotuksiin kuin myös strategiaan tai toiminnan taustalla vaikuttavaan tunteeseen 
(Schön 1983, 62). 

Ymmärryksen kehittyminen ja oppiminen on erityisen tärkeää suunnittelussa, jossa 
tehtävillä valinnoilla on suuret vaikutukset. Suunnittelussa on usein kyse ilkeistä 
ongelmista, joihin ei ole olemassa tosia tai epätosia ratkaisuja (Rittel & Webber, 
1973). Suunnitteluprosessit ovat luonteeltaan kompleksisia ja niihin osallistuu toi-
mijoita eri tasoilta, eri tavoittein, eri tiedoilla ja erilaisissa valta-asetelmissa 
(Tennøy, 2012). Vaikka tarkkaa asiantuntijatietoa olisi asiantuntijoiden hallussa, ei 
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ole taattua, että se on vaikuttavaa tai että toteutuneilla suunnitelmilla saavutettai-
siin prosessin alussa asetetut tavoitteet. Asiantuntijat eivät välttämättä hyödynnä 
hallussaan olevaa tietoa prosessin aikana (Tennøy ym. 2016).  

Tennøy toteaa suunnittelijoiden muodostavan käytäntöyhteisön, jossa muodollisen 
koulutuksen jälkeen oppia kerätään työssä kertyvän kokemuksen kautta. Tutkittu 
tieto siirtyy osaksi käytännön toimintaa viipeellä. Tennøyn mukaan on todennä-
köistä, että suunnittelijat hyödyntävät hankkeisiin liittyvää tietoa alitajuisesti. Tämä 
ei välttämättä ole ongelma käsiteltäessä aiemmasta tuttuja ongelmia, konteksteja 
ja ratkaisuehdotuksia. Haasteita ilmenee ratkaistaessa uudenlaisia, aikaisemmasta 
poikkeavia kysymyksiä.  

Kuvatessaan tiedon ja toiminnan suhdetta Campbell (2012, 138) kuvaa suunnitte-
lun yksinkertaisimmillaan vastaavaan neljään kysymykseen 1) Mitä täällä on me-
neillään (deskriptiivinen tieto) 2) Miksi tilanne on sellainen kuin se on? (analyytti-
nen tai selittävä tieto) 3) Mitä tehdä? (preskriptiivinen, ohjaava tieto) 4) Mitä tulisi 
tehdä? (normatiivinen tieto). Campbell korostaa, että asetettuja kysymyksiä ei tule 
ymmärtää suunnitteluprosessia kuvaavina tai sitä määrittävinä, vaan niitä tulee 
käyttää apuna tunnistaessa suunnittelussa esiintyviä, tietoon liittyviä vuorovaiku-
tustilanteita. Suunnitteluohjelman kontekstissa suunnittelukohteen nykytilan ja on-
gelmien kuvaus voitaisiin luokitella deskriptiiviseksi tai selittäväksi tiedoksi, kun 
taas toimenpiteiden kuvaus on enemmän ohjaavaa tai normatiivista tietoa. 

2.2.2 Tiedon suhde organisaatioon 

Cambrigen sanakirja määrittää organisaation joukoksi ihmisiä, jotka työskentelevät 
yhdessä järjestelmällisellä tavalla yhteisen päämäärän eteen. Organisaatiokonteks-
tissa tietoa on sen ymmärtämisen ohella haluttu hallita. Tiedonhallinnan tutkimus-
kentällä esiintyy kahta näkemystä tiedonhallinnasta, tieto voidaan käsittää sisäl-
tönäkökulmasta (content perspective) tai suhteellisesta näkökulmasta (relational 
perspective). Ensimmäisen näkökulman mukaan tieto käsitetään koodattavissa ole-
vaksi, taloudelliseksi voimavaraksi, jota voidaan vaihtaa yksilöiden välillä organi-
saatiossa. Jälkimmäisen näkemyksen mukaan tietoa tulisi ennemmin tulkita suh-
teellisena, kontekstisidonnaisena ja väliaikaisena, sisäistettynä ja sosiaalisesti jaet-
tavana. (Hayes, 2011, 85-86).   

Spender (1996b) erotteli organisatorisen tiedon tutkimuksessa kaksi suuntausta, 
ensimmäisessä tietoon, oppimiseen ja muistiin liittyvät huomiot eroteltiin toisis-
taan, kun taas jälkimmäisessä näitä kolmea konseptia tulkitaan saman järjestelmän 
toisistaan riippuvaisina osina. Spender kehottaa välttämään hiljaisen tiedon turhaa 
mystifiointia. Hän korostaa hiljaisen tiedon olevan tuttua kaikille uudessa organi-
saatioissa tai uutta aktiviteettia aloittaville. Spender viittaa hiljaisen tiedon omak-
sumisessa tapaan, jolla uusi henkilö alitajuisesti omaksuu ensi hetkinään organi-
saation liittyviä rutiineja, toimintatapoja ja käytösmalleja.  

Nonakan (1994) tunnetussa SECI-mallissa tiedon synnyttämistä tulkitaan spiraalin 
kautta. Spiraalissa sosialisaatio, ulkoistaminen, sisäistäminen ja yhdistäminen tun-
nistetaan tiedon synnyttämisen keskeisiksi prosesseiksi. Diplomityön tutkimuskoh-
teen, suunnitteluohjelman näkökulmasta erityisen kiinnostava vaihe on tiedon ul-
koistaminen, jossa tiivisti määriteltynä asiantuntijatyön kautta syntynyttä, hiljaista 
tietoa, muovataan abstraktimmaksi ja yksinkertaisemmaksi, kodifioiduksi tiedoksi. 
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Toisaalta vaiheiden erottelu tai korostaminen on keinotekoista, sillä sosialisaatiolla, 
millä tarkoitetaan muun muassa osallistumista yhteisön sisäiseen vuorovaikutuk-
seen, yhdistämisellä, millä tarkoitetaan konseptien ja käsitysten integrointia tieto-
järjestelmään sekä sisäistämisellä, millä tarkoitetaan eksplisiittisen tiedon ilmentä-
mistä hiljaiseksi tiedoksi, on kaikilla oma roolinsa hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon 
välisessä vuorovaikutuksessa.   

 Nonaka ja Konno (1998) ovat myöhemmin kehittäneet vaikeasti kääntyvän ba:n 
käsitteen kuvaamaan tiedon kehittymiselle suotuisaa jaettua tilaa ja aikaa. Eri ba:t, 
alkuunpaneva, keskusteleva, toteuttava ja järjestävä, suhtautuvat toisiinsa SECI-
mallin tavoin spiraalina. Nonaka ja Konno korostavat, että ba:n eri ominaisuuksien 
tunteminen mahdollistaa uuden tiedon luomisen tavalla, jossa hiljainen tieto muun-
tuu eksplisiittiseksi tiedoksi ja päinvastoin.  

Hiljainen ja kodifioitu tieto voidaan toisaalta erottaa Lamin (2000) mukaan neljään 
kategoriaan. Embrained knowledge eli käsitteellinen tieto on riippuvainen yksilön 
kognitiivisista kyvyistä ja käsitteellisistä taidoista. Embodied knowledge eli ilmen-
tyvä tieto on toimintaohjautuvaa ja kontekstisidonnaista. Encoded knowledge eli 
koodattu tieto ilmenee säännöissä tai toimintatavoissa. Embedded knowledge eli 
sulautettu tai hiljainen tieto kätkeytyy organisaation jaettuihin normeihin ja rutii-
neihin. Lamin mukaan organisaatiot, joissa tietopohja perustuu pääosin hiljaiseen 
tietoon, rakenteet ovat vähemmän keskittyneitä ja koordinaatiomekanismit ovat 
epämuodollisempia. Toisaalta Lamin mukaan organisaatiot, jotka tarvitsevat käyt-
töönsä jäsentensä hiljaista, kollektiivista tietoa joutuvat kehittämään tehokkaita 
integraatio- ja koordinaatiomekanismeja.  

Tiedonjakoa organisaatiossa voidaan tarkastella yksilöllisen ja institutionaalisen 
kautta. Tietointensiivisessä työympäristössä tiedonhallinnan tulisi kytkeytyä vah-
vasti päivittäiseen työhön niin, että työkalut mahdollistaisivat kontekstisidonnaisen 
ja prosessia mukailevan toiminnan (Papavassiliou ym., 2003). Boh (2007) erottelee 
projektiorganisaatioita käsittelevässä tutkimuksessaan kehyksen, jossa yksilölliset 
ja institutionaaliset tiedonjakomekanismit on hahmoteltu omina kokonaisuuksi-
naan. Yksilöllisissä tiedonjakomekanismeissa korostuu stkruturoimattomuus sekä 
epävirallisuus, kun taas institutionaalista tiedonjakoa määrittää muodollisuus ja 
kytkeytyminen organisaatiorakenteeseen ja rutiineihin. Lisäksi Boh:n kehyksessä 
kodifioitua ja personifioitua käytetään käsitteinä erottamaan kodifioitu tieto hiljai-
sesta tiedosta. 

Kodifikaation etuna on, että tietoa voidaan tallentaa helposti laajan joukon saata-
ville, kun taas personifioitu tieto tarjoaa paremmat mahdollisuudet vuorovaikutuk-
selle, koska yksilöt voivat helpommin soveltaa tietoa toisessa kontekstissa (Boh, 
2007, 30). Yksilölliset tiedonjakomekanismit mahdollistavat epämuodollisen ja ha-
jautetun lähestymistavan, mutta toisaalta ne tekevät tiedonjaosta sattumanva-
raista, riippuvaista siitä nousevatko ongelmat esille oikean henkilön kanssa oikeaan 
aikaan. Institutionaaliset tiedonjakomekanismit puolestaan nostavat hyödyllisen 
tiedonjaon todennäköisyyttä ja tiedon levitessä organisaatiossa useammalle sen 
luotettavuus paranee toistuvan hyödyntämisen, uudelleentulkinnan ja keskustelun 
kautta. Tiedonjakomekanismien, kuten rutiinien ja järjestelmien luominen vaatii 
toisaalta aikaa ja resursseja, minkä lisäksi organisaation on määritettävä tarkasti 
tiedon jakamisen painopistealueet (Boh, 2007, 32). 
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Julkishallinnollisen organisaation realiteetit voivat erota yksityisestä organisaa-
tiosta. Tutkitun tiedon hyödyntämisessä julkisorganisaatioissa haaste ei usein ole 
tutkimustiedon vähäisyys vaan ajan, kannustimien tai kapasiteetin puute. Tämän 
vuoksi yhteyksien ja vuorovaikutuksen kehittäminen akateemisen maailman ja jul-
kisen sektorin välillä on tärkeää (Head, 2015). Organisaation on klassisesti todettu 
saattavan muistuttaa organisoitua anarkiaa, jossa organisaation tavoitteita määrit-
tää epäselvyys, yritykseen ja erehdykseen perustuva toiminta, minkä ohella sen 
jäsenten osallistuminen on liukuvaa. Cohenin ym. mukaan nämä organisaatiot toi-
mivat niin kutsutun roskakorimallin (carbage can model of organizational choice) 
mukaisesti, jolloin ongelmat, niiden ratkaisut sekä organisaation jäsenet liikkuvat 
valintamahdollisuudesta toiseen niin, että jäsenien valintojen, ongelmien ja ratkai-
sujen sekoitus on oma ainutlaatuinen kokonaisuutensa, eli roskakori.  

Siciliano (2017,117) arvioi julkista kouluympäristöä tutkivassa artikkelissaan, että 
julkisen sektorin työn ollessa prosessikeskeistä asiantuntijatiedon ääreen etsiyty-
minen voi vähentyä, koska ongelmiin ei ole löydettävissä yksittäistä selväpiirteistä 
ratkaisua. Tällöin työntekijät saattavat turvautua parhaiten saatavilla oleviin kolle-
goihin, sillä näihin kontakteihin liittyy vähiten psykologisia ja sosiaalisia kustannuk-
sia.   

Tiedon hyödyntämiseen vaikuttaa osaltaan tietointensiivisessä työssä työhön osal-
listuvien tietopohja. Ryhmän tehokkuuden kannalta osallistujien tietopohjien eroa-
vaisuudella (knowledge variety) on havaittu olevan suurempi vaikutus kuin pääl-
lekkäisellä tiedolla (knowledge overlap), minkä ohella ulkoisten verkostojen suu-
ruudella vaikuttaisi olevan vaikutusta siihen, miten päällekkäisiä tietoja organisaa-
tion jäsenillä on. Sisäisen verkoston keskittyminen vähentää tietopohjien eroavai-
suutta (Wong, 2008, 608-609). 

Yksittäisten työntekijöiden panos tiedon välittämisessä voi olla paikoitellen merkit-
tävä. Meyer määrittelee knowledge brokeringin tiedon liikuttamiseksi ja yhteyksien 
muodostamiseksi tutkijoiden ja heidän yleisöjensä välillä. Knowledge brokerit tuot-
tavat, fasilitoivat ja vaihtavat tietoa sekä liikkuvat eri sosiaalisten todellisuuksien 
välillä (Meyer, 2010, 123). Vaikka Meyerin esimerkit ovat tutkimusmaailmasta eikä 
virkamiestyöstä, voi julkisenkin organisaation toimintaympäristö olla knowledge 
brokeringia edellyttävä.  

Organisaatiossa vuorovaikutukseen voi sisältyvän puolin ja toisin tehtävää selon-
tekemistä. Hayes määrittää sense-makingin, selontekemisen, toiminnan tie-
toiseksi, refleksiiviseksi seurannaksi ja toimintojen järkeistämiseksi. Sense givin-
gillä, toiminnan ymmärrettäväksi tekemisellä, tarkoitetaan Hayesin mukaan teksti-
muotoista, organisaation muille jäsenille suunnattua kuvausta toiminnasta esimer-
kiksi jaetulla keskustelufoorumilla. Sense readingillä, toisten selontekojen hyödyn-
tämisellä, puolestaan tarkoitetaan sitä, kun organisaation jäsen pyrkii hyödyntä-
mään muiden tekemiä kuvauksia oman toimintansa tukena. Hayes korostaa, ettei 
prosessia tule tulkita lineaarisena, vaan se on luonteeltaan yhteistyöhön, vuorovai-
kutukseen ja muihin muistoihin, keskusteluihin, havaintoihin tai omaan aiempaan 
toimintaan perustuvaa. (Hayes, 2011, 90-91).  
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2.2.3 Oppimisen ja tiedonjaon taustatekijöitä 

Heiskanen ym. (2019, 221) on koonnut tiedon jakamista edistäviä ja estäviä teki-
jöitä tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen. Tiedon jakamista edistävät organisaation 
tarjoama tuki, osallistujien jakama yhteinen päämäärä, osallistumismahdollisuu-
det, kommunikaatio, teknologia, sitoutuminen ja tietovarannot. Estäviksi tekijöiksi 
tunnistetaan osaamattomuus tiedon hyödyntämisessä, tietoon liittyvät valtataiste-
lut sekä pelko. Huomion ja kunnioituksen puuttuminen voi lisäksi estää tiedon hyö-
dyntämistä. Suomalaisessa kontekstissa kiire, johdon toiminta sekä aiemmin toisi-
aan tuntemattomien työskentely yhdessä ovat tiedon jakamista estäviä tekijöitä.  

Tiedon virtaavuuden haasteita voidaan luokitella yksilöllisiin, organisatorisiin ja tek-
nologisiin. Mäen tiedon hyödyntämistä neljässä tietointensiivisessä organisaatiossa 
käsittelevässä väitöstutkimuksessa yksilölliset ja organisatoriset haasteet tunnis-
tettiin merkittävimmiksi. Teknologiset haasteetkin kytkeytyivät siihen, miten tek-
nologiaa käytännön työssä sovelletaan (Mäki 2008, 154). Suosituksena Mäki to-
teaa, että tietointensiivisessä organisaatiossa on lisättävä tietoisuutta organisaa-
tion saavuttamista tuloksista sekä siitä, miten organisaation jäsenet osallistuivat 
tuloksen saavuttamiseen. Organisaation muiden työntekijöiden kompetenssien 
tuntemus on erittäin keskeistä (Mäki 2008, 156-157). Mäki ehdottaa, että hiljaisen 
tai sisäistetyn (embodied) tiedon muuntaminen kodifioiduksi tiedoksi tulisi kytkeä 
osaksi arjen käytäntöjä (Mäki 2008, 157). 

Mishra & Uday Bhaskarin (2011) kahden organisaation tapaustutkimuksessa tie-
donjakoa mahdollistaviksi tekijöiksi lukeutuivat muun muassa itseoppiminen, tie-
don luomisen palkitseminen, keskittämätön tiedon jakaminen, tehtävärotaation 
kautta mahdollistuva tietojen päivitys, ulkoinen ja sisäinen benchmarkkaus sekä 
pakolliset tiedonsiirtoprosessit ja monitasoinen tiedonsäilytyksen kontrolli. Tiedon 
jakamista estivät ainoastaan muodollisten tiedonluontimekanismien käyttö, yl-
häältä ohjautuva tiedon jakaminen, vähäinen ulkoinen benchmarkkaus sekä rajatut 
tiedon säilytystavat. 

Ilkeiden ongelmien parissa toimiseen on etsitty toimintatapoja. Raisio, Jalonen & 
Uusikylä (2018) korostavat selvityksessään ilkeiden, tai heidän määritelmänsä mu-
kaan pirullisten ongelmien kohtaamista ’ratkaisemisen’ sijaan.  Ongelmia kohda-
tessa on hyväksyttävä ja hyödynnettävä moniäänisyyttä ja panostettava vuoropu-
helussa syntyvään asiantuntijuuteen. Lisäksi tarkan etukäteissuunnittelun sijaan 
ongelmia tulisi lähestyä kokeilujen kautta ja panostaa tiedon avoimuuteen. (Raisio, 
Jalonen, Uusikylä, 2018, 37).  

 Raisio, Jalonen ja Uusikylä (2018) ehdottavat lisäksi ilkeitä tai pirullisia ongelmia 
kohdatessa varmistamaan tiedollisen monimuotoisuuden lisäämällä tiedon käyttä-
jien ja tuottajien vuoropuhelua ja hyödyntämään vuoropuhelussa syntynyttä ym-
märrystä. Tulokset tulisi kehystää puhuttelevasti ja lisätä kehittävää arviointia, 
jotta tilannekuvasta päästäisiin kohti tilanneymmärrystä. Ilkeiden ongelmien yh-
teydessä epävarmuutta ja epätäydellisiä ratkaisuja ei tulisi pelätä, mahdollisuuk-
sien mukaan säännönmukaisuuksien ja poikkeamien tunnistamisessa tulisi hyödyn-
tää tekoälyä.  
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Tietoon suhteutuvassa organisatorisessa oppimisessa voidaan tunnistaa kaksi pää-
suuntausta, informaatioperspektiivi ja interaktiivinen perspektiivi. Ensimmäisessä 
organisaatio kuvataan järjestelmänä, jonka omat periaatteet ja prosessit joko edis-
tävät tai estävät oppimista, jälkimmäisessä keskitytään organisaation jäsenten vä-
liseen vuorovaikutukseen. Oppimismuotoja on kirjallisuudessa hahmoteltu useita, 
mutta erityisen tehokasta oppiminen vaikuttaisi olevan organisaatioissa, joiden 
kulttuuri tukee deutero-oppimista eli oppimista, jossa organisaation tietopohjaa 
kasvatetaan kyseenalaistamalla ja haastamalla koko organisaation olemassaolo 
(Mishra & Uday Bhaskar, 2011). 

Mahler (1997) korostaa kulttuurin merkitystä organisaatiossa tapahtuvalle oppimi-
selle sen tarjotessa organisatoristen merkitysten säiliön, jota vasten dataa, tuloksia 
ja kokemuksia tulkitaan. Kulttuurin vaikutus tulosten tulkinnassa on Mahlerin mu-
kaan suurinta silloin, kun tuloksiin ja niihin liittyviin prosesseihin tai teknologioihin 
kohdistuu epäselvyyttä tai kiistanalaisuutta. Yksilöllisestä oppimisesta tulee Mahle-
rin mukaan organisatorista oppimista, kun opit jaetaan muodollisesti tai epämuo-
dollisesti sääntöinä, uusina teknologisina ratkaisuina, tarinoina tai ryhmään muo-
dostuvina normeina. Lopulta ne voivat muotoutua osaksi tuleviin tulkintoihin vai-
kuttavaa organisaation mytologiaa.  

Tutkimuskirjallisuudessa on hahmoteltu organisatorista oppimista tukevia tekijöitä. 
Psykologista turvallisuutta tukeva kulttuuri edistää oppimista, minkä ohella muun 
muassa yhteisesti kehitetty, jaettu ammatillinen kieli tukee sitä (Argote, 2013, 41). 
Popper & Lipshitz (1998) ovat ehdottaneet, että tuottava organisatorinen oppimi-
nen edellyttää oppimiskulttuuria, joka koostuu sitoutumisesta oppimiseen, validista 
tietopohjasta, läpinäkyvyydestä, asiaorientaatiosta sekä tilivelvollisuudesta. Or-
ganisatoriseen oppimiseen tulisi panostaa Popperin & Lipshitzin mukaan epävar-
massa toimintaympäristössä, jossa virheistä aiheutuu suuret kustannukset ja jossa 
jäsenet ovat korkean vaatimustason ammattilaisia. Lisäksi taustatekijäksi edellyte-
tään johdon sitoutumista oppimiseen sekä oppimismekanismien institutionalisoitu-
mista. Argoten (2013, 34) hahmotteleman teoreettisen viitekehyksen pohjalta or-
ganisatorinen oppiminen tapahtuu jäsenten, työkalujen ja tehtävien verkostossa, 
jossa tietoa luodaan, säilytetään sekä siirretään. Organisaation jäsenet ovat näistä 
keskeisin oppimisen kannalta, työkalujen avustaessa ja säilyttäessä tietoa, ja teh-
tävien sekä rutiinien tarjotessa tiedon säilyttämiseen sekä siirtoon liittyviä meka-
nismeja.  

Yrityskontekstissa tietoon ja sen jakamiseen liittyviä haasteita on tutkittu paljon. 
Esimerkit soveltuvat julkisorganisaation kontekstiin vain rajatuilta osin. Organisaa-
tiotasolla on tunnistettu kodifikaatio-ongelma, erityisesti hiljaisen tiedon osalta.  
Haider kuvaa kodifikaation tärkeyttä erityisesti siitä näkökulmasta, että asiantunti-
joiden hiljainen tieto olisi organisaation kannalta pysyvämpää. Samaan aikaan ko-
difikaatiossa saatetaan menettää hiljaisen tiedon erityisluonne ja tieto saattaa 
muuttua vähemmän arvokkaaksi informaatioksi tai dataksi (Haider, 2009, 75). 

Yritysten teknologiaosaston ja markkinoinnin välistä yhteistyötä tutkinut Dougherty 
(1992, 191) havaitsi yritysten eri osastojen tavoittelevan yhtäläisesti parasta mah-
dollista tuotetta, mutta näkemykset ja ajatusmaailmat (thought world) erosivat 
osastojen välillä merkittävästi, hankaloittaen organisaation toimintaa. Organisaa-
tion innovaatiota heikentävien rutiinien, kuten kapeiden roolien, rajoitetun vuoro-
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vaikutuksen ja tiukkojen tuotekehitysrajoitusten todettiin vaikuttavan taustalla. In-
novatiivisimmat työntekijät rikkoivat onnistuessaan kaikkia estäviä rutiineja. 
Dougherty suosittaa artikkelissaan, että innovoinnissa hyödynnettäisiin eri ajatus-
maailmojen ainutlaatuisia havaintoja ja luotaisiin kollaboratiivisia mekanismeja, 
jotka pyrkivät vaikuttamaan suoraan tulkinnallisiin ja rakenteellisiin yhteistyötä es-
täviin tekijöihin. 

Ohjelmistojen tuotekehitystä tutkineet Hoopes & Postrel (1999) ovat esittäneet 
’glitchin’ -käsitteen, jolla tarkoitetaan kalliita, vältettävissä olevia virheitä, jotka oli-
sivat olleet estettävissä, mikäli joku osallistujista olisi ymmärtänyt toisilta osallistu-
jilta puuttuvan tietoa. Glitchien tai bugien määrää on mahdollista vähentää panos-
tamalla vuorovaikutukseen, joskin tälläkin todetaan olevan omat kustannuksensa, 
esimerkiksi erikoistumisen väheneminen, minkä ohella vuorovaikutukseen kulu-
tettu aika voi olla suuri suhteessa saavutettuihin hyötyihin (Hoopes & Postrel, 
1999, 862). 

Boh (2007, 52) havaitsi kahden organisaation tapaustutkimuksessaan koon ja 
maantieteellisen jakautumisen vaikuttavan siihen, miten yksilöllisyyteen perustuvia 
tiedonjakomekanismeja käytetään. Suuremmassa, useampaan toimipaikkaan ja-
kautuneessa yrityksessä institutionalisoitujen tiedonjakomekanismien käyttö oli 
tyypillisempää. Tapaustutkimuksen tulokset tukivat ehdotusta, jonka mukaan ko-
difioidut tiedonjakomekanismit soveltuvat toisteisia projekteja suorittaville organi-
saatioille, kun taas personifioidut tiedonjakomekanismit soveltuvat yrityksiin, joissa 
projektit ovat vähemmän rutiininomaisia.  

Aiemmin mainitussa Haiderin tapaustutkimuksessa, jossa sovellettiin tiedon jää-
vuorimallia, tunnistettiin hiljaisen tiedon välittyvän parhaiten valmennusten, dialo-
gin ja kokemusten jakamisen kautta. Organisaatiokulttuurin olisi tuettava tiedon 
jakamista sen hamstraamisen sijaan. Haider tunnisti tiedon ’nousemista’ hiljaisesta 
tiedosta kohti implisiittistä tietoa tukeviksi tekijöiksi tiedonhallintastrategian kyt-
keytymisen yritysstrategiaan ja innovointia tukevan, tiimityöskentelyä painottavan 
organisaatiokulttuurin, jossa suorituksia arvioidaan. Lisäksi palkitsemiskäytännöt 
sekä johdon tuki tunnistettiin tärkeiksi tekijöiksi (Haider 2009, 77-78). 

 

Kuva 8. Sovellutus tiedon jäävuorimallista (perustuen Haider, 2009). 
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2.3 Yhteenveto taustaosuudesta 

Taustaosuudessa on esitelty tutkimusaihetta käsittelevää kirjallisuutta. Ohjelmoin-
tia ja tiedon hyödyntämistä organisaatiokontekstissa on tutkittu ja käsitelty moni-
naisesti. Ohjelmoinnin eli toimenpiteiden toteutusjärjestykseen asettamisen osalta 
tässä tutkimuksessa painotetaan kohdetason ohjelmoinnissa tehtäviä, asiantunti-
janäkemykseen perustuvia valintoja. Ohjelmointia voidaan tehdä monikriteeriana-
lyysin tai muiden vastaavien menetelmien avulla, mutta suunnitteluohjelman kon-
tekstissa korostuu asiantuntija-arvioihin tukeutuminen. Suunnittelujärjestelmällä 
on keskeinen asema suunnitteluohjelmassa tehtäviä valintoja rajoittavana raken-
teena.  

Tiedon osalta tutkimuksen kehyksen kannalta keskeisiä konsepteja ovat eksplisiit-
tinen ja hiljainen tieto. Organisaatiokontekstissa hiljaista tietoa on aina enemmän 
kuin eksplisiittistä tai kodifioitua tietoa, mitä kuvaa esimerkiksi kuvassa 8 esitelty 
tiedon jäävuorimalli. Väyläviraston suunnitteluohjelman näkökulmasta on tärkeää 
tunnistaa yksilöllisten ja institutionaalisten tiedonjakomekanismien väliset erot en-
simmäisten ollessa strukturoimattomia ja jälkimmäisten ollessa luonteeltaan muo-
dollisia ja organisaatiorakenteeseen kytkeytyviä. Maantieteellisesti laajalle jakau-
tuneessa organisaatiossa tiedonjakomekanismien institutionalisoitumista voidaan 
kuvata tyypillisemmäksi. 

Asiantuntijoiden kerryttämää hiljaista tietoa voidaan yrittää vangita organisaation 
käytössä oleviin tietojärjestelmiin, mutta kaikkea tietoa ei ole mahdollista, saati 
järkevää yrittää tallentaa. Tieto on kytkeytynyt asiantuntijoiden käytännön toimin-
taan. Parhaiten asiantuntijoiden hiljainen tieto on koko organisaation käytössä, kun 
tiedon muuntaminen hiljaisesta tiedosta kodifioiduksi tiedoksi on kytketty osaksi 
arjen käytäntöjä. Kytkeminen voidaan toteuttaa monella tavalla, tärkeintä on so-
peuttaa valitut tavat organisaation muihin prosesseihin. Tietointensiivisissä orga-
nisaatioissa, joissa käsitellään ilkeitä tai pirullisia ongelmia on panostettava ongel-
mien kohtaamiseen niiden ratkaisemisen sijaan. Tällä tarkoitetaan panostamista 
vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksen yhteydessä syntyvään asiantuntijuuteen. 

Yrityksissä innovointia tukeva organisaatiokulttuuri edellyttää tiedon jakamiseen 
painottavaa toimintaa, jossa tiimimäisesti työskentelemällä pyritään hyödyntä-
mään ja yhdistelemään eri ajatusmaailmojen tietoa toisiinsa. Näin vältetään kalliit, 
tiedon jakamattomuuteen liittyvät virhetilanteet. Kulttuurin synty edellyttää sitou-
tumista niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.  Julkishallinnollisen organisaation rea-
liteetit ja toimintatavat eroavat yksityisestä organisaatiosta, mikä on tärkeää huo-
mioida tarkastelussa. Yrityksissä voitontavoittelu voi ohjata optimoivaan ongel-
manratkaisuun, kun taas julkisorganisaatioissa ongelman rajaaminen selväpiir-
teiseksi on haastavampaa yleisen edun moninaisten ulottuvuuksien vuoksi.  

Rittel & Webber toteavat ilkeän ongelman hahmottuvan sen ratkaisuyritysten 
kautta. Schönin mukaan ongelmallisen tilanteen muuntaminen ongelmaksi vaatii 
epävarman tilanteen selkeyttämistä. Schön toteaa esimerkissään tien rakentami-
sesta päättävienkin käsittelevän tilannetta, jossa topologiset, maantieteelliset, po-
liittiset ja taloudelliset seikat sekoittuvat (Schön 1983, 40).  Suunnitteluohjelmaan 
päätöksiä tehdään rajoittuneen rationaalisuuden (Simon, 1957) vallitessa: aika, 
kognitiiviset kyvyt ja tiedon rajallisuus raamittavat päätöksentekotilannetta. 
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Tiedonhallinnan tulisi mahdollistaa sujuva tiedon jakaminen ja sitä kautta myös 
organisatorinen oppiminen. Organisatorista oppimista tukeva organisaatiokulttuuri 
muodostuu useista eri tekijöistä. Tehtävien ja rutiinien avulla tietoa voidaan säilyt-
tää ja siirtää, erilaisten työkalujen avulla sitä voidaan säilyttää, mutta tietoa voi-
daan luoda ainoastaan organisaation jäsenten aktiivisen panoksen kautta. Organi-
saatioon voidaan luoda tiedon jakamista tukevat rakenteet, mutta on yksilöistä 
kiinni, tapahtuuko tiedon jakaminen todella.  
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 Tutkimusaineisto ja -metodit 

Luvussa kuvataan diplomityön tutkimusosan metodologiset valinnat ja rajoitteet, 
tutkittavien henkilöiden valintaperiaatteet sekä haastattelututkimuksen ja -analyy-
sin periaatteet. Alaluvussa 3.1. kuvataan kriittisen realismin vaikutusta tutkimus-
asetelmaan. Alaluvussa 3.2. esitellään teemahaastattelun toteutustapa ja alalu-
vussa 3.3. kuvataan haastatteluaineistosta tehdyn sisällönanalyysin toteutustapa. 
Alaluvussa 3.4. on kuvattu yksittäisten hanke-esimerkkien merkitystä tutkimuk-
sessa. Viimeisessä alaluvussa kuvataan metodiin liittyvät rajoitteet. 

Teemahaastattelujen lisäksi tutkimuksessa on pintapuolisesti analysoitu suunnitte-
luohjelmaa varten tuotettuja, Alfresco-dokumentinhallintajärjestelmään tallennet-
tuja asiakirjoja ja osallistuttu kahteen keväällä 2021 järjestettyyn Väyläviraston ja 
ELY-keskusten väliseen suunnittelukokoukseen. Koska suunnittelukokoukset käsit-
telivät tulevia suunnittelutarpeita eivätkä diplomityössä tarkasteltavaa ajanjaksoa, 
voidaan niitä pitää korkeintaan taustoittavana valmistautumisena.  

Tutkimukseen valmistautumiseen lukeutui marraskuussa 2020 järjestetty työpaja, 
johon osallistui Väyläviraston asiantuntijoita. Työpajan tulokset tarjosivat tutki-
mukselle lukuisia suuntavaihtoehtoja, muun muassa tiedonhallinnallinen rajaus 
sekä hankearviointeihin keskittyvä rajaus nousivat esille. Osittain käytännön syistä 
päätettiin keskittyä suunnitteluohjelman menettelyihin. Suunnitteluohjelman osalta 
tehtiin alkuvaiheessa väylämuotoja koskeva rajaus, kun rata- ja vesiväylähankkeet 
rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Rajaus on huomioitava ohjelman valmistelua ku-
vaavia kohtia lukiessa, varsinaisissa keskusteluissa käsitellään maantiekohteiden 
ohella usein limittäin maantie-, rata-, ja vesiväyläkohteita.  

Seuraavassa luvussa käsiteltävästä tutkimusasetelmasta on todettava tässä yhtey-
dessä muutama sana, erityisesti liittyen myöhemmin esiteltäviin hanke-esimerkkei-
hin. Kriittisestä realismista vaikutteita ottaen tapahtumien katsotaan olevan moni-
kausaalisia ja tilanneriippuvaisia. On olemassa lukematon yhdistelmä erilaisia tilan-
teita, jotka saattavat vaikuttaa siihen, että tietty kausaalinen voima ilmentyy ja 
laukaisee tapahtumaketjun (Danermark ym., 2002). Suunnitteluohjelmankin yh-
teydessä voidaan tunnistaa lukemattomia yhdistelmiä eri tilanteista, joissa hanke 
saa suunnittelurahoituksen. Kuvitteellisessa esimerkissä voidaan tunnistaa tietyn, 
päätieverkolla sijaitsevan ongelmakohdan olleen tiedossa jo pitkään. Se, että on-
gelmakohta hankkeistuu ja lähtee etenemään suunnittelujärjestelmässä kohti to-
teutusta, on riippuvainen muun muassa liikenteeseen liittyvistä yksityiskohdista, 
alueellisesta edunvalvonnasta ja aktiivisuudesta sekä käytettävissä olevasta rahoi-
tuksesta. Saattaapa tilanteessa korostua yksittäisen kansalaisen tai sidosryhmän-
kin panos. Kaikkien vaikuttimien tavoittaminen on haastavaa ja osin käsityskyvyn 
tavoittamattomissa.  
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3.1 Tutkimusasetelma 

Tutkimustuloksia on tulkittu käyttäen apuna kriittisen realismin käsitteistöä, minkä 
vuoksi käytetyt käsitteet esitellään lyhyesti tässä alaluvussa. Kriittisessä realismissa 
todellisuutta jäsennetään rakenteiden (structure), voimien (power) syntymekanis-
mien (generative mechanisms) sekä tendenssien (tendenssien) kautta. Danermar-
kin ym. mukaan objektien voima tai valta ja syntymekanismit perustuvat rakentei-
siin. Sosiaalisissa objekteissa rakenteet nähdään kuitenkin ehdollistavina, ei mää-
rittävinä. Rakenne voi ohjata toimimaan tietyllä tapaa, mutta osallistujat voivat 
tästä huolimatta toimia toisin erinäisistä syistä. Tämän vuoksi voidaan kuvata vain 
taipumusta (tend) toimia jollakin tavalla.  

Pelkän tapahtuman tarkastelun sijaan pyritään tunnistamaan tapahtuman synty-
mekanismit. Objektin luonteen ja sen tendenssien sekä kausaalisten voimien välillä 
on välttämätön yhteys. Tapahtumat saavat alkunsa eri mekanismien välityksellä, 
mekanismien väliset suhteet ovat monimutkaisia. Osa mekanismeista vahvistaa 
toisiaan, kun taas osa niistä jarruttaa toisten mekanismien aktivoitumista. Objek-
tien voima tai valta ja mekanismit ovat olemassa huolimatta siitä, aktivoituvatko 
ne tietyn tapahtuman yhteydessä vai eivät. (Danermark ym., 2002, 55-56).    

Danermark ym. (2002, 109-110) ovat esittäneet kuusivaiheisen, kriittisen realismin 
perustuvan mallin selittävän tutkimuksen suorittamiseksi. Ensimmäisessä, deskrip-
tiivisessä vaiheessa kuvataan monimutkainen tapahtuma tai tilanne, usein arki-
kieltä käyttäen. Toisessa, analyyttisen resoluution vaiheessa erotellaan tutkimus-
kohteen eri komponentit, ulottuvuudet ja aspektit toisistaan. Kolmannessa, teo-
reettisen uudelleenkuvauksen vaiheessa tutkimuskohteeseen liittyviä komponent-
teja ja aspekteja kehitellään ja yhdistetään uusiin konteksteihin ja ideoihin. Nel-
jännessä, retroduktion vaiheessa etsitään perusteita aiemmassa vaiheessa havai-
tuille rakenteille ja suhteille. Viidennessä vaiheessa arvioidaan eri teorioiden sopi-
vuutta aiemmissa vaiheissa tunnistettuihin seikkoihin. Kuudennessa vaiheessa tut-
kitaan, miten mekanismit manifestoituvat konkreettisissa tilanteissa.  

Tutkimuksen voi kuvata noudattaneen selittävän tutkimuksen vaiheita pääosiltaan, 
joskin viimeinen vaihe eli mekanismien manifestoitumisen analyysi, jää tutkimuk-
sessa puutteelliseksi. Rakenteellisessa analyysissa toimijoiden välisten suhteiden 
on katsottu olevan substantiaalisia eikä formaaleja, viitaten siihen, että toimijat 
ovat tosiasiallisesti yhteydessä toisiinsa. Toimijoiden välisen suhteen on lisäksi tul-
kittu olevan symmetrisesti välttämätön. (Danermark ym., 2002, 45-46). Tällä tar-
koitetaan sitä, että suunnittelujärjestelmän sisällä sekä ELY-keskuksen, että Väy-
läviraston toimijat tarvitsevat toisiaan ja toistensa tietoa prosessin läpiviemiseksi.  

Kriittisessä realismissa vertaaminen ideaalityyppeihin ja erojen sekä samankaltai-
suuksien etsiminen verrattuna niihin ei ole hedelmällistä, koska erojen synnyn 
taustasyitä ei tunneta, eikä niitä siten pystytä arvioimaan (Danermark ym. 2002, 
49). Tutkimuksen taustaosuudessa esiteltyjen ohjelmointiin, tietoon ja organisaa-
tioon liittyvien jäsentelyjen tavoitteena onkin ennemmin esitellä tutkimuskohteen 
eli Väyläviraston suunnitteluohjelman kannalta keskeiset käsitteet.  
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Kriittisen realismin viitekehyksen pohjalta tehdyssä tutkimuksessa, mikä on yh-
teistä monelle yhteiskuntatieteelliselle tutkimussuuntaukselle, tutkimuskohteen 
luonne määrittää soveltuvimman metodin tutkimukselle ja sanelee samalla sen, 
millaista tietoa erilaisista ilmiöistä voidaan saavuttaa (Danermark ym., 2002, 41). 
Suunnitteluohjelman liittyvän dokumentoidun tiedon vähäisyys puolsi haastattelu-
tutkimuksen käyttöä kaikista soveltuvimpana metodina.  

3.2 Teemahaastattelut 

Suunnitteluohjelmaprosessia ja tiedon asemaa siinä tarkasteltiin puolistrukturoitu-
jen teemahaastattelujen avulla. Varsinaisia teemahaastatteluja toteutettiin viisi, 
haastateltavien edustaessa sekä Väylävirastoa, että ELY-keskuksia. Haastattelut 
vaihtelivat kestoltaan 70-90 minuutin välillä. ELY-keskuksista edustettuina olivat 
Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Haastatteluissa pai-
nottui fenomenografinen ote eli sen tutkiminen, miten tietty ilmiö koetaan (Hirs-
järvi & Hurme, 2008, 168). Asiantuntijoiden näkemykset tiedosta ja sen roolista 
suunnitteluohjelmassa korostuivat.  

Haastateltavat valittiin yhteistyössä työn ohjaajan kanssa. Haastatteluotantaan 
saatiin mukaan sekä toiminnanohjauksesta, suunnittelusta, että priorisoinnista 
vastaavia asiantuntijoita. Pienemmissä ELY-keskuksia roolit saattoivat olla päällek-
käisiä. Vastaajajoukossa korostuu vapaaehtoisuus, mikä vinouttanee prosessista 
annettujen lausuntoja. Suunnitteluohjelmaprosessiin kriittisimmin suhtautuvat ei-
vät liene otannassa mukana.  

Diplomityön kanssa oli samanaikaisesti käynnissä suunnitteluohjelman nykyisiä 
menettelyjä kehittävä projekti, jonka osana kerättiin ELY-keskuksilta kommentteja 
suunnitteluohjelmasta. Haastattelun suunnittelussa ja tulosten tulkinnassa on hyö-
dynnetty näitä vastauksia. Väylävirasto hyödynsi tutkimushaastatteluista tehtyjä 
alustavia havaintoja kehittäessään suunnitteluohjelmaa keväällä 2021. Pienen 
otannan vuoksi haastatteluvastaukset esitetään anonymisoituina. Erityisesti Väylä-
virastoa tämän tutkimuksen kontekstissa edustava, myöhemmin eri organisaatioon 
siirtynyt vastaaja on prosessia tunteville anonymisoinnista huolimatta tunnistetta-
vissa. 

Haastattelututkimus valittiin metodiksi toisaalta sen vakiintuneisuuden, toisaalta 
sen tarjoaman joustavuuden vuoksi. Teemahaastattelu on suunnitteluohjelman 
kontekstissa perusteltu menetelmä, koska dokumentaatio on vähäistä. Esimerkiksi 
suunnittelutarve-ehdotusten valinnasta tuotetaan niukasti aineistoja, minkä vuoksi 
on luontevaa tavoitella tarkempaa kuvaa prosessista haastattelujen avulla. Ohjel-
mointiprosessi on luonteeltaan monimutkainen ja siihen liittyy paljon vakiintuneita, 
käytännön työssä esiin tulevia toimintatapoja. Teemahaastattelu valittiin esimer-
kiksi lomakehaastattelun sijaan, koska haluttiin tarvittaessa esittää tarkentavia ky-
symyksiä. Toisaalta tutkimuksessa on kiinnostuttu prosessin rajatusta osa-alu-
eesta, tiedon hyödyntämisestä, mikä puolsi teemahaastattelua täysin avoimen 
haastattelun sijaan. 

Haastattelujen kautta yritettiin ymmärtää paremmin suunnitteluohjelman kulkua 
sekä suunnittelutarpeita esittävien ELY-keskusten, että suunnitteluohjelmaa ko-
koavan Väyläviraston näkökulmasta. Aiempaa suunnitteluohjelmaa on valmisteltu 
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pienellä joukolla, minkä vuoksi kapeahko haastatteluotanta ei ole kaikilta osin va-
linta vaan välttämättömyys. Pelkkään haastatteluaineistoon tehdyt havainnot eivät 
perustu, vaan mukaan on siivilöitynyt käytännön työssä tehtyjä havaintoja Väylä-
virastossa harjoittelijana vietetyn reilun vuoden ajalta. Tämäkään tutkimus ei ole 
immuuni sille, että kodifioitua, haastatteluihin perustuvaa sekä hiljaista, käytännön 
työssä omaksuttua tietoa on haasteellista erottaa toisistaan.  

Haastatteluteemoja valmisteltaessa käytiin muutamia taustoittavia valmistelevia 
keskusteluja esimerkiksi investointiohjelman valmistelusta sekä hankearviointien 
hyödyntämisestä hankesuunnittelussa. Keskustelut tuottivat arvokasta tietoa tee-
mahaastattelujen pohjaksi, joskin varsinaisen teemahaastattelun pääteemoihin 
niillä oli vähäinen vaikutus. 

Haastatteluihin valitut kolme teemaa olivat: 

A) Keskitetty ohjelmointiprosessi ja siihen liittyvät menettely  

B) Vaikuttava tieto  

C) Tiedon riittävyys  

Ensimmäisen teeman osalta oltiin erityisen kiinnostuneita suunnitteluohjelmaan 
osallistumiseen liittyvistä kokemuksista ja siitä, miten suunnitteluohjelmaan osal-
listuminen on ELY-keskuksissa järjestetty. Väyläviraston osalta keskusteltiin suun-
nittelutarve-ehdotusten valinnan organisoinnista. Toisen teemakeskustelun pää-
asiallisena painopisteenä oli keskustella asiantuntijan näkemyksistä vaikuttavan tai 
vaikutuksen tekevän tiedon osalta. Vaikuttavaa tietoa käsiteltiin suunnitteluohjel-
man kontekstissa, esimerkkihankkeeseen peilaten sekä muutamaan hankesuunnit-
telun kannalta keskeiseen tietolajiin liittyen. Viimeiseksi keskusteltiin tiedon riittä-
vyydestä. Keskustelut kytkeytyivät keskeisesti suunnitteluohjelmaprosessiin ja sen 
eri vaiheisiin. 

Haastatteluissa käytettiin tukena haastattelurunkoa, johon oli luetteloitu teemoit-
tain haastatteluissa käytettäviä mahdollisia aloituskysymyksiä. Käytännössä haas-
tattelut eivät edenneet kovin tarkasti haastattelurungon mukaan vaan haastattelut 
olivat keskustelunomaisia. Haastattelurunko on esitetty työn liitteissä, mutta siihen 
tulee suhtautua ohjeellisena, käytännössä haastattelut saattoivat poiketa tapaus-
kohtaisesti paljon. Haastateltavat saivat haastattelurungon nähtäväksi etukäteen 
ja lopussa heille annettiin mahdollisuus nostaa esiin asioita, joita ei haastattelussa 
heidän mielestään käsitelty. Haastatteluja suunniteltaessa oli varauduttu siihen, 
että haastattelurunkoa joudutaan muokkaamaan ensimmäisen haastattelun jäl-
keen. Käytännössä runko säilytti muotonsa melko tarkalleen valittujen pääteemo-
jen osalta.  

Ainoan poikkeuksen muodostaa teema C eli tiedon riittävyys. Tiedon riittävyyden 
ja laadun selvittäminen oli työn alkuperäinen tarkoitus. Esikeskusteluissa, jotka 
käytiin noin viikkoa ennen haastattelua, havaittiin, että tiedon riittävyys ei ollut 
suunnitteluohjelmassa kovinkaan kiinnostavaa tai problemaattista. Tämä johti osin 
siihen, että haastattelujen ajankäytössä painotettiin kahta ensimmäistä teemaa. 
Tiedon riittävyys säilytettiin mukana keskusteluissa, joskin pienemmällä painotuk-
sella.  
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Kvalen (1996) opein tuleva laadullinen sisällönanalyysi tiedon hyödyntämisestä py-
rittiin huomiomaan jo haastattelutilanteen suunnittelussa, vaikkakin haastattelut 
toteutettiin melko avoimesti, pyrkien välttämään ennalta asetettuja odotuksia vas-
tausten suhteen. Teoriaan perustuva, käsitteellistävä taustaosuus on toisaalta ke-
hittynyt paljolti haastattelujen jälkeen, luvussa 3.1. kuvatun selittävän tutkimuksen 
askelmerkkejä osittain noudattaen. Tutkimuksen otetta voidaan pitää aineistoläh-
töisenä eikä varsinaisesti teoriaohjaavana.  

3.3 Sisällönanalyysi  

Haastattelut järjestettiin etäyhteyksin Microsoft Teamsissä. Haastattelut nauhoitet-
tiin ja ne purettiin tekstiksi litterointiohjelman avulla. Kestoltaan 70-90 minuutin 
haastatteluiden litterointi tuotti noin 35 000 sanan aineiston. Litterointi tehtiin pu-
hekielisesti, äänensävyyn tai muihin kehonkieleen liittyviin seikkoihin liittyviä huo-
miota tehtiin rajatusti. 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa vastaukset luokiteltiin ATLAS.ti -ohjelman 
avulla karkeasti valittujen haastatteluteemojen eli suunnitteluohjelman, vaikutta-
van tiedon ja tiedon riittävyyden mukaan. Yksittäinen haastatteluvastaus saattoi 
käsitellä ainoastaan yhtä, parhaimmillaan kaikkia kolmea näkökulmaa. Aineistosta 
löydettiin 185 suunnitteluohjelmaa käsittelevää kommenttia, 136 tiedon riittävyyttä 
käsittelevää mainintaa ja 216 vaikuttavaa tietoa koskevaa lausuntoa. Luvut näyt-
tävät suurehkoilta, joskin on korostettava, ettei luokittelussa ole ollut kysymys ko-
vin systemaattisesta, sanatarkasta analyysista. Ennemminkin voisi kuvata luokitte-
lun avustaneen haastatteluvastausten tulkintaa, myöhempää uudelleentulkintaa 
sekä tiivistämistä. 

 

Kuva 9. Esimerkkivastaus, jonka on tulkittu sisältävän elementtejä haastattelu-
teemoista. Siinä kuvataan suunnitteluohjelmaan liittyvää suunnittelutarve-ehdo-
tuksen valmistelua ja millainen tieto on vaikuttavaa valmistelussa. Kolmanneksi 
vastauksen on tulkittu kytkeytyvän ohuesti tiedon riittävyyteen.      

Analyysin seuraavassa vaiheessa vastaukset koottiin yhteen pääteemoittain. Vas-
taukset luokiteltiin tarkempiin, teemahaastattelun kulkua mukaileviin luokkiin. Esi-
merkiksi valittuja hanke-esimerkkejä käsittelevät vastaukset olivat oma luokkansa, 
toisaalta eri tietolajeja tai käytettävissä olevan tiedon ja tavoitteiden välistä suh-
detta käsittelevät kommentit koottiin omiksi kokonaisuuksikseen. Analyysin tässä 
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vaiheessa aineiston ulkopuolelle rajattiin kommentit, jotka käsittelevät Väyläviras-
ton tulevia menettelyjä. Kehityskeskeiset kommentit annettiin tiedoksi diplomityön 
ohjaajalle, ja niitä hyödynnettiin tutkimuksen kanssa samaan aikaan käynnissä ole-
van suunnitteluohjelman kehittämisprojektin pohja-aineistoina. Vastauksia hyö-
dynnettiin myös diplomityön suosituksia valmisteltaessa.  

Kun vastaukset oli luokiteltu teemojen mukaisesti ja koottu alustaviin alaluokkiin, 
tehtiin ensimmäinen koonti aineistosta. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut tuottaa 
kovinkaan monimutkaista analyysia vaan teemahaastatteluun pohjautuva luokit-
telu koettiin riittäväksi. Jälkikäteen arvioituna tutkimuskysymyksiä tai haastattelun 
läpivientiä olisi vielä voinut hioa tai teemoittelua tiivistää. Kenties suunnitteluohjel-
man käytännöistä olisi saanut parempia tuloksia keskittymällä haastatteluissa ai-
noastaan niihin abstraktimpien kysymyksien sijaan. Osittain tämä on jälkiviisautta, 
ei ollut tiedossa mikä haastattelun teemoista tuottaisi parhaalla mahdollisella ta-
valla keskustelua, ja mikä muodostuisi prosessin kehittämisen kannalta kiinnosta-
vimmaksi aineistoksi. 

Loppuvaiheessa ELY-keskusten vastaajat ja Väyläviraston vastaajan havainnot ero-
teltiin kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi. Väylävirastosta oli käytettävissä vain 
yksi vastaaja, minkä vuoksi diplomityön ohjaaja täydensi jonkin verran varsinaisen 
vastaajan antamia kommentteja. Erottelun jälkeen tuotettiin lopullinen, luvussa 
neljä esitetty temaattinen koonti aineistosta. Haastatteluissa käytetyt, alueilta poi-
mitut hanke-esimerkit ja niihin liittyvät vastaukset päätettiin tulosluvussa esittää 
erillisenä alalukunaan.  

3.4 Hanke-esimerkit ja niiden hyödyntäminen 
haastatteluissa 

Rajaaminen ja ennen kaikkea rajauksen vaihtelu on tyypillistä tutkimukselle kuin 
tutkimukselle. Alkuperäisessä ideavaiheessa tutkimuksen piti olla tapaustarkastelu, 
jossa selvitetään suunnitteluhankkeiden rahoitukseen vaikuttaneita tekijöitä. Ta-
voite hankkeiden etenemisen seuraamisesta esisuunnittelusta toteutukseen osoit-
tautui liian kunnianhimoiseksi. Alkuperäisestä tutkimusideasta diplomityöhön on 
jäänyt aputyökaluiksi muutama suunnittelukohde. Hankkeita käytettiin teemahaas-
tatteluissa keskustelun tukena. Suunnittelukohteiden kautta haastateltavien 
kanssa saatettiin pohtia, oliko hanke edennyt suunnitteluohjelmassa tyypillisesti, 
vai oliko sen polku ollut erityislaatuinen.  

Esimerkkihankkeet valittiin joukosta suunnitteluohjelmaan viime vuosina valittuja 
hankkeita. Tällä haluttiin varmistaa, että haastateltavat ovat edes vähäisissä mää-
rin osallistuneet valittujen hankkeiden käsittelyyn. Toisaalta mukaan on valikoitu-
nut yksi hanke, jonka valitsemisesta suunnitteluohjelmaan oli jo kulunut pidempi 
aika. Asia havaittiin vain hetki ennen varsinaista haastattelua, mutta tästä huoli-
matta haastattelu päätettiin pitää. Haastattelussa hanke-esimerkkiä käytettiin vain 
tarvittaessa. Mainittujen syiden vuoksi haastatteluissa painottuivat suunnitelmatie-
tojen vanhentumiseen ja päivityskustannuksiin liittyvät asiat.  
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Haastatteluvastauksissa korostui hankkeiden ainutkertaisuus, mutta samalla käsi-
teltiin melko kattavasti, mikä on tyypillistä suunnitteluohjelmaan valitulle hank-
keelle. Haastateltavat kykenivät tarkastelemaan esimerkkihankkeita ainoastaan 
omaan työnkuvaansa peilaten, mikä oli riittävää tutkimuksen tavoitteiden kannalta.  

Ohessa on esitelty tarkastellut suunnittelukohteet lyhyesti:   

 

 

 

 

Mt 815 Lentokentäntie (Pohjois-Pohjanmaan ELYn alueella) 

Maantien 815 Lentokentäntie parantaminen Oulun kaupunkiseudulla valittiin 
suunnitteluohjelmaan 2020 uutena kohteena. Tavoitteena on Lentokentäntien 
liikenteen sujuvuuden, Oulun lentoaseman, Hailuodon ja työmatkaliikenteen 
toimintavarmuuden ja matka-aikojen ennustettavuuden parantaminen. Lisäksi 
tavoitteena on parantaa Oulun ja Kempeleen maankäytön kehittämisedellytyk-
siä sekä vähentää meluhaittoja. Kustannusennuste on 25 miljoonaa euron ta-
solla (Väylävirasto 2021e). 

Vt 4 Kirri-Tikkakoski (Keski-Suomen ELYn alueella) 

Valikoitui mukaan tutkimukseen hankkeessa suunnitteluvaiheiden välillä tapah-
tuneiden muutosten vuoksi. Vt 4 Kirri–Tikkakoski –hankkeen tavoitteiksi on ase-
tettu mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaa-
tuiset ajo-olosuhteet, kuljetusten toimintavarmuus sekä matka-aikojen enna-
koitavuus. Rakennettavan moottoritien pituus on 17 kilometriä, minkä ohella 
hankkeessa rakennetaan 25 kilometriä jalankulun ja pyöräilyn väyliä. Hankkeen 
kustannusarvio on 140 miljoonan euron tasolla. (Väylävirasto, 2021b).  

 

Vt 8 Turku-Pori Eurajoen kohdalla (Varsinais-Suomen ELYn alueella) 

Valtatie 8 on merkittävä paikallinen yhteys. Eurajoen kohta valikoitui, koska se 
oli lähivuosina toteutukseen asti edennyt kohde. Hankkeen suhde valtatiellä 8 
tehtyyn esiselvitystyöhön teki hankkeesta kiinnostavan. Vt 8 Turku–Pori Eura-
joen kohdalla –hankkeen tavoite on liikenteen ja Eurajoen keskustan maankäy-
tön kehittämisen yhteensovittaminen Euroopan unionin TEN-T kattavan verkon 
vaatimusten kanssa. Uuden valtatien pituus on 4 kilometriä ja hankkeen kus-
tannusarvio on 30 miljoonan euron luokkaa. (Väylävirasto, 2021c).  

Vt 25 Lepin liittymä (Uudenmaan ELYn alueella) 

Valtatie 25 Hangon ja Mäntsälän välillä on keskeinen yhteys Hangon satamasta 
Uudellemaalle.  Hanke valikoitu alun perin tarkasteltavaksi Raaseporin kaupun-
gin kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön vuoksi.  Toteutukseen myöhemmin eden-
neen Vt 25 parantaminen maantien 111 liittymän kohdalla –hankkeen tavoit-
teena on liikenneturvallisuuden, liikennöitävyyden ja sujuvuuden parantami-
nen. Hankkeen kustannusarvio on viiden miljoonan euron luokkaa (Väylävi-
rasto, 2021d). 
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Väyläviraston suunnitteluohjelmaa aiemmin johtaneen vastaajan haastattelussa 
yksittäisen hanke-esimerkin käyttö ei ollut tarkoituksenmukaista. Haastattelussa 
käytettiin esimerkkinä vuoden 2020 suunnitteluohjelmaan valittuja tiekohteita. 
Käytännössä tiekohteiden sijaan haastattelussa keskusteltiin enemmän suunnitte-
luohjelman valintakriteereistä. Muistiin palauttamisen kannalta hankekokonaisuu-
den tarkastelu osoittautui tarkoituksenmukaiseksi.  

Tutkimuksen rajauksen kannalta käsiteltävien suunnittelukohteiden valinta on 
melko vähämerkityksellinen asia. Kohteet olisivat voineet olla toisia, eikä sillä luul-
tavasti olisi ollut suurta vaikutusta keskusteluihin. Aineistosta tehtävien johtopää-
tösten ja analyysin vakuuttavuuden tarkastelemisen kannalta hankkeiden doku-
mentointi ja esittely on silti tärkeää. Hankkeiden kustannushaitari vaihtelee viidestä 
miljoonasta 140 miljoonaan euroon. Vaihtelu kuvastaa hyvin suunnitteluohjelmaan 
valittavien kohteiden kirjoa.   

3.5 Metodiin liittyvät rajoitteet 

Päätöksentekoprosessit ovat epäsystemaattisia, ja niihin vaikuttavia tekijöitä on 
paikoitellen haastavaa, ellei mahdotonta sanallistaa. Havaintojen parantamiseksi 
olisi ollut hyödyllistä havainnoida organisaatioiden toimintaa käytännössä, mutta 
se oli mahdollista rajatusti. Tutkimuksen yhteydessä osallistuttiin kahteen ELY-kes-
kuksen ja Väyläviraston väliseen suunnittelupalaveriin keväällä 2021, mutta kovin-
kaan kattavana havainnointina tätä ei voida pitää. Anonyymilla kyselytutkimuksella 
ja kattavammalla havainnoinnilla olisi päästy paremmin käsiksi organisaatioiden 
väliseen vuorovaikutukseen. Täydentävien menetelmien käyttö olisi mahdollistanut 
aineistotriangulaation ja parantanut tulosten luotettavuutta.   

Haastattelututkimus on perinteinen, joskaan ei ongelmaton metodi. Prosessiin 
osallistuvien näkemyksillä ja vastauksilla on rajallinen selitysarvo, koska muistot 
tapahtumista ovat saattaneet hälventyä tai vaihtoehtoisesti valintoja rationalisoi-
daan jälkijättöisesti (esim. Eräranta 2019, 13). Metodin rajoitteet vaikuttavat suun-
nitteluohjelmaprosessista vedettäviin johtopäätöksiin.  

Organisatorisen oppimisen analysoinnin näkökulmasta aineisto ja toteutustapa on 
puutteellinen. Esimerkiksi Argote (2013, 32) toteaa että vastaajien kognitiossa ta-
pahtuneita muutoksia on haastavaa tavoittaa haastattelututkimuksella, koska me-
todilla ei voida tavoittaa vaikeasti artikuloitavaa hiljaista tietoa. Vastausten pohjalta 
pystytään korkeintaan toteamaan, että suunnitteluohjelmassa kodifioimattoman 
tiedon rooli korostuu. Tiedon luonteen tarkempaan kuvaamiseen aineisto ei so-
vellu. 

Kokemusten tulkintaan liittyy organisatorisen oppimisen kontekstissa haasteita. 
Kokemukset saattavat olla kausaliteetiltaan epäselviä ja suunnitteluohjelmassa ne 
ovat jakautuneet maantieteellisesti laajalle alueelle. Maantieteellisesti laaja-alai-
sessa organisaatiossa on pääsy laajempaan tietoon, mutta toisaalta tiedonvaih-
dossa saattaa ilmetä haasteita. Lisäksi ajallinen etäisyys kokemukseen voi vähen-
tää sen käyttöarvoa (Argote 2013, 37-38). 
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Teemahaastattelu ei parhaalla mahdollisella tavalla tavoita suunnitteluohjelman 
toimintaympäristön kompleksisuutta. Yhdenkin suunnittelutarve-ehdotuksen 
taakse kätkeytyy lukemattomia asiasisällöltään ja tunnerekisteriltään vaihtelevia 
puheluita, sähköposteja, kasvokkaisia kohtaamisia sekä tietoa ja taustaselvityksiä, 
joihin ei ole tutkimuksen yhteydessä perehdytty. Se olisi ollut tässä ajassa ja pai-
kassa mahdoton tehtävä, mikä on tutkimustuloksia tulkitessa tunnistettu.  

Samaan aikaan virtahepo olohuoneessa eli hankkeisiin liittyvä lobbaus jää valitulla 
metodilla pimentoon. Aihetta sivuttiin haastatteluissa, mutta vain pintapuolisesti. 
Voidaan toisaalta perustellusti kysyä, onko suunnitteluohjelmaan valinta sellainen 
osa hankkeen etenemistä, jossa lobbaus olisi voimakkaimmillaan? Alueilla käy-
dyissä keskusteluissa sen rooli on ilmeinen, samaten silloin, kun hanke alkaa lä-
hestyä toteutusta. Lienee toisaalta niin, että osa hankkeista pääsee etenemään 
ohituskaistalla voimakkaan vaikutustyön pönkittämänä. Aineiston avulla tällaisia 
väitteitä ei voida vahvistaa tai kumota.  

Tutkimustyön alkuvaiheessa tehtiin valinta, ettei edustajia kaikista ELY-keskuksista 
haastatella suunnittelutarpeiden esittämisen ollessa melko samankaltainen pro-
sessi. Tutkimukseen haastateltiin osallistujia neljästä ELY-keskuksesta, mitä voi-
daan pitää kohtuullisena otoksena ELY-keskusten kokonaislukumäärän ollessa yh-
deksän. Haastattelut vastasivat sisällöltään siinä määrin toisiaan, että laajenta-
mista ei nähty tämän tutkimuksen puitteissa tarpeelliseksi eikä toisaalta aikataulu-
syistä mahdolliseksi. 

Väyläviraston haastatteluotanta on pieni, koska vain yhtä, sittemmin muihin teh-
täviin siirtynyttä henkilöä on haastateltu. Diplomityön ohjaaja on ollut keskeisesti 
mukana suunnitteluohjelman valmistelussa, mutta osin tutkimuseettisistä syistä 
tehtiin yhteisen päätös, että häntä ei varsinaisesti haastatella työhön. Ohjaaja on 
avustanut tulosten tulkinnassa ja kommentteja on hyödynnetty analyysin eri vai-
heissa. Vaikka Väyläviraston osalta otanta on pieni, on tutkimustyön valmistelun 
aikana käyty taustakeskusteluja niin vaikutusarvioinnin asiantuntijoiden kuin inves-
tointiohjelmaakin tuntevien Väyläviraston asiantuntijoiden kanssa.  

Haastattelijan rooli on osaltaan vaikuttanut, halusi sitä tai ei, saatuihin tuloksiin. 
Hirsjärvi & Hurme (2008, 49) toteavat haastatteluvastausten heijastavan haastat-
telijan läsnäoloa sekä kysymystapaa. Haastattelijan asema Väyläviraston organi-
saation jäsenenä on vaikuttanut haastattelutilanteeseen, eikä vaikutusta ole tar-
peen häivyttää. Tuloksia on tarkasteltava asetelma huomioiden. Haastattelija tul-
kittiin osin Väyläviraston edustajaksi, osin ulkopuoliseksi havainnoijaksi. Tuttuus 
vaikuttaa haastattelutilanteeseen, haastateltava puhuu eri tavalla vuosia tuntemal-
leen henkilölle kuin virastoharjoittelijalle. 

Haastatteluaineiston luokittelu ja analyysi on tehty melko yksinkertaisesti teemoi-
tellen. Tämä palvelee tutkimuksen tarkoitusta melko hyvin, mutta jalostuneem-
malla luokittelulla ja vielä tarkemmin rajatulla ja suunnittelulla haastattelurungolla 
tulokset olisivat olleet tasalaatuisempia. Aivan Kvalen (1996) penäämään tavoit-
teeseen siitä, että haastattelijan tulisi jo haastattelun päättyessä tietää miten ana-
lyysi tehdään, ei tässä tutkimuksessa päästy. Kytkentä tiedon hyödyntämiseen liit-
tyvään tutkimuskirjallisuuteen on ohuehko, mikä osaltaan kuvastuu haastattelu-
vastausten laadussa.  



Opinnäytetyö 4/2021 43 
 

 

 

 

Kriittisen realismin viitekehyksen kannalta keskeiset käsitteet kuten rakenne, voima 
tai valta, syntymekanismit ja tendenssit sisällytettiin tutkimukseen myöhäisessä 
vaiheessa. Olisi ollut hedelmällisempää käyttää käsitteitä tiiviimmin tutkimuksen 
aikaisemmissa vaiheissa. Tulosten tulkinnassa suunnitteluohjelmaan liittyvien kes-
keisten syntymekanismien ja tendenssien tulkinta on parhaimmillaankin pintapuo-
lista.  

Tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista kattavasti pureutua kriittistä realismia 
kritisoivaan akateemiseen keskusteluun. Tärkeintä on tunnistaa, ettei se ole tieto-
teoreettisena näkökulmana kiistaton. Näkökulmaa on kritisoitu esimerkiksi sen 
epäselvästä ontologisesta perusasetelmasta (Cruickshank, 2004). Cruickshankin 
mukaan kriittisen realismin kannattajat vaihtelevat ontologista määritelmää käsillä 
olevan ongelman perusteella. Ontologia on tilannekohtaisesti joko transitiivinen 
ulottuvuus, jota määrittävät erehtyväiset teoreettiset tulkinnat todellisuudesta, tai 
suora kuvaus intransitiivisesta, kohteettomasta ulottuvuudesta, millä tarkoitetaan 
tietämyksen tavoittamattomissa olevaa todellisuutta.   

Haastattelu osoittautui kohtuulliseksi tavaksi havainnoida suunnitteluohjelmaa, ei-
vätkä aluksi pohditut riskit etätyöympäristössä tehdyistä, vuorovaikutukseltaan on-
toista haastatteluista realisoituneet. Pienen otannan vuoksi saatuihin tuloksiin ja 
niistä vedettäviin johtopäätöksiin on silti suhtauduttava korostetun maltillisesti.  
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 Tulokset 

Lukuun on kerätty 35 000 sanan haastatteluaineistosta tehdyt keskeiset havainnot. 
Havainnot on esitetty teemoittain, välttäen suorien sitaattien nostamista aineis-
tosta. Alaluvuissa 4.1 ja 4.2 käsitellään suunnitteluohjelman valmistelua ensin ELY-
keskusten, sitten Väyläviraston näkökulmasta. Alaluvussa 4.3. käsitellään vaikutta-
vasta tiedosta tehtyjä havaintoja. Alalukuun 4.4. on koottu hanke-esimerkeistä 
käytyä keskustelua ja alalukuun 4.5. havainnot tiedon riittävyydestä. Alaluvussa 
4.6. esitetään yhteenveto tuloksista.  

Mahdollisuuksien mukaan on vastaajiin, jotka on luokiteltu kirjaimittain. Hanke-
esimerkkejä käsiteltäessä viittaukset on jätetty pois vastaajien yksityisyyden suo-
jaamiseksi. Tulosten yhteenvedossa on pyritty hahmottamaan suunnitteluohjel-
massa vaikuttavia syntymekanismeja sekä tendenssejä. 

Suunnitteluohjelmaa käsiteltiin haastatteluissa pääosin kahdesta näkökulmasta. 
Toisaalta käsiteltiin ELY-keskusten menettelyä suunnittelutarpeita esitellessä, toi-
saalta kartoitettiin Väyläviraston tapaa priorisoida esityksiä. Kartoitus on haastat-
teluotannan pienuuden vuoksi alustava, mutta prosessi vaikutti olevan toisteinen 
pienessäkin otannassa. Tämä on ymmärrettävää Väyläviraston määrittäessä suun-
nitteluohjelmaan osallistumisen säännöt ja aikataulun. 

Keskustelujen toinen, suunnitteluohjelmaprosessiin kytkeytyvä teema oli vaikut-
tava tieto. Haastatteluissa vaikuttavan tiedon määritelmää etsittiin kysymällä, mikä 
hankkeeseen tai suunnitteluun yleisimmin liittyvä tieto on ollut vaikuttavaa tai vai-
kutuksen tekevää. Vastaukset ohjautuivat helposti vaikutuksista keskustelemiseen, 
minkä ohella vaikuttavan tiedon sanallistaminen koettiin paikoitellen haastavana. 
Aiheen haastavuus oli haastatteluja valmisteltaessa odotettavissa. Vaikeuksista 
huolimatta vaikuttavasta tiedosta syntyi haastatteluissa sekä yleistasoista, että 
hankkeiden yksityiskohtiin tarkemmin pureutuvaa keskustelua.  

Haastatteluteemoista tiedon riittävyys tuotti vähiten keskustelua. Sitä ei koettu on-
gelmaksi suunnitteluohjelman osalta yhdessäkään haastatteluista. Keskustelun vä-
hyys liittynee tutkimukseen rajaukseen. Suunnitteluohjelman kontekstissa tiedon 
riittävyys ei näyttäydy ongelmallisena, mutta haasteita saattaa ilmetä muualla. 
Keskustelu kääntyi nopeasti riittävyydestä tiedon käytettävyyteen. Haastatteluissa 
korostui vahva luottamus asiantuntijoiden hiljaiseen tietoon ja näkemyksellisyy-
teen.  

4.1 ELYjen tarve-ehdotukset – esiselvitystietoa ja 
alueyhteistyötä 

ELY-keskusten toimintaa suunnitteluohjelmassa voi kuvata vastausten pohjalta so-
peutuvaiseksi. Suunnitteluohjelmaa ohjataan luvussa 2.1.3. esitetyllä vuosikellolla, 
joka suhtautuu Väyläviraston vuosittaiseen toimintaan sekä laajempaan päätök-
sentekokehykseen. Suunnittelutarpeita voi ehdottaa suunnitteluohjelmaan vuoden 
ympäri, mutta rakenteellisesti vuorovaikutus on ajoitettu kevätkuukausille, huhti-
toukokuulle. ELY-keskukset ovat vuosien saatossa oppineet toimimaan prosessin 
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mukaisesti. Suunnittelutarpeita kerätään vuoden aikana muistiin ja niitä ehdote-
taan osaksi ohjelmaa viimeistään keväisissä suunnittelupalavereissa. Palaverit ovat 
kestoltaan noin kahden tunnin pituisia. 

Väylävirasto on tehnyt suunnittelutarpeen ehdottamiseen liittyvään menettelyyn 
vuosittain joitakin muutoksia. Vielä muutama vuosi sitten ELY-keskuksia pyydettiin 
itsenäisesti valitsemaan tarve-ehdotuksilleen ennakkoon ilmoitetuista valintakritee-
reistä sopivimmat. Alueellinen tarve-ehdotus saattoi vastata esimerkiksi suunnitte-
luohjelman kriteeriin liikenneturvallisuuden parantaminen. Vuosien aikana sopivim-
man kriteerin arviointi on siirtynyt Väylävirastoon.  

ELY-keskuksissa tehtävän suunnittelutarve-ehdotusten priorisoinnin osalta vas-
tauksissa korostui vuorovaikutteisuus. Yksittäiselle asiantuntijalle on muodostunut 
suunnittelutarpeista ajan saatossa henkilökohtainen näkemys. Organisaation mui-
den asiantuntijoiden kanssa keskusteltaessa näkemys kehittyy yhteisesti jaetuksi 
arvioksi tärkeimmistä suunnittelutarpeista (Haastattelu D). Suunnittelutarpeiden 
kokoamiseen on saatettu määrittää erillinen vastuuhenkilö (Haastattelut A, D), 
mutta kaikissa vastaajaorganisaatioissa valinnat tehdään yhteisten, organisaation 
sisäisten keskustelujen pohjalta. Vastaaja piti tärkeänä lopullisten päätösten teke-
mistä päällikkötasolla näkökulmien ollessa tällöin laajempia verrattuna teema-asi-
antuntijoiden näkemyksiin (Haastattelu B). Toinenkin vastaaja korosti johtajien 
mukanaolon merkitystä tarve-ehdotusten valmisteluvaiheessa. Yhteinen näkemys 
syntyy helpommin eikä se muutu yhtä herkästi myöhemmin (Haastattelu D). 

Organisaation sisäinen näkemys on tulosten perusteella yhteydessä muiden alu-
eellisten toimijoiden, kuten kuntien ja maakuntaliittojen kantoihin keskeisimmistä 
kehittämiskohteista. Toimijoiden näkemykset keskeisimmistä tarpeista saattavat 
erota. Toisaalta alueellisten, organisaation ulkopuolisten kantojen kuvattiin vuoro-
puhelussa usein yhdistyvän yhteiseksi, jaetuksi näkemykseksi (Haastattelu B).  

Vastaajat kuvaavat suunnittelutarve-ehdotusten pohjautuvan sidosryhmien kanssa 
käytyihin keskusteluihin ja toisaalta esiselvityksiin. Keskusteluja ei juurikaan käydä 
suunnittelutarve-ehdotuksia valmisteltaessa, vaan sidosryhmien kannat ovat tul-
leet ELY-keskusten asiantuntijoiden tietoon kuntapalavereissa ja muissa sidosryh-
mätapaamisissa. Kuntapalavereista tuotetaan dokumentaatiota (Haastattelu B), 
mutta haastattelujen perusteella ei syntynyt vaikutelmaa, että näihin asiakirjoihin 
välttämättä palattaisiin tarve-ehdotusta tehtäessä. Keskustelussa nousi esiin 
unelma tietojärjestelmästä, johon voitaisiin kodifioida alueellisessa vuoropuhelussa 
esiin nousseet näkökulmat. Konkreettisia askelia tällaisen järjestelmän luomiseksi 
ei ole otettu.  

Vastaajat kokivat suunnitteluohjelman valmistelun mielekkääksi, varsinkin kun sii-
hen liittyvät toimintatavat on opittu vuosien varrella tuntemaan. Eräs vastaajista 
korosti suunnittelutarve-ehdotuksiin panostamisen tärkeyttä. Panostamiseen ovat 
kannustaneet aiemmin menestyneet suunnittelutarve-ehdotukset (Haastattelu C). 
Aikaisempina vuosina vastaajia on mietittänyt, millaisia hankkeita suunnitteluoh-
jelmassa rahoitetaan. Erityisesti pienemmille hankkeille tai esiselvityksille ei ole 
epäselvyyksien vuoksi haettu rahoitusta. Tuntemuksen lisääntyessä tilanne on 
muuttunut ja rahoitusta on saatu pienemmillekin kokonaisuuksille (Haastattelut A, 
D).  
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Haastatteluissa korostui suunnittelutarve-ehdotusten vakiintunut muoto. Alueilla 
on tunnistettu vuosien kuluessa joukko hankkeita, joiden joukosta ehdotukset vuo-
sittain valitaan. Suunnitteluohjelma koettiin vakaana järjestelmänä, jossa samat 
suunnittelutarpeet toistuvat vuosikymmenestä toiseen. Samat suunnittelutarpeet 
esiintyvät maakunnallisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja MAL-alueen doku-
mentaatiossa. Suunnitteluohjelmaan liittyvä vuorovaikutus koettiin kaavamaisena 
viranomaisyhteistyönä, jota määrittävät vakiintuneet perinteet. Perinteitä päivite-
tään valtakunnallisten tai paikallisten vaatimusten pohjalta (Haastattelu A). 

Suunnittelutarpeiden toistuvuus näyttäytyy dokumentaation hyödyntämistavoissa. 
Yhdessä ELY-keskuksista edellisen vuoden suunnittelutarve-ehdotusta, tässä ta-
pauksessa word-dokumenttia, käytetään seuraavan vuoden suunnittelutarve-eh-
dotuksen pohjana. Edellisellä ohjelmakaudella rahoitetut hankkeet poistetaan lis-
talta, ja tilalle sijoitetaan uusia hankkeita kiireellisyysjärjestyksessä (Haastattelu 
C). Suunnittelutarpeet on kirjattu ehdotuksiin usein priorisoituina listauksina, jol-
loin on luontevaa nostaa seuraavan vuoden suunnittelutarpeeksi rahoittamatta jää-
neitä hankkeita.  Lyhytsanainen dokumentaatio on karkea viittaus alueellisesti tut-
tua suunnitteluhanketta koskevaan muuhun tietoon. 

Väylävirasto ei ole lähivuosina edellyttänyt määrämuotoista esitystapaa peruste-
luille. Tarve-ehdotukset ovat olleet lyhyitä ja niihin on kirjattu perustietoja hank-
keen arvioiduista kustannuksista, keskeisistä toimenpiteistä ja arvioiduista vaiku-
tuksista. ELY-keskusten henkilöresurssit ovat vähäiset. Kiireessä ei ole aikaa laatia 
keskustelupöytäkirjoja hankkeiden perusteista. Harvasanaisen dokumentaation 
taakse kätkeytyy kuitenkin paljon uskoa hankkeen etenemiseen. Suunnitteluohjel-
maan ei haluta ehdottaa hankkeita, joilla ei ole toteutusnäkymää. Eräs vastaajista 
kuvaa toteutukseen etenemätöntä suunnittelua asetettujen panosten menettä-
miseksi (Haastattelu B).  

Sidosryhmien osallistaminen ja tiedonkulku koettiin suunnittelutarve-ehdotuksia 
valmisteltaessa riittäväksi (Haastattelut A, C, D). Yksittäisenä puutteena nousi esiin 
elinkeinoelämän näkemysten huomioiminen. Vastaaja pohti selittäväksi tekijäksi 
yritysmaailman ja suunnitteluohjelman eri aikajänteitä: yritysten investointiaiko-
mukset saattavat muuttua nopeasti, mihin ei välttämättä pystytä suunnittelutar-
peita valmisteltaessa reagoimaan (Haastattelu B). Väyläviraston vastaaja totesi toi-
saalta nopeasti nouseviakin tarpeita huomioitavan suunnitteluohjelmassa, mikäli 
rahoitusta on käytettävissä (Haastattelu E). 

 Tiivistäen voidaan todeta ELY-keskusten koostavan suunnittelutarve-ehdotukset 
vuorovaikutteisesti, asiantuntijanäkemystä sekä tarvittavaa dokumentaatiota, ku-
ten esiselvitystietoa hyödyntäen. Tarve-ehdotusten valinnan dokumentointi, esi-
merkiksi keskustelupöytäkirjojen muodossa, ei noussut haastatteluissa esille. Ole-
tettavasti dokumentointia tehdään kursorisesti aikataulujen ollessa kiireisiä. ELY-
keskuksille riittää, että ne dokumentoivat tekemänsä lopulliset ehdotukset Väylä-
virastolle. Tarve-ehdotusten valinta tehdään taloudellisesti ja rutinoituneesti, Väy-
läviraston antamiin askelmerkkeihin sopeutuen.  
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4.2 Väyläviraston valinnat – vuorovaikutteista 
peilaamista 

Väylävirasto saa syksyllä tietää ELY-keskusten esittämät, lopulliset suunnittelu-
tarve-ehdotukset. Alustava tieto alueellisista tarpeista on tullut Väyläviraston tie-
toon viimeistään kevään suunnittelupalavereissa. Väylävirastoa edustanut vastaaja 
kuvaa ohjelmatyötä vuorovaikutteiseksi ja aineistolähtöiseksi prosessiksi. Keskeisiä 
ohjelmatyön elementtejä ovat systemaattinen eteneminen ja vuoropuhelu sekä va-
lintojen pohjana käytettävien aineistojen sekä suunnitteluohjelman kokoavan tii-
min määrittäminen.  

Vastaajan mukaan ELY-keskusten vastuu suunnittelun tuottaman tiedon kiteyttä-
misessä perustelumuistioihin korostuu. Perustelumuistiot ovat keskeistä suunnitte-
luohjelman tietopohjaa. ELY-keskuksia pyydetään mukauttamaan suunnittelu-
tarve-ehdotukset Väyläviraston asettamiin kriteereihin, ja näin on vastaajan mu-
kaan käytännössä tapahtunut. Suunnitteluohjelman kriteerit johtuvat keskeisistä 
hallitusohjelman kirjauksista, liikennepolitiikan avaindokumenteista ja toisaalta 
lainsäädännöstä. Suunnitteluohjelmaa aiemmin vetäneen vastaajan kanssa käy-
dyssä haastattelussa syvennyttiin vuoden 2020 suunnitteluohjelman valintakritee-
reihin, jotka olivat: 

  

Kriteeristön uudelleenarviointi on vastaajan mukaan jatkuvaa ja välttämätöntä. Kri-
teereihin tehdään vuosittain pieniä tarkennuksia. Vuoden 2020 suunnitteluohjel-
makriteeristöä täsmennettiin korjausvelan ja pääteiden palvelutason osalta. Kritee-
rejä muokataan ennakoivasti, valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on 
sovellettu valmistelussa jo etukäteen.  

1) asiakkaiden tarpeet  

alakategorioina elinkeinoelämän tarpeet ja sujuvat matkaketjut  

2) liikenneturvallisuuden parantaminen  

alakategorioina tasoristeykset sekä ajoneuvojen mittamuutokset 

3) väyläverkon omaisuuden arvon ja väylien kunnon hallinta  

alakategoriana siltakohteet 

4) ympäristökestävyyden edistäminen 

alakategorioina kestävä liikkuminen, päästöjen vähentäminen, ympäristö-
riskien pienentäminen, energiatehokkuus ja automaatio  

5) TEN-verkon palvelutasopuutteet, rajayhteydet 
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Vastaaja kuvaa suunnittelutarve-ehdotusten sovittamisen kriteereihin onnistuvan 
pääosin hyvin. Liikenteellinen sujuvuus, toimivuus ja omaisuudenhallinta ovat koh-
tuullisen vaivattomasti arvioitavia asioita. Erikseen kysyttäessä ympäristökestävyys 
mainittiin hankalimmin arvioitavana kriteerinä. Haastavammissa tapauksissa on 
pohdittava tarkasti, miltä osin suunnittelutarve vastaa ohjelmakriteeriin, ja miltä 
osin vaikutukset ovat kriteerin osalta jopa negatiivisia (Haastattelu E).    

Käytännössä valinta, eli suunnittelutarve-ehdotusten törmäyttäminen kriteereihin, 
tehdään istumalla yhteisen pöydän ääreen ja käymällä läpi ELY-keskusten lähettä-
mät suunnittelutarve-ehdotukset. Pohdintaan osallistuvista asiantuntijoista mainit-
tiin strateginen liikennejärjestelmätaso sekä hankesuunnittelutaso. Suunnitelmia, 
joihin suunnittelutarve-ehdotuksissa viitataan, ei valintatilanteessa enää lueta vaan 
niiden tiedot on omaksuttu aiemmin. Vastaaja korostaa suunnittelutarveperustelu-
jen olevan ainoastaan pintaraapaisu, näkemys kokonaisuudesta on kehittynyt osal-
listumalla suunnittelutyöhön. Valintojen pohjana ovat vastaajan mukaan kaikki 
suunnitelmat liikennejärjestelmäsuunnitelmista yleissuunnitelmiin ja muihin aineis-
toihin (Haastattelu E).  

Suunnittelutarpeista valintatilanteessa käytävä keskustelu on ollut sovinnollista ja 
pääosin yksimielisistä. Erimielisyydet on käsitelty vastaajan mukaan rakentavasti. 
Keskustelussa korostuu suunnittelutarpeen ajankohtaisuus ja vaikutukset. Valinta-
kriteereihin peilaamalla syntyy näkemys hankkeen tarpeellisuudesta. Vastaaja pa-
lastelee valintatilannetta ohjelmakriteerien, hankeperusteluiden ja asiantuntijoiden 
suunnittelutuntemuksen väliseksi rinnakkain asetannaksi. Valintakriteeritaulukkoa 
käytetään muistitauluna, johon suunnittelutarpeita verrataan. Vastaaja kuvaa me-
netelmää yksinkertaiseksi, joskin taustalla on kattava toimintaympäristön tunte-
mus (Haastattelu E). 

Hankearviointitietoon ei juuri palata suunnitteluohjelman valintatilanteessa, mutta 
vastaaja korostaa hankearviointitiedon tärkeää merkitystä prosessin aiemmassa 
vaiheessa. ELY-keskukset ovat käyttäneet hankearviointitietoa pohjana mietties-
sään, kannattaako hankkeesta lähteä tekemään suunnittelutarve-ehdotusta.  

Suunnitteluohjelman valintatilanne on vaikeasti sanallistettava, asiantuntijatietoon 
perustuva vuorovaikutustilanne. Väylävirastossa valmisteluun osallistuu hanke-
suunnittelun, liikennejärjestelmätyön ja eri väylämuotojen asiantuntijoita. Tulevai-
suudessa suunnitteluohjelman sisällöistä on vastaajan mielestä tärkeää viestiä 
enemmän ja ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Vuoropuhelun 
laajuus on ristiriitainen kysymys, vastaaja pohti, kannattaako liittoja ja kuntia kes-
kusteluttaa aikataulun mahdollisesti venyessä (Haastattelu E). Aikaa ohjelman val-
misteluun on rajatusti. 
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4.3 Vaikuttava tieto yhdistelmä liikenteellisiä 
tekijöitä ja alueymmärrystä 

Yleisesti vaikuttavan, vaikutuksen tekevän tiedon koettiin riippuvan yleisöstä. Vir-
kahenkilölle saattaa olla tärkeää tietää, paraneeko liikenneturvallisuus 0,0053 hen-
kilövahinko-onnettomuudella vuodessa, mutta ei kansalaiselle (Haastattelu A). Asi-
antuntijoiden välisessä keskustelussa yhteisen ammattikielen tuntemuksen merki-
tys nousee tärkeään asemaan. 

Asiantuntijatasolla vaikuttavan tiedon osalta suunnittelukohteen konteksti korostui. 
Liikennemäärätieto ja turvallisuusvaikutukset tunnistettiin erityisen vaikuttavaksi 
tiedoksi, liikennemäärätiedon antaessa vastaajan mukaan välittömästi karkean ku-
van hankkeen mittakaavasta (Haastattelu B). Toisaalta maakuntaliiton ja kuntien 
näkemys koettiin vaikuttavaksi tiedoksi suunnittelutarve-ehdotusta valmistelta-
essa. Sisäisesti tietoa suodattuu ELY-keskusten muiden vastuualueiden eli ympä-
ristö ja luonnonvarat (y) sekä elinkeinot, työvoima ja osaaminen (e) kautta. Väy-
lävirastossa katse ohjautuu suunnittelutarve-ehdotuksia tarkasteltaessa ensimmäi-
senä kustannuksiin eli siihen millaisia ratkaisuja on tietyssä kustannusraamissa 
tehty (Haastattelu E). Tieto kustannuksista on suunnitteluohjelmavaiheessa usein 
alustavaa, koska kohteen suunnitteluun vasta haetaan rahoitusta. 

Jokaisessa haastatteluissa korostui vaikuttavana tai erityisen vaikutuksen tekevänä 
tietona hankkeen verkollinen asema. Asema kytkeytyi keskusteluissa pääväyläase-
tuksen vaatimuksiin. Valtatien 25 kokonaisuudesta puhuttaessa vastaaja mainitsi, 
että tiehen liittyvät toimenpiteet etenisivät suunnittelujärjestelmässä kohti toteu-
tusta nopeammin muualla valtakunnassa, mutta Uudellamaalla toimenpiteet jäävät 
kiireellisimpien varjoon.  

Hiljainen, kodifioimaton tieto nousi keskusteluissa esiin useasti. Eräs vastaaja ku-
vasi hiljaista tietoa näkemyksellisyytenä (Haastattelu E). Näkemys hankkeista on 
muotoutunut vuosien kuluessa ja kokemuksen kautta mahdollistuu eri näkökul-
mien yhdistäminen toisiinsa. Kokemuksen kertymistä edesauttaa organisaation 
työntekijöiden vähäinen vaihtuvuus (Haastattelu D). Näkemykseen ja arvioihin vai-
kuttavia tekijöitä on paikoitellen hankala sanallistaa.  

Vaikuttava tieto muodostuu erään vastaajan mukaan kahdesta osasta. Osaltaan 
siihen vaikuttavat suunnittelun aikana tehdyt selvitykset, toisaalta alueelliset kes-
kustelut (Haastattelu A). Sidosryhmien priorisoimat toimenpiteet ja vaikutuksiltaan 
tehokkaimmat hankkeet eivät aina ole samoja. Vaikutuksiltaan merkittävämpien 
hankkeiden perustelu sidosryhmille vaatii välillä laajoja keskusteluja. Keskuste-
luissa saavutetaan työläydestä huolimatta usein yhteisymmärrys alueen keskeisim-
mistä hankkeista (Haastattelu B). Yksi vastaajista koki kuntayhteistyön tiedon syn-
nyn ytimenä, minkä vuoksi yhteistyöhön on varattava jatkossakin rahoitusta (Haas-
tattelu A). Toinen vastaaja korosti vuorovaikutusta maakuntaliiton kanssa (Haas-
tattelu B), kolmannen painottaessa kuntayhtymän kanssa tehtävää yhteistyötä 
(Haastattelu C). 
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Suunnitteluohjelman kontekstissa suunnitelman koetut vaikutukset korostuivat. 
Tällä eräs vastaaja tarkoitti sen varmistamista, että suunnitelman toimenpiteet ai-
kaansaavat haetut vaikutukset (Haastattelu E). Vaikutukset käsittävät turvalli-
suutta, vähäpäästöisyyttä ja sujuvampia yhteyksiä taloudellisuuden vaikuttaessa 
keskeisesti taustalla. Suunnitteluohjelmassa vasta rahoitetaan tulevaa suunnitte-
lua, minkä vuoksi vaikutukset ovat usein arvioita. Lisäksi taustalla vaikuttaa suun-
nitelmavarannon toteuttamattomien suunnitelmien määrä. Suuri suunnitelmava-
ranto saattaisi johtaa uusien suunnitelmien aloittamisen hidastamiseen (Haastat-
telu E).    

Vastaajilta kysyttiin, voidaanko hankkeille asettaa tavoitteita kerätyn tietopohjan 
ulkopuolelta. Lisäksi keskusteltiin tavoitteiden ja tietopohjan yhteydestä. Eräs vas-
taajista koki kerättävissä olevan tiedon ja tavoitteiden suhteen vahvaksi. Hank-
keelle voitaisiin asettaa kerättäviin tietoihin liittymättömiä, esimerkkitapauksessa 
onnettomuustilastoihin kytkeytymättömiä tavoitteita, mutta se ei olisi järkevää. 
Vastaajan mukaan suunnittelujärjestelmässä vaikutustiedot, kuten YVA:sta saadut 
tiedot lukitsevat tavoitteidenasetantaa tiettyyn raamiin (Haastattelu A).  Yksi vas-
taajista korosti osittain saatavilla olevan vain karkeaa hanketietoa, koska ei ole 
kehitetty parempia arviointimenetelmiä. Esimerkinomaisesti esille nousivat ilmas-
tonmuutoksen hillintään liittyvät kysymykset. Vastaaja totesi, ettei suunnitteluoh-
jelmankaan kriteerejä ole haarukoitu mitattavuuden perusteella. Tilanteeseen on 
sopeuduttava ja viestittävä selkeästi tavoitteisiin liittyvän tiedon epätarkkuus 
(Haastattelu E).  

Suunnitteluohjelmassa hankearviointien tuottaman tiedon asema on ollut aikai-
semmassa prosessissa taustoittava. Vastaajat korostivat, että pelkkä hyötykustan-
nussuhde ei saisi olla päätöksiin vaikuttavaa tietoa, vaan tulisi ottaa huomioon 
muutkin hankkeen ominaisuudet. Keskusteluissa mainittiin esimerkkinä sanallisesti 
kuvattavat vaikutukset, kuten vaikutukset elinkeinoelämään ja työssäkäyntiin 
(Haastattelut A, B, D). Yleisesti hankearviointi ja sen asema hyväksyttiin vakiintu-
neena, lainsäädäntöönkin perustuvana asiana. Lähinnä vaikutustenarvioinnin 
osalta toivottiin johdonmukaisuutta: jatkuvasti yksittäistä tunnuslukua kehittäessä 
ei erään haastateltavan mukaan ”nähdä metsää puilta” (Haastattelu A).   

Suunnittelutarpeiden suhteen vaikuttavaa tietoa on vastausten perusteella sellai-
nen tieto, joka tarjoaa edellytykset organisaatioiden välisen, yhtenevän näkemyk-
sen muodostamiseen. Tämä tieto muodostuu alueellisessa sekä organisaatioiden 
välisessä vuoropuhelussa, minkä ohella suunnitelmiin liittyvän, kontekstisidonnai-
sen tiedon vaikutusta ei pidä unohtaa. Kontekstisidonnaista tietoa on kohdetta ku-
vaava data, kuten liikennemäärä- ja onnettomuustiedot. Datan perusteella asian-
tuntijoille on kehittynyt ymmärrys suunnittelualueella ensisijaisesti kehitettävistä 
kohteista.  

4.4 Esimerkkikohteissa verkollinen asema korostui  

Metodiluvussa esitellyt aluekohtaiset hanke-esimerkit kulkivat mukana keskuste-
lussa sujuvasti. Lyhyehköissä haastatteluissa niihin ei syvennytty kaikenkattavasti, 
mutta niiden aikana hahmoteltiin kiitettävästi tekijöitä, jotka ovat asiantuntijoiden 
mukaan johtaneet suunnitelmien edistämiseen. Kohteet ovat erilaisia ja niiden 
edistymiseen vaikuttavat mekanismit vaihtelevat. On kohtuuton tehtävä yksilöidä 
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näitä mekanismeja ja olosuhdetekijöitä, joita kriittisen realismin tarkastelukehystä 
soveltaen on aina lukematon määrä. Tämän vuoksi on keskitytty kuvaamaan me-
kanismeista olennaisimpia. 

Kirri-Tikkakoskesta keskusteltaessa korostui yhteys muihin Jyväskylä-Äänekoski 
yhteysvälin suunnitelmiin. Verkollinen asema nousi esiin: nelostien hankkeet ete-
nevät kuin juna, mikäli rahoitusta on saatavilla. Toisaalta vaikuttavaksi tiedoksi 
tunnistettiin itse tiehen liittyviä seikkoja kuten yksiajorataisuus, liittymien määrä, 
vähäiset ohitusmahdollisuudet, jalankulun ja pyöräilyn suojan vähäisyys, pohjave-
den suojaus sekä heikot ohitusmahdollisuudet. Raskaan liikenteen määrä, joukko-
liikenne, liikenneturvallisuus mainittiin lisäksi hankkeen etenemiseen vaikuttavina 
tekijöinä. Kuntien maankäytön lisäksi puolustusvoimien tarpeet vaikuttivat hank-
keen etenemiseen. Tekijöistä keskeisin tai vaikuttavin oli vastaajan mielestä tien 
heikko palvelutaso. Valtatie 4 on osa valtakunnallista TEN-T ydinverkkoa, mikä 
omalta osaltaan takaa vastaajan kuvauksen mukaisesti nelostielle esitetyille suun-
nittelutarpeille etulyöntiaseman vertailussa muihin hankkeisiin. Samat voimat vai-
kuttavat taustalla Pohjois-Pohjanmaalta valitussa Lentokentäntien hankkeessa, 
koska tie on nelostien rinnakkaisväylä.  

Eurajoen tapauksessa asema valtatiellä 8 nousi haastattelussa esiin. Aiempi liitty-
märatkaisu ei täyttänyt vastaajan mukaan nykypäivän vaatimuksia. Raskaalle lii-
kenteelle olisi pääteillä taattava tietty nopeustaso, 60 km/h nopeusrajoituksella 
tämä ei onnistu. Eurajoen kaupungin maankäytön kehittämistä ohitustieratkaisun 
myötä ei nostettu erikseen esille. Hanke oli mukana eräänä toimenpiteistä valtatien 
8 yhteysväliselvityksessä, mutta budjettileikkaukset viivästyttivät hankkeen etene-
mistä. Tämän jälkeen hanketta lähdettiin edistämään erillisenä. Valtatie 8 on osa 
valtakunnallista TEN-T kattavaa verkkoa, joka on hierarkiassa ydinverkkoa alem-
pana. Asema kattavalla verkolla takaa tietyt edellytykset tarve-ehdotusten etene-
miselle, suunnitteluohjelmaan, vaikkakaan ei aina aivan siinä marssijärjestyksessä 
kuin mitä yhteysvälin esiselvityksiä tehtäessä on ajateltu.   

Lepin liittymä Raaseporissa on pieni, noin viiden miljoonan liittymäkohde valtatiellä 
25. Vastaaja totesi, että sen etenemiseen vaikutti osaltaan Raaseporin kaupungin 
tahto edistää hanketta. Valtatien varrelta olisi löytynyt muitakin toteutuskohteita, 
mutta kunnan tavoitteellinen toiminta teknisen toimen johtajan johdolla vei han-
ketta eteenpäin. Liittymäalueen kaavaa, jossa kaupallisia toimintoja lisätään, ei 
olisi voitu vastaajan mukaan toteuttaa ilman liikenneyhteyksien parantamista. Kyse 
on vastaajan mukaan tyypillisestä tilanteesta, kun joudutaan yhteensovittamaan 
keskeisellä verkon osalle liittyviä sujuvuuteen ja palvelutasoon liittyviä vaatimuksia. 
Valtatie 25 ei sisälly TEN-T verkkoon, mutta se on mainittu pääväyläasetuksessa. 
Laki velvoittaa tienpitäjän huolehtimaan riittävän palvelutason ylläpitämisestä 
maanteiden pääväylillä. Haastattelussa valtatien 25 sisältyminen pääväyläasetuk-
sen mukaisiin väyliin tulkittiin keskeiseksi syyksi sille, että hanke on edennyt ja 
suunnitteluohjelmarahoitusta on järjestynyt.  

Oulun Lentokentäntien tapauksessa vaikuttavana tietona nostettiin esille esiselvi-
tys nykypaikkaan kehittämisestä, joka on toiminut pohjana suunnittelulle. Yleisesti 
vaikuttavaksi tiedoksi tunnistetiin liikenteen sujuvuus, asema nelostien rinnakkais-
väylänä, liikenneturvallisuus ja paikallisista olosuhteista ratasilta, jonka parantami-
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nen on ehtona lisäkaistojen tekemiselle. Lisäksi taustalla on ollut maankäytön odo-
tettavaa kehitystä alueella. Väylän asema lentokenttäyhteytenä tunnistettiin kes-
keiseksi tekijäksi hankkeen etenemiselle. 

Suunnitteluohjelmassa rahoitetaan paljon päätieverkon hankkeita. Hanke-esimer-
kit ovat tyypillisiä suunnitteluohjelmassa rahoitettuja kohteita. Etenemiseen ja va-
lintaan vaikuttaneet mekanismit ovat olleet yksilöllisiä, mutta kaikille esimerkeille 
yhteistä on, että niillä on pyritty ratkaisemaan joitain päätieverkon sujuvuuteen tai 
turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Hankkeiden tueksi on tuotettu kattavasti esisel-
vitystietoa, mikä on luonut pohjan hankkeiden edistymiselle. Osaan on vaikuttanut 
yhteysvälin laajempi tilanne, osaan paikalliset olosuhteet ja tarpeet. Osaan kytkey-
tyy paikallisia, usean eri tahon yhteisesti ajamia kehittämistarpeita. Alueellisiin nä-
kemyseroihin hankkeiden etenemisestä ei haastatteluissa syvennytty. Suunnitte-
luohjelmassa esimerkkihankkeet ovat edenneet määritetyn prosessin ja vuosikellon 
mukaisesti.    

4.5 Tietoa riittää, saatavuus vaihtelee 

ELY-keskusten suunnittelutarpeista keskusteltaessa tiedon koettiin riittävän suun-
nittelutarve-ehdotuksen tekoon. Haastattelujen perusteella syntyi kuva, että tiedon 
riittävyys on riippuvaista asiantuntijoiden hiljaisesta tiedosta. Väyläviraston osalta 
tiedon koettiin riittävän myös suunnittelutarpeiden väliseen vertailuun, kunhan 
suunnitelmat ovat samalla suunnitteluaikakaudella tehtyjä (Haastattelu E). Tulok-
set lienevät tyypillisiä tietointensiivisille organisaatiolle, joissa ongelmat eivät 
useinkaan liity tiedon vähäisyyteen vaan tiedon oikea-aikaiseen käytettävyyteen. 

Tiedon riittävyyden yhteydessä keskusteltiin siitä, tulisiko tietoa hankkeista tuottaa 
aikaisemmassa vaiheessa. Periaatetasolla ajatus sai vastaajien joukossa kanna-
tusta ja valtakunnallisen tarve tällaiselle tiedolle tunnistettiin. Tarkempi tieto joh-
taisi todennäköisesti kustannusten kasvuun (Haastattelu B). Suunnitteluun käy-
tetty raha on ELY-keskuksissa pois muusta toiminnasta. Tiedon tuottaminen aiem-
min voisi vähentää seuraavien suunnitteluvaiheiden merkitystä (Haastattelut C, D). 
Haastatteluissa välittyi luottamus nykyisen suunnittelujärjestelmän vaiheittain tar-
kentuvaan luonteeseen. Suunnitteluohjelman osalta entistä laajemmin tuotetut 
esiselvitykset paikkaavat nykyisin hyvin tiedon riittävyyteen liittyviä haasteita 
(Haastattelu E).   

Tietojen riittävyyteen vaikuttaa erään vastaajan mukaan kuntayhteistyön laatu. Li-
säksi riittävyyteen vaikuttaa suunnitelman ikä, vanhemmista suunnitelmista ei ole 
kerätty vastaavasti vaikutustietoa. Tietoa ei välttämättä riitä hankkeiden väliseen 
vertailuun. Tulevaisuudessa paikkatieto- ja tiestötiedon tulee olla jatkuvasti ajan-
tasaista. Nykytilanteessa vastaajan mukaan näitä tietoja ei ole täysimääräisesti 
hyödynnetty, vaikka rakenteet ovat olemassa. Tieto saattaa sijaita suunnittelija-
konsultin järjestelmissä, jolloin se ei ole hyödynnettävissä (Haastattelu A). Toisen 
ELY-keskuksen alueella koettiin, että suunnitteluohjelman tarpeisiin erityisesti 
paikkatietoaineistoa on saatavilla riittävästi (Haastattelu D).  
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Myös muilla organisaatioilla koettiin olevan riittävästi tietoa suunnitteluhankkeista. 
Kunnilla ja maakuntaliitoilla on tiedossaan samat suunnitelmat. (Haastattelut A-D). 
Tietoa kerätään paljon, mutta sen vaikutus toteutukseen edetessä kyseenalaistet-
tiin, päätökset saatetaan tehdä muun kuin hanketiedon perusteella (Haastattelut 
A ja D).  

Keskustelu tiedon riittävyydestä ohjautui suunnitteluohjelmaprosessissa käytettyi-
hin tietolajeihin. Hankekortin, suunnittelukohteen tiivistelmäasiakirjan, tietojen riit-
tävyydestä keskusteltaessa korostui yleisön merkitys, hankekortti ei välttämättä 
anna tavalliselle kansalaiselle riittävää tietoa vaikutuksista, mutta asiantuntijakäy-
tössä se palvelee (Haastattelut A, B). Hankekortin taustakysymykset ovat tulkin-
nanvaraisia, mikä vaikeuttaa hankkeiden vertailtavuutta (Haastattelu A). Lisäksi 
tietoja kopioidaan hankekortista toiselle hankkeiden ollessa samankaltaisia, osin 
työergonomisista syistä, mikä hankaloittaa hankkeiden vertailua (Haastattelu D). 
Väyläviraston vastaaja totesi hankekortteihin kirjoitettujen kuvausten tason vaih-
televan hienoisesti (Haastattelu E).  

Tiedon riittävyydestä käyty keskustelu oli niukkaa. Riittävyyden sijaan korostui tie-
don runsaus. Tiedon käytettävyydessä nähtiin joitain haasteita. Suunnitteluohjel-
man excel-taulukot ja niiden tarkoitus ymmärrettiin, mutta päivittäminen koettiin 
työlääksi (Haastattelu A). Käytettävyyteen liittyvät asiat korostuivat hankekor-
teissa, joita tulisi vastaajan mukaan päivittää vain, kun asiasisältöön tehdään muu-
toksia. Muuten päivittäminen joudutaan työläyden vuoksi ulkoistamaan konsul-
teille. Käytettävyyteen liittyivät maininnat Alfresco-dokumentinhallintajärjestel-
mästä. Alfresco on käytössä Väylävirastossa, mutta ei ELY-keskuksissa. Toiminta-
järjestelmien erilaisuus aiheuttaa kitkaa tiedonkulussa organisaatioiden välillä. 
Suunnitteluohjelmaan liittyen korostui toive, että kiinnitettäisiin entistä enemmän 
huomiota siihen, millaista tietoa ELY-keskukset järjestelmistä hakevat.  

Toimintajärjestelmään ja asiakirjoihin liittyvät maininnat korostuvat otannassa, 
mutta pääosin suunnitteluohjelmaan liittyvää tietoa koettiin olevan hyvin saatavilla. 
Vastaajat kertoivat saavansa tietoa ohjelmasta erityisesti yhteistyöverkostoissa, 
minkä ohella tietoa vaihtuu organisaatioiden muussa vuorovaikutuksessa.  

4.6 Yhteenveto vastauksista 

Teemahaastattelut tuottivat hyvin tietoa suunnitteluohjelman käytännön järjestä-
misestä ja siitä, miten ohjelma vuositasolla on edennyt. Menettelyssä korostuvat 
Väyläviraston tiedonsaantitarpeet alueellisesti merkittävistä suunnittelukohteista. 
Prosessissa korostuu hankesuunnittelun tuottaman tiedon tuntemus, joka on pää-
osin hiljaista asiantuntijatietoa. ELY-keskusten kannalta on keskeistä saada ajan-
tasaista tietoa suunnitteluohjelman valintakriteereistä sekä suunnitteluohjelman 
etenemisestä. Tiedonkulkuun on oltu haastateltavien joukossa tyytyväisiä. Tietoa 
on saatavilla runsaasti, mutta käytettävyydessä on paikoittain pieniä tietojärjestel-
miin liittyviä haasteita. 

Haastatteluissa tiedusteltiin asiantuntijoiden näkemyksiä hankkeiden etenemiseen 
vaikuttaneesta tiedosta. Mitä mainittujen tekijöiden perusteella voidaan päätellä? 
Ainakin voidaan tunnistaa, että suunnitteluohjelman puitteissa hankejoukkoon yh-
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distyy melko vakiintuneita merkityksiä. Sujuvuus ja turvallisuus kiteytyvät pääasi-
allisiksi vaikutuksiksi päätieverkon kohteissa, mutta esimerkkihankkeisiin liittyy 
aina paikallisia, niistä erityislaatuisen tekeviä asioita. Keskusteluissa ei käsitelty ai-
hetta riittävän syvällisesti, mutta ainakin vahvistui suunnitteluohjelmassa tuotetun 
dokumentaation olevan riittämätöntä kuvaamaan hankkeiden ainutlaatuisia omi-
naisuuksia. Vastaukset vahvistivat suunnitteluohjelman dokumentaation lähinnä 
viittaavan aiemmassa suunnittelussa tunnistettuun. 

Kerätyn aineiston pohjalta suunnitteluohjelman ja siihen liittyvien syntymekanis-
mien kuvauksessa on noudatettava varovaisuutta. Suunnittelujärjestelmän, mikä 
on suunnitteluohjelman kannalta keskeinen rakenne jo rahoitusnäkökulmastakin, 
keskeisiä suunnitelman etenemiseen vaikuttavia mekanismeja on moninaisia. Alu-
eellisessa palaverissa tehty havainto saattaa laukaista tapahtumaketjun, jossa 
tietty hanke nostetaan korkeammalle ELY-keskuksen prioriteettilistalla, minkä 
vuoksi hanke päätyy lopulta osaksi suunnitteluohjelmaa. Toisaalta lainsäädäntöön, 
kuten suunnitelman ikään liittyvät tekijät saattavat laukaista tapahtumaketjun, 
jossa hanketta lähdetään edistämään entistä kovemmalla nopeudella. Tulosten 
pohjalta suunnitteluohjelmassa ovat taipuvaisia etenemään hankkeet, jotka ovat 
alueellisen yhteisymmärryksen mukaan merkittäviä, päätieverkolla sijaitsevia koh-
teita joko liikennemäärältään suurissa tai liikennejärjestelmän kannalta keskeisissä 
paikoissa. 

Tutkimuksessa ei ole käsitelty rata-, tai vesiväyläkohteita, joihin liittyvät prosessit 
ovat erilaisia, koska suunnittelu teetetään pääosin Väyläviraston sisällä. Tässä mie-
lessä maantiekohteet olivatkin kiinnostavampi tutkimuskohde, koska tarkastelu 
tarjosi mahdollisuuden perehtyä ELY-keskusten ja Väyläviraston väliseen vuorovai-
kutukseen. Samanaikaisesti on todettava, ettei valittu metodi ole paras paljasta-
maan organisaatioiden välisen vuorovaikutuksen kipupisteitä.  

Teemahaastatteluissa sivuttiin lyhyesti hankearviointeja. Niiden osalta keskustelu 
jäi pinnalliseksi eikä voida todeta muuta kuin mitä organisaatioiden sisällä varmasti 
jo tiedetään ja tunnistetaan. Vertailuasetelman oikeudenmukaisuuden kannalta pi-
dettiin tärkeänä, ettei hankkeita vertailtaisi pelkän hyötykustannussuhteen perus-
teella vaan kattavamman arviointitiedon pohjalta. Eräs haastateltavista on osallis-
tunut pienemmistä hankkeista tehtävän hankearvioinnin kehitystyöhön. Vastaaja 
totesi asiassa tapahtuneen kehitystä, mutta samaan aikaan vastaaja huomautti 
paikallistuntemuksen pienten hankkeiden osalta korostuvan yhä (Haastattelu D).  

Vaikuttavan tiedon yksilöiminen on haastattelutilanteessa haastavaa, ellei jopa 
mahdotonta. On perusteltua kysyä, onko se tarkoituksenmukaistakaan. Miten ku-
vata sanallisesti suunnitteluhankkeen taustalla vaikuttava dokumentaatio, joka 
haastateltavan mukaan koostuu niin kuntien yleiskaavoista, maakuntakaavoista ja 
muista kaavoitukseen liittyvistä selvityksistä unohtamatta erilaisia esisuunnitelmia 
ja liikenneselvityksiä (Haastattelu A). Yleisesti tietoa hankkeeseen liittyen kuvattiin 
tulevan sieltä sun täältä (Haastattelu B) mikä on luonnollista missä tahansa komp-
leksisessa ympäristössä tehtävässä työssä. Tarvittiinko tällaista haastattelua vah-
vistamaan mainittua asiaa? Ainakin vastauksilla oli jonkinlainen välinearvo suun-
nitteluohjelman toimintaympäristöön liittyvän ymmärryksen kehittämisessä. 
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 Johtopäätökset 

Luvussa kuvaan, miten haastatteluaineistosta tehdyt havainnot suhteutuvat tutki-
muskirjallisuuteen. Pohdin saatujen tutkimustulosten yleistettävyyttä ja tutkimus-
tulosten käyttökelpoisuutta. Tutkimuksen oli määrätty vastaavan seuraaviin kysy-
myksiin:  

1. Millaista tietoa suunnitteluohjelman valmistelussa hyödynnetään? 

o Miten maantiehankkeiden päätöksenteon tueksi tuottamaa tietoa 
on hyödynnetty keskitetyssä suunnitteluohjelmassa ja sitä valmis-
tellessa?  

2. Mikä on vaikuttavaa tietoa valittaessa maantiehanketta keskitettyyn suun-
nitteluohjelmaan?  

3. Koetaanko hankesuunnittelun tuottama tieto keskitetyssä suunnitteluohjel-
massa tehtävän päätöksenteon näkökulmasta riittäväksi ja tuotetaanko tie-
toa oikea-aikaisesti? 

Tutkimuskysymyksiä käsitellään erillisissä alaluvuissa. Alaluvussa 5.1. kuvataan tie-
don hyödyntämistä suunnitteluohjelman valmistelussa. Alalukuun 5.2. on tiivis-
tetty, millainen tieto suunnitteluohjelmassa on vaikuttavaa ja alaluvussa 5.3. ku-
vataan, miten tiedon riittävyys suunnitteluohjelmassa koetaan. Alalukuun 5.4. on 
tiivistetty yleisemmin suunnitteluohjelmasta tehtyjä johtopäätöksiä ja viimeisessä 
alaluvussa pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

5.1 Viritetty vuosikello ja kiihkeä rinnakkais-
prosessi 

Haastattelututkimuksen rajoitteena on, ettei sen avulla tavoiteta päätöksenteko-
prosessin kompleksisuutta. Samalla on tunnistettava kunkin suunnitteluhankkeen 
ja –prosessin ainutlaatuisuus. Konteksteja ei voi toisintaa, mikä vaikuttaa havain-
tojen yleistettävyyteen. Väyläviraston suunnitteluohjelmaa valmistellaan verkosto-
maisesti ja systemaattisesti. Verkostot korostuvat erityisesti tiedonhankinnassa. 
Toiminnanohjausverkko, hankesuunnitteluverkko, liikennejärjestelmäpäälliköiden 
verkosto ja vastaavat yhteistyöverkostot ovat paikkoja, joissa jaetaan tietoa ajan-
kohtaisista asioista hallinnonalan toimijoiden välillä. Suunnitteluohjelmakin pohjau-
tuu olemassa oleviin verkkoihin, ainakin maanteiden suunnittelutarpeiden tarkas-
telun osalta. Radan ja vesiväylien osalta yhteistyö on enemmän organisaation si-
säistä.  

Suunnitteluohjelman prosessi vastaa tulosten perusteella Sinhan & Labin määrittä-
män seitsemänaskelmaisen prosessin vaiheita, joskin siinä on nähtävissä joitakin 
toimintaympäristöä varten tehtyjä mukautuksia. Ensin suunnitteluohjelmaa varten 
määritetään tavoitteet. Suunnitteluohjelman tavoitteet perustuvat ohjaavista do-
kumenteista ja lainsäädännöstä johdettuihin kriteereihin. Kriteerit, kuten asiakkai-
den tarpeet ja liikenneturvallisuuden parantaminen ovat olleet sanallisia, mikä lie-
nee politiikkadokumenteista johtuvalle tavoitteenasetannalle tyypillistä. Toiseksi 
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määritellään suunnitteluohjelman ajanjakso, joka on vuosi, sekä mittayksiköt. Mit-
tayksiköiden voidaan suunnitteluohjelman kontekstissa katsoa kytkeytyvän sekä 
valintakriteereihin, että suunnittelutarpeiden esitysmuotoon ja niihin liittyviin oh-
jeistuksiin. Tarve-ehdotusten muoto on ollut vapaamuotoinen. Kriteereihin vastaa-
vat, sopivimmat suunnittelutarpeet on määritetty vuoropuhelussa ja tarvittaessa 
suunnitelmadokumentaatioon palaamalla.  

Taustaosuudessa esiteltyihin askelmiin verrattuna tarvearviointi kytkeytyy enem-
män ohjelman aikaisempiin vaiheisiin sekä ohjaavien asiakirjojen asettamiin vaati-
muksiin. Ohjelmatyössä pyritään löytämään muualta asetettuihin kriteereihin mah-
dollisimman hyvin vastaavat suunnittelutarpeet. Tarvearvioinnin keskeistä aineis-
toa on ELY-keskuksista saatava asiantuntijatieto. Neljänteen askelmaan eli fiskaa-
liseen analyysiin suunnitteluohjelma kytkeytyy rajatusti. Suunnitteluohjelmassa ei 
päätetä käytettävissä olevaa rahoitusta.  Parantamisohjelma, eli suunnitteluoh-
jelma luodaan syksyn aikana ja luomistyön voidaan todeta vastausten perusteella 
tapahtuvan iteroituvasti ja vuorovaikutteisesti. Ohjelmalistaus ja budjetti viimeis-
tellään vuosikellon mukaan lokakuussa ja se saa hyväksynnän Väyläviraston joh-
toryhmässä. Viimeisessä vaiheessa suunnitelma implementoidaan ja sen toteutu-
mista seurataan. Seurantaa varten ELY-keskuksilta edellytetään raportointia koh-
teiden etenemisestä. Yllättävissä tilanteissa kohteisiin voidaan myöntää lisärahoi-
tusta, mikäli se on taloudellisesti mahdollista. 

Edellisissä kappaleissa on verrattu suunnitteluohjelmaa Sinhan & Labin ohjelmoin-
nin ideaalitapaukseen. Tutkielman luvussa 3.1. todettiin toisaalta, ettei ideaalimal-
leihin vertaaminen ole kriittiseen realismiin perustuvassa tutkimuksessa hedelmäl-
listä, koska ideaalimallien syntymekanismeja ei tunneta. Suunnitteluohjelman 
osalta menettelyn muodostumista selittääkin paremmin suunnittelujärjestelmä, 
jonka osa suunnitteluohjelma on. Lainsäädäntö, valtioneuvosto- tai ministeriötason 
ohjeistukset sekä rahoitusraami luovat rakenteen, johon Väyläviraston suunnitte-
luohjelma sopeutuu. Suunnitteluohjelma sattuu tässä tapauksessa sopimaan ide-
aalikuvaukseen, mutta sen syntymekanismit eivät välttämättä ole samoja kuin 
mitkä selittävät ideaalimallin syntyä. 

Suunnittelutarpeet, joita ehdotetaan osaksi keskitettyä suunnitteluohjelmaa, koos-
tuvat pääosin kahdesta tietolähteestä. Suunnittelutarpeita ja tietoja niistä tuote-
taan esiselvityksissä. Esiselvityksissä muodostetaan hankekokonaisuuksia, joita 
ELY-keskukset voivat ehdottaa osaksi suunnitteluohjelmaa. Lisäksi suunnittelutar-
peita syntyy alueilla käydyssä vuoropuhelussa, oli vuoropuhelussa mukana sitten 
kuntia, maakuntaliittoja tai kansalaisia. Esiselvityksistä tai alueellisessa vuorovai-
kutuksessa koostunut tieto on pääosin luonteeltaan preskriptiivistä eli siinä kuva-
taan mitä toimenpidealueella tulisi tehdä. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa 
suunnitteluohjelman kontekstissa tarkemman suunnittelun edistämistä. Esiselvitys-
ten tai vuoropuhelussa muodostuneeseen tietoon pohjautuen saatetaan vaikkapa 
ehdottaa tarkemman tiesuunnittelun käynnistämistä.  

Organisatorisen oppimisen katsotaan erään määritelmän mukaan suhtautuvan yk-
silölliseen oppimiseen niin, että yksilöiden opit ovat organisatorista oppimista op-
pien institutionalisoituessa sääntöinä, rutiineina, teknologioina, normeina, standar-
deina tai hiljaisena käytännön toimintana (Mahler, 1997). Suunnitteluohjelmassa 
institutionalisoitumista on vuosikellon mukainen toiminta. Suunnitteluohjelmaan on 
vakiintunut rutiinit suunnittelutarpeiden ehdottamiseen. Rutiinit ovat suhteessa 
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sääntöihin, jotka Väylävirasto on määrittänyt ELY-keskuksille ehdotusten muodon 
ja sisällön suhteen. ELY-keskukset reagoivat ja sopeutuvat ohjeistuksiin omalla ta-
vallaan. Suunnitteluohjelmaa hallitaan vuosikellon avulla, johon on kalenteroitu 
vuoropuhelun ajankohdat.  

Järjestelmällisen suunnitteluohjelman vuosikellon rinnalla kulkee toinen prosessi, 
jossa suunnittelutarpeita ehdotetaan. Epämuodollisemmassa vuorovaikutuksessa 
suunnittelutarpeista keskustellaan muiden töiden ohessa, tarve-ehdotuksiin liitty-
viä sähköposteja ja pikaviestejä vaihdetaan, puheluita soitetaan. Prosessit ovat 
vahvasti suhteessa toisiinsa. 

Millaista suunnittelutarpeen esittäminen on ja mihin tiedot perustuvat? Suunnitte-
lutarpeiden esittämistä määrittää vakiintuneisuus. Näin voisi kuvata vuosikellon 
mukaista, institutionaaliseksi tunnistettua tiedonjakotapaa, jonka keskeisenä tie-
donjaon areenana toimivat keväiset suunnittelukokoukset. Samaan aikaan ohjel-
maan liittyvää tietoa jaetaan yksilöllisempien tiedonjakomekanismien kautta. Tie-
toa jaetaan vuosikelloprosessin ulkopuolella luultavasti paljon. Virallinen prosessi 
voidaan tulkita kontrollina, eräänlaisena vähimmäisvarmistuksena suunnittelutar-
peisiin liittyvän keskusteluyhteyden ylläpitämisestä.    

Pyritäänkö tarve-ehdotuksia tehdessä peittelemään oman alueen tarpeiden nega-
tiivia puolia? Itsesensuuria on haastavaa tavoittaa kerätyn aineiston pohjalta. Lie-
nee silti kohtuullista olettaa, että oman alueen suunnittelutarpeet pyritään esittä-
mään ainakin parhaassa mahdollisessa valossa. Kilpaillaanhan rajallisista resurs-
seista. Asiantuntijatasolla vaikuttaminen on maltillisempaa kuin poliittisessa sfää-
rissä. Suunnittelupalavereissa saatetaan mainostaa oman alueen päätieverkon 
suunnittelutarpeita. Keskustelut, joita seurattiin, eivät olleet luonteeltaan repiviä, 
vaan yhteistyöhakuisia. Otanta oli pieni, joten vuorovaikutuksessa voi olla huomat-
tavia tilannekohtaisia astevaihteluita.   

Millaista suunnitteluohjelman tieto on luonteeltaan? Taustaosuudessa esitellyssä, 
Haiderin (2009) tiedon jäävuorimallissa, eksplisiittinen tieto käsittää dokumentin- 
ja sisällönhallinnan, implisiittinen tieto metadatan ja hiljainen tieto dialogin, val-
mennuksen ja kokemuksen kautta jaetun tiedon. Suunnitteluohjelmassa Alfrescon 
työtilan aineistot ovat eksplisiittistä tietoa, ja suunnittelutarpeista käyty keskustelu 
on hiljaista tietoa. Mikäli pohjataan Haiderin malliin, painottuvat dialogi ja koke-
muksen kautta jaettu tieto suunnittelutarpeista käydyissä keskusteluissa valmen-
nuksellisuuden ollessa vähäisempää.  

Vastauksissa hiljaisen tiedon asema painottui, osin tutkimuksen toteutustapaankin 
liittyvistä syistä. Haastatteluissa nousi esille, että pelkästään suunnitteluohjelmaan 
osallistumalla ei ole mahdollista omaksua riittävästi tietoa hankkeista (Haastattelu 
E). Lausuntoa ei tule tulkita niin, etteikö tietoa olisi päätöksenteon kannalta riittä-
västi, osallistujat ovat kerryttäneet tietoa muuhun suunnitteluun osallistumalla. 
Osa tiedosta kytkeytyy, Schöniä soveltaen, käytännön toimintaan.  

Tiedon luomisen mahdollistamisessa ensisijaista on toimintaympäristön luominen, 
jossa ammattitaito, tieto ja informaatio ovat vaivattomasti saatavilla (Raasumaa, 
2014). Suunnitteluohjelmaa varten on luotu yksi yhteinen toimintaympäristö Al-
frescoon. Suunnitteluohjelmaan liittyvää tietoa on tarjolla työtilassa paljon, mutta 
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on epäselvää, miten työtilaa hyödynnetään organisaatioiden välisessä yhteis-
työssä. Eksplisiittisen tiedon hallintaa ei tulisi hiljaisen tiedon valta-asemasta huo-
limatta laiminlyödä. Mäen (2008) väitöstutkimuksessa, jossa haastateltiin 68 tieto-
työntekijää neljässä eri yrityksessä, keskeistä oli kodifioidun tiedon hallinta. Yrityk-
sissä havaitut ongelmat liittyivät tapausesimerkeissä organisatorisiin rutiineihin. 
Mäen tutkimuksen mukaan epäyhtenäiset it-teknologioiden käyttötavat vähentävät 
tietoresurssien kollektiivista käyttöä minkä seurauksena organisaation jäsenet 
tuottivat uudelleen olemassa olevaa tietoa (Mäki 2008, 153).  

Suunnitteluohjelman puitteissa aikaisemmin tuotetun suunnitelmatiedon uusinta-
miseen ei ole syyllistytty. Hankesuunnittelun tuottamaan tietoon viitataan suunnit-
teluohjelman kontekstissa lyhyesti, olettaen prosessiin osallistuvien tuntevan sel-
vitysten ja suunnitelmien yksityiskohdat. Tämä on työergonomista, mutta jättää 
paljon vuorovaikutuksen varaan ja tekee prosessista haavoittuvan. Eräs haastatel-
tavista kertoo pohtineensa, mahtaakohan kukaan lukea hänen kirjoittamaansa, 
hankkeen edistämistä perustelevaa word-dokumenttia (Haastattelu D).  

Mikäli suunnitteluohjelmaan osallistuvat henkilöt eivät ole käytettävissä, on ohjel-
man hahmottaminen siihen ensimmäistä kertaa osallistuvalle haastavaa. Haas-
teesta selviämistä helpottaa, mikäli uusi henkilö tuntee suunnittelujärjestelmää 
aiemman työhistoriansa kautta. Kodifioidun tiedon ollessa vähäistä prosessia tun-
tevien asiantuntijoiden tiedonantojen merkitys on suuri. Kritiikki on asetettava mit-
tasuhteisiin, organisaatioille kuin organisaatiolle lienee tyypillistä, että hiljaista tie-
toa katoaa lähtevien henkilöiden mukana, eikä se jää organisaation käyttöön.  

Kodifioidun tiedon tarkempaan luokitteluun eli siihen millaista dokumentaatiota 
suunnitteluohjelman eri vaiheissa hyödynnetään, aineisto ja analyysi ei anna 
avaimia. Korkeintaan voidaan todeta suunnitteluohjelmassa hyödynnettävän va-
kiintunutta, hankesuunnittelun muissa yhteyksissä tuotettua tietoa. Tietoa on esi-
merkiksi liikenneverkon tilaa kuvaavat tiedot liikennemääristä onnettomuuksiin, ja 
toisaalta maankäyttöä kuvaavat tiedot. Hankearviointitieto ei suunnitteluohjel-
massa ole ollut keskiössä. Ruotsin investointiohjelman valmistelua selvittäneessä 
tutkimuksessa (Eliasson & Lundberg, 2012) selvisi, että poliitikkojen päätöksissä 
hyötykustannussuhteen merkitys valintakriteerinä oli vähäinen, mutta virkamies- 
tai asiantuntijavalmistelussa sillä oli merkitystä. Eliassonin & Lundbergin tulkinnan 
mukaan hyötykustannussuhdetta käytettiin muun muassa seulontakriteerinä, eli-
minoimaan erityisesti negatiivisia hyötyjä sisältävät hankkeet, joskin valintaperus-
teena käytettiin lisäksi muita kriteerejä. 

Erään vastaajan toteamus yhdistyi ruotsalaistutkijoiden tunnistamaan hyötykus-
tannussuhteen käyttämiseen seulontakriteerinä. Vastaajan arvion mukaan suun-
nitteluohjelmaan esitettävien tarve-ehdotusten joukossa ei ole yhtä paljon kustan-
nustehottomia ehdotuksia, koska ne ovat seuloutuneet pois aikaisemmin (Haastat-
telu E). Suunnitteluohjelman puitteissa hankearviointitietoihin ei ole vastaajan mu-
kaan juurikaan palattu. Hankearviointitietoja hyödynnettäneen tulevissa menette-
lyissä entistä enemmän.  

Keskustelu Väyläviraston sisällä on ollut suunnitteluohjelmaa vetäneen virkahenki-
lön mukaan sovinnollista. Vastaajan kuvausta ei ole syytä epäillä. Silti on hankala 
uskoa, että keskusteltaessa vaikutuksiltaan suurten hankkeiden edistämisestä sel-
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vittäisiin täysin ilman konflikteja. Mahdolliset ristiriidat ovat tutkimuksen tavoitta-
mattomissa, koska niitä ei aineistossakaan noussut esille. On oletettavaa ja ym-
märrettävää, että organisaatioiden väliset ajatusmaailmat eroavat jonkin verran 
toisistaan (perustuen Dougherty, 1992). Ajatusmaailmojen eroavaisuuksien kaven-
tamiseen ja yhteisten tekijöiden löytämiseen on aineiston perusteella tehty kovasti 
töitä. Tutkimuksen pohjalta ei voikaan kuin kannustaa suunnitteluohjelmamenet-
telyä koordinoivaa Väylävirastoa vaalimaan hyviä yhteistyösuhteita. Ne ovat perus-
edellytys sille, että suunnitteluohjelman päätökset perustuvat jatkossakin parhaa-
seen mahdolliseen tietoon.   

Suunnitteluohjelman prosessissa on tunnistettavissa knowledge brokeringia, jonka 
Meyer määrittelee tiedon liikuttamiseksi ja yhteyksien muodostamiseksi tutkijoiden 
ja heidän yleisöjensä välillä. Knowledge brokerit tuottavat, fasilitoivat ja vaihtavat 
tietoa sekä liikkuvat eri sosiaalisten todellisuuksien välillä (Meyer, 2010, 123). 
Vaikka Meyerin esimerkit ovat tutkimusmaailmasta eikä virkamiestyöstä, muistut-
taa suunnitteluohjelman asetelma knowledge brokeringia vaativaa toimintaympä-
ristöä. Suunnitteluohjelman kontekstissa Väyläviraston asiantuntijat kokoavat tie-
toa ELY-keskusten näkemyksistä ja välittävät sitä eteenpäin, tasolta toiselle. ELY-
keskuksilta odotetaan monista tietolähteistä koostuvan alueellisen näkemyksen tii-
vistämistä kompaktiin, Väyläviraston näkökulmasta käyttökelpoiseen muotoon.  

Raisio, Uusikylä ja Jalonen (2018, 37) ovat todenneet, että moniäänisyyden tun-
nistaminen on keskeistä ilkeitä, tai pirullisia ongelmia kohdatessa. Tässä Väylävi-
rastossa tunnuttaisiin onnistuvan melko hyvin. Haastatteluissa tuli esille sidosryh-
mäyhteistyötä tehtävän enemmänkin Väyläviraston muilla osastoilla, erityisesti 
nostettiin esille aikaisempi Asiakkuusyksikkö, mutta kaikkea tietoa ei ole realistista 
hyödyntää suunnitteluohjelmaprosessin aikana (Haastattelu E). Vuoropuhelun li-
säämistä hallinnonalan ulkoisiin sidosryhmiin voi pitää kannatettavana, mutta mi-
hin tämä vuoropuhelu mahtuisi suunnitteluohjelman vuosiprosessissa? Kenties 
Väyläviraston asiakaskyselyiden tuloksia voitaisiin hyödyntää päätöksenteon tu-
kena enemmän. Materiaalit tarjoaisivat mahdollisuuden verrata ELY-keskusten 
esittämiä näkemyksiä asiakkaiden, tai kansalaisten huomioihin.  

Suunnitteluohjelmaprosessiin vaikuttaisi sisältyvän puolin ja toisin tehtävää selon-
tekemistä ja näiden selontekojen hyödyntämistä. Vastausten perusteella suunnit-
teluohjelman prosessikaan ei ole lineaarinen näiden käsitteiden osalta, vaan yh-
teistyö ja vuorovaikutus korostuvat, tässä mielessä suunnitteluohjelma vastaa 
Hayesin kuvausta (Hayes, 2011, 90-91). Erityisesti suunnitteluohjelman päätök-
sentekovaiheessa korostuu sense reading, kun ELY-keskusten kuvausten pohjalta 
pyritään päättämään suunnitteluohjelmaan valittavat kohteet.  

Suunnitteluohjelman menettelyssä on tunnistettavissa kaksi rakenteen kautta syn-
tyvää vuorovaikutustilannetta. Ensin suunnittelutarpeita keräännytään pohtimaan 
ELY-keskuksissa. Sitten väylävirastolaiset kokoontuvat arvioimaan suunnittelutar-
peiden toteuttamisjärjestystä, priorisointia. Keskustelujen luonnetta ei voida ku-
vata aineiston perusteella kattavasti, mutta vuoropuhelulla, hiljaisen tiedon jaka-
misella ja jakamisen kautta kehittyvällä ymmärryksellä on suunnitteluohjelmassa 
keskeinen asema. Yleisesti vaikutelmaksi jää aineiston pohjalta, että ELY-keskus-
ten ja Väyläviraston välillä ei ole luottamuspulaa suunnitteluohjelmaan liittyvistä 
seikoista. 



Opinnäytetyö 4/2021 60 
 

 

 

 

5.2 Jaettu tieto on vaikuttavinta 

Millaista on suunnitteluohjelmassa hyödynnetty, vaikuttavaksi koettu tieto? Vaikut-
tavaksi koetun tiedon suunnittelutarve-ehdotusta tehtäessä koetaan haastattelu-
vastausten perusteella olevan hiljaista tietoa. Sosiaalisaatiossa syntynyt hiljainen 
tieto koostetaan ELY-keskuksissa käydyssä asiantuntijoiden välisessä vuoropuhe-
lussa eksplisiittiseksi dokumentaatioksi, suunnittelutarve-ehdotukseksi. Tarve-eh-
dotusten perustelut vaihtelevat. Perustelujen laatu on riippuvainen siitä, onko 
suunnitteluohjelmaan ehdotettavasta kokonaisuudesta tehty esiselvitystä vai ei. 
Suunnittelutarve-ehdotukset ovat harvasanaisia.  

Suunnitteluohjelman kohteet valitaan Väyläviraston sisäisessä vuoropuhelussa, jo-
hon on osallistunut asiantuntijoita suunnittelun eri vaiheista. Suunnitteluohjelmaa 
aiemmin vetäneen henkilön mukaan näissä keskusteluissa eri näkemykset liimau-
tuvat yhteen yksimieliseksi tulkinnaksi suunnitteluohjelmaan valittavista kohteista 
(Haastattelu E). Hiljaisen, asiantuntijatiedon merkitys korostuu Väylävirastonkin 
valintamenettelyssä. 

Haastattelutilanteessa vaikuttavaksi koettu tieto ei välttämättä vastaa käytännön 
työssä tehtyihin valintoihin vaikuttavaa tietoa. Vastauksissa saattoivat korostua 
kestävän kehityksen ja kustannustehokkuuden kaltaiset asiat, mutta aineisto ei 
riitä vakuuttamaan siitä, että nämä olisivat käytännön työssä vaikutuksen tekevää 
tietoa. Haastattelujen aikana ei toisaalta syntynyt vaikutelmaa, että vastaajat oli-
sivat tarkoituksella pyrkinyt kaunistelemaan omia tarkoitusperiään.  

Vaikka hiljainen tieto nähdään kaikkein keskeisimpänä, on sekin muodostunut jos-
tain. Dokumentaation merkitystä ei tule väheksyä, vaikka sitä ei haastatteluissa 
esiin nostettukaan. Asiantuntijat ovat omaksuneet suunnitelmadokumentaatiosta 
tietoa, joka on keskusteluissa kehittynyt jaetuksi tiedoksi. Väylävirasto odottaa 
ELY-keskusten asiantuntijoiden tiivistävän kodifioiduksi tiedoksi alueilta kerätyn 
tiedon, jotta alueellinen asiantuntemus olisi Väyläviraston käytössä. Vastaajat saat-
tavat korostaa asiantuntijanäkemyksen ja hiljaisen tiedon merkitystä haastattelu-
tilanteessa, mutta taustalla on paljon dokumentoitua suunnitelmatietoa. 

Suunnitteluohjelmaan valituissa hankkeissa korostuu vastaajien mukaan asema 
valtakunnallisella verkolla. Suunnitteluohjelman kriteerit ohjaavat siihen, ettei pää-
tieverkon ulkopuolisia kohteita ei ole ohjelmaan juuri ehdotettu. Tai mikäli on eh-
dotettu, niillä lienee ollut jonkinlainen kytkös pääväyliin. Vaikuttava tieto voidaan 
erotella väylän ominaisuuksiin liittyviin tietoihin sekä tulevaisuuden odotuksiin. 
Odotuksia ovat osaltaan kuntien asettamat vaatimukset tai toiveet maankäytölle 
suunnittelukohteessa. Eräässä esimerkeistä kunnan aktiivinen toiminta oli keskei-
nen laukaiseva tekijä sille, että mainittu hanke lähti etenemään kohti toteutusta 
yhteysvälin erinäisistä hankkeista.    

Tulosten perusteella suunnittelutarve-ehdotuksen esittämisen osaksi Väyläviraston 
suunnitteluohjelmaa aktivoi yhdistelmä lukuisia eri tekijöitä. ELY-keskusten pääl-
likkö- ja asiantuntijatason näkemystä kohteen sopivuudesta voitaneen pitää – il-
miselvästi – tärkeimpänä tekijänä. Näkemys sopivuudesta on tehty alueelta kerät-
tyyn dataan ja kokemuksiin perustuen. Alueen keskeisten sidosryhmien tahdolla 
on oma vaikutuksensa, ELY-keskuksen asiantuntijoiden näkemys harvoin eronnee 
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muusta alueellisesta näkemyksestä enää suunnittelutarvetta esitettäessä. Erimieli-
syydet on vähintäänkin hyväksytty. 

Aktivoiviin mekanismeihin lukeutuu alueellinen vaikuttamistyö, jonka hankekohtai-
siakaan eroavaisuuksia ei tutkimustulosten perusteella tavoiteta. Vaikuttaminen ei 
noussut käydyissä keskusteluissa esille, eikä keskustelua toisaalta ohjattu kovin-
kaan aktiivisesti vaikuttamista käsittelemään. Suunnitteluohjelmaan pääsy on tär-
keä välivaihe hankkeen matkalla kohti toteutusta. Suunnittelujärjestelmää tuntevat 
ja sen prosesseihin vaikuttamaan pyrkivät tietävät tämän. Vahva vaikuttamistyö 
antaa hankkeelle tuulta purjeisiin, mikä vaikuttaa myös suunnittelurahoituksen 
myöntämiseen. Ohituskaistakohteisiin tulosten pohjalta ei päästä pureutumaan. 

Eräs tapa tiivistää hankesuunnittelun tuottaman tiedon merkitystä suunnitteluoh-
jelmamenettelyssä on korostaa sen vakiintunutta luonnetta. Hankesuunnittelussa 
tuotetun tiedon täytyy sopeutua vakiintuneisiin sääntöihin ja organisaatiossa sekä 
käytäntöyhteisössä hyväksyttyihin esitystapoihin. Suunnitteluohjelman kokoaja 
Väylävirasto määrittää ohjeistukset ja sopivimman tiedon ilmiasun. Toisaalta Väy-
lävirasto sopeutuu kriteeristöä tarkastellessaan hallinnonalan ja valtioneuvostota-
son ylempiin ohjeistuksiin. Menettelytapoihin sopeutuvan, prosessin oikeassa vai-
heessa esiin nousevan tiedon voidaan katsoa olevan myös vaikuttavinta tietoa. 

5.3 Tieto oli hyvää ja sitä oli riittävästi? 

Kun puhutaan tiedon riittävyydestä suunnitteluohjelmassa, joko valinta- tai ehdo-
tusvaiheessa, ei riittävyyden suhteen tunnistettu erityisiä haasteita. Tämä on osin 
selitettävissä Väyläviraston ja ELY-keskusten toimivalla vuorovaikutuksella. Suun-
nitteluohjelmasta tiedotetaan kattavasti ja organisaatiot tiedustelevat lisätietoja 
tarvittaessa. Suunnitteluohjelmassa etävuorovaikutus on keskeistä, se on toiminut 
vuosia koronaviruspandemiasta tutun uuden normaalin mukaisesti. Haastatteluissa 
poikkeustilanteen aiheuttamia muutoksia ei käsitelty, mutta on hankala kuvitella 
lisääntyvän etätyöskentelyn suuresti vaikuttavan suunnitteluohjelman menettelyi-
hin. Eräs vastaajista toivoi suunnitteluohjelman osaksi keskustelevampaa vuoro-
vaikutusta, jotta organisaatioiden välinen ymmärrys prosessista lisääntyisi (Haas-
tattelu C). 

Heiskasen ym. (2019, 221) tiedon jakamista edistäviin ja estäviin tekijöihin viitaten 
Väylävirastossa tiedon jakamista edistävistä tekijöistä tulosten pohjalta on ainakin 
tunnistettavissa organisaation tuki, jaettu yhteinen päämäärä, kommunikaatio, si-
toutuminen ja tietovarannot. Edistävistä tekijöistä teknologian toimivuuteen voi 
suhtautua varauksellisesti. Organisaatioiden käytössä on eri tietojärjestelmiä, mikä 
paikoittelen hankaloittaa vuorovaikutusta, vaikuttaen tiedon koettuun riittävyy-
teen. Osallistumismahdollisuudet vaihtelevat. Kaikkia ELY-keskuksia kuullaan, 
mutta lienee vaihtelevaa, koetaanko vuorovaikutuksen ja sitä myötä tiedonvaihdon 
määrä riittäväksi.  

Estävistä tekijöistä osaamattomuus ei nouse haastattelututkimuksessa kovinkaan 
helposti esille, kuten eivät myöskään tietoon liittyvät valtataistelut, kunnioituksen 
puute tai pelko. Tulosten perusteella ei voida todeta, miten nämä seikat vaikuttavat 
tiedon hyödyntämiseen suunnitteluohjelmassa. Estävistä tekijöistä kiire nousi kes-
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kusteluissa satunnaisesti esille, aiemmin toisiaan tuntemattomien työskentely yh-
dessä ei noussut. Eräs vastaaja totesi organisaation työntekijöiden vaihtuvan har-
voin (Haastattelu D). Väyläviraston kannalta yhdeksän ELY-keskuksen asiantunti-
joiden tunteminen on haastava tehtävä ja se vaatii erinomaisia verkostonhallinta-
taitoja. 

Suunnitteluohjelman tarve-ehdotusten tekeminen tai niiden joukosta valitseminen 
ei edellytä suunnitteluratkaisujen tarkkaa teknistä tuntemusta, eikä niihin perehty-
miseen olisi kiireisessä vuositahdissa aikaa. Asiantuntemuksen ja suunnittelutiedon 
siirtyminen konsulttikenttään voi olla haaste tilaajaorganisaatioissa. Ruotsin Tra-
fikverketin rooli on lainsäädäntöuudistusten yhteydessä muuttunut tilaajaorgani-
saatioksi, mikä on johtanut suunnittelukompetenssin ulkoistamiseen. Witzellin 
(2019) haastattelututkimuksen mukaan uusien prosessien on koettu kuluttavan 
enemmän aikaa, minkä ohella kustannukset ovat kasvaneet. Asiantuntijatiedon 
puute ei varsinaisesti noussut tämän tutkimuksen keskusteluissa esille. Toisaalta 
suunnitteluohjelmaan liittyvä paras asiantuntemus lieneekin siihen osallistuvilla vir-
kahenkilöillä. Keskustelua käydään prosessista ja aluetuntemus korostuu toimen-
piteiden teknisten ratkaisujen sijaan. 

Tuloksissa esitetty näkemys, ettei suunnitteluohjelmasta saa riittäviä tietoja suun-
nittelun toimintaympäristöstä on silti otettava vakavasti. Suunnitteluohjelman kyt-
keytymisestä muuhun suunnittelujärjestelmään on pidettävä huolta ajantasaisen 
tietopohjan varmistamiseksi. Viimeaikainen kehitys ei toisaalta viittaa eriytymiseen, 
vaan ennemmin integroitumiseen entistä vahvemmin osaksi liikennejärjestelmä-
suunnitelman määrittämää toimintaympäristöä.   

Hoopes & Postrelin (1999) mainitsemia ’glitchejä’ eli tiedonkulkua hankaloittavia 
bugeja ei haastatteluvastauksista löydetty. Prosessi, jossa keskushallinto hakee 
tietoja yhdeksältä eri organisaatiolta, lienee silti hyvää kasvualustaa mainitunlaisille 
tietokatkoksille. Haastatteluvastauksissa todettiin aiemmin olleen epäselvää, mil-
laisille kohteille suunnitteluohjelmassa voidaan myöntää rahoitusta. Vaikka ongel-
maa ei nykyprosessissa tunnistettu, saattaa vastaavankaltaisella tietopuutteella 
olla suuret vaikutukset verkon kehitykseen. Suunnitteluohjelman kriteereistä vies-
timisen tulee olla jatkuvaa, ja kriteeritietojen tulisi olla ELY-keskuksille helposti saa-
tavilla. Kaikkea ei voi jättää hiljaisen vuorovaikutuksen varaan.  

Tyypillisen tietointensiivisen organisaation tapaan suunnitteluohjelmaan liittyvää 
tietoa on tarjolla runsaasti. Hiljaisen tiedon korostuessa verkostonhallinnan merki-
tys kasvaa. Tähän on kiinnitetty huomiota suunnitteluohjelmassa aiemmin, eikä 
sen merkitystä jatkossakaan kannata unohtaa. 

5.4 Olosuhteisiinsa sopeutunut viranomais-
prosessi 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella maanteiden hankesuunnittelun tuottaman 
tiedon hyödyntämistä Väyläviraston suunnitteluohjelmassa. Jos suunnitteluohjel-
maa pitäisi kuvata tutkimuprosessin jälkeen, olisi osuvin kuvaus olosuhteisiinsa so-
peutunut viranomaisprosessi. Suunnitteluohjelmassa on huomioitava niin taloudel-
linen kehys, suunnitteluohjelman kriteeristöä määrittävä hallitusohjelma kuin myös 
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valtakunnalliset, liikennepolitiikkaa ohjaavat asiakirjat. Suunnitteluohjelma on so-
peutunut toimintaympäristöön ja pyrkii täyttämään asetetut tehtävät parhaaksi 
katsotulla tavalla. Parhaaksi katsottu tapa on järjestää ELY-keskusten kanssa vuo-
ropuhelutilaisuuksia, joissa ELY-keskukset esittävät toiveensa alueella edistettä-
vistä suunnittelukohteista. Suunnitteluohjelman eteneminen on kaavamaista ja en-
nakoitavaa.  

Suunnitteluohjelmalle ovat tyypillisiä hienovaraiset, vuosittaiset muutokset. Muu-
toksen ajureita ovat hallinnonalan tai muun valtionhallinnon kehitys. Viimeisin 
muutos on valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, johon ohjelman vetä-
jät ovat sopeutuneet jo ennen sen varsinaista voimaantuloa tarkastelemalla suun-
nittelutarve-ehdotuksia liikennejärjestelmäsuunnitelman alustaviin kriteereihin ver-
raten. Suunnitteluohjelmaa valmistelevat henkilöt ovat lähivuosina jonkun verran 
vaihtuneet, mutta tätä ennen on korostunut valtiolle tyypillisesti pitkät virkasuh-
teet, minkä vuoksi suunnitteluohjelmaakin on kehitetty pienin askelin. 

Maanteiden hankesuunnittelun tietojen hyödyntäminen vaikuttaa pelkän doku-
mentaation perusteella vähäiseltä. Dokumentaatio ei haastatteluvastausten perus-
teella ole koko totuus, hankkeista keskustellaan epävirallisesti ja tätä kautta vai-
kuttaisi kehittyvän yhteistä, organisaatioiden välistä ymmärrystä yksittäisen hank-
keen merkityksestä sekä alueellisesti, että valtakunnallisesti. Näissä keskusteluissa 
verkollinen asema ja hankkeen ratkaisemat keskeiset ongelmat ovat merkittävim-
mässä roolissa unohtamatta toimenpiteiden arvioituja kustannuksia. Hankesuun-
nittelun tuottaman dokumentaation voidaan tulkita vaikuttavan taustalla. Doku-
mentaatioon palataan tarvittaessa, joskin suunnitteluohjelmaa koottaessa palaa-
minen on vähäistä. Tiedot suunnitelmista on omaksuttu aiemmin.  

Osallistujat kokevat, että tietoa on saatavilla oikea-aikaisesti ja riittävästi. Tilan-
netta on parantanut esiselvitysten lisääntyminen, mikä mahdollistaa paremmin pe-
rustellut suunnittelutarve-ehdotukset. Toisaalta suunnitteluohjelmassa vasta hae-
taan rahoitusta suunnitelmaratkaisujen tarkempien tietojen selvittämiseen. Rahoi-
tuksen ollessa rajattua on rahoitettu suunnitelma aina jostain toisesta pois, mikä 
ohjaa ehdotusten teossa ja ELY-keskusten sisäisessä priorisoinnissa harkitsevuu-
teen. Tietoa koetaan olevan nykymenettelyn kannalta riittävästi, mutta tilantee-
seen ei liene syytä tuudittautua. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
kontekstissa vaikutustietoa tarvittaneen suunnitteluohjelmankin puitteissa enem-
män. 

5.5 Mahdollinen jatkotutkimus 

Tutkimus saavuttaa parhaimmillaankin vain aavistuksenomaisesti Väyläviraston 
suunnitteluohjelman kompleksisen vuorovaikutuksen luonteen. Vuosittaisen ta-
lousseurannan ja -hallinnon, luonnetta työ ei tavoita. Mahdollisia jatkotutkimus-
kohteita voisivat olla organisaatioiden seikkaperäisempi tarkastelu osallistuvan ha-
vainnoinnin keinoin. Organisaation oppimista saattaisi edistää prosessi, jossa tie-
don hyödyntämistä käsiteltäisiin työpajojen avulla. Jonkinlaista työpajakehikkoa 
pohdittiin tähänkin tutkimukseen, mutta sellaista ei toteutettu. Haastattelututki-
muksen rajoitteet on tunnustettu ja tunnistettu työn aikaisessa vaiheessa. Kan-
sainvälinen vertailu rajautui tutkimuksen ulkopuolelle. Saattaisi olla hedelmällistä 
vertailla suomalaista suunnittelujärjestelmää verrokkimaihin.  
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Siciliano (2017) toteaa julkisorganisaatioissa parhaaseen asiantuntijatietoon tur-
vaamisen vähenevän lähiympäristön ja vertaisten asiantuntija-arvioihin turvautu-
misen korostuessa. Aineiston perusteella ei ole mahdollista kumota tai vahvistaa 
havaintoa. Jää menetelmiltään kehittyneempien tutkimuksien tehtäväksi selvittää, 
missä määrin tällainen yhteys lähiverkoston ja hyödynnetyn tiedon välillä Väylävi-
raston kaltaisessa organisaatiossa toteutuu.  

On mahdollista, että tulokset tiedon riittävyyden suhteen ovat yltiöpositiivisia, 
koska kriittisimmät suunnitteluohjelmaan osallistuvat eivät ole päässeet ääneen. 
Mikäli kriittisempiä näkemyksiä haluttaisiin selvittää, tulisi hyödyntää esimerkiksi 
anonyymeja kyselytutkimuksia. Organisaatiota voidaan tutkia verkostojen kautta 
(esim. Eräranta, 2018, perusteet muun muassa Borgatti & Foster, 2003). Tällainen 
analyysi antaisi tarkemman kuvan suunnitteluohjelman toiminnasta.  

Suunnitteluohjelmaa voisi tutkia tiedon ja vallan suhteen kautta. Bent Flyvbjerg on 
todennut tiedon ja vallan olevan erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Flyvbjerg 
tarkastelee Aalborgia käsittelevässä tapaustutkimuksessaan erityisesti rationaali-
suuden ja vallan suhdetta. Hän toteaa näiden kahden suhteen olevan asymmetri-
nen: valtaan sitoutuu rationaalisuutta, josta rationaalisuus ei tiedä, mutta ratio-
naalisuus ei kykene piilottamaan mitään vallan näkyvistä (Flyvbjerg, 1998). Virka-
henkilöiden pyörittämä suunnitteluohjelma ei ole vallankäytön kannalta kiinnosta-
vin tutkimuskohde, katseen voisi suunnata poliittiseen toimintaympäristöön. 

Tutkimusta varten ei ole tehty systemaattista kirjallisuuskatsausta, mikä asettaa 
rajoitteita tulosten tulkinnalle. Rajalan (2019) diplomityön kaltaiset, tätä diplomi-
työtä vahvemmin organisatorisen oppimisen kirjallisuuteen kytkeytyvät tutkimuk-
set saattaisivat tarjota suunnitteluohjelmaprosessinkin kehittämiseksi tarkempia 
tuloksia. Seuraava sopiva hetki vastaavalle pienelle tutkimustyölle voisi olla, kun 
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa on toimittu muutaman 
vuoden ajan. Diplomityötäni voitaisiin hyödyntää vertailukohtana uuteen menette-
lyyn.  
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  Suositukset 

Luvussa kuvataan suositukset suunnitteluohjelman kehittämiseksi. Alalukuihin 6.1. 
ja 6.2. on kerätty kodifioituun tietoon liittyviä ehdotuksia, kun taas alalukujen 6.3. 
ja 6.4. ehdotukset keskittyvät enemmän vuorovaikutukseen ja hiljaiseen tietoon.  

Suunnitteluohjelmaa ei valittu diplomityön tarkastelukohteeksi siksi, että sen yh-
teydestä olisi tunnistettu erityisiä haasteita tai kehittämiskohteita. Suosituksiin on 
suhtauduttava ulkopuolisen havaintoina. Ulkopuolisuuden vuoksi olisi kohtuutonta 
tarjota toimenpideohjelmaa läpivietäväksi. Sen sijaan suositukset on pyritty kirjaa-
maan niin, että niiden pohjalta voitaisiin kehittä suunnitteluohjelmaa tavoilla, jotka 
ovat työtä käytännön arjessa tekeville sopivia.  

Toimenpide-ehdotukset on ryhmitelty muutamaan eri kategoriaan. Alalukuihin 
kootut suositukset ovat osittain päällekkäisiä Väylävirastossa keväällä 2021 käyn-
nissä olleen suunnitteluohjelman kehittämisprojektin kanssa. Joitain haastatte-
luista saatuja havaintoja käytettiinkin osana kehittämisprojektia. Pääosa toimen-
pide-ehdotuksista on johdettu haastatteluaineistosta tehdyistä havainnoista. Osa 
on syntynyt työn ympärillä käytyjen keskustelujen yhteydessä ja niiden yhteys 
haastatteluaineistoon on hatarampi.  

Vaikuttavaksi koettu tieto tuntuu olevan hyvin suunnitteluohjelmaan osallistuvien 
asiantuntijoiden saatavilla. Suunnitteluohjelmaa valmistellaan suunnitteluprosessin 
vaiheessa, jolloin esiselvityksiin liittyvää vuorovaikutusta on jo käyty laajasti ja 
hankkeista on usein muodostunut yhteinen näkemys ELY-keskuksen, kunnan ja 
maakuntaliittojen välillä. Keskustelu on prosessiin osallistuvien mukaan tässä vai-
heessa hallinnonalan sisäistä, eikä siihen tule kuin poikkeustapauksissa syötteitä 
ulkopuolelta. Eikä välttämättä tarvitsekaan tulla, vuorovaikutuksen paikka on ollut 
esiselvityksen valmisteluvaiheessa tai esimerkiksi kuntapalavereissa.  

Tulevassa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman menettelyissä vaiku-
tustiedon käyttö tullee olemaan systemaattisempaa. Ainakin PRIO-työkalun käyt-
töä on luonnosvaiheessa edistetty. Tätä voi pitää hyvänä kehityssuuntana, sillä 
aikaisemmassa suunnitteluohjelman valmistelussa vaikutustiedon käyttö ei ole ol-
lut yhtä systemaattista.  

Suunnitteluohjelmaankin liittyvät suunnittelupäätökset ovat ilkeitä ongelmia, joita 
tehdään rajoittuneen rationaalisuuden (Simon, 1957) vallitessa: aika, kognitiiviset 
kyvyt ja tiedon rajallisuus raamittavat päätöksentekotilannetta. On lähtökohtaisesti 
keinotekoista irrottaa suunnitteluohjelma omaksi tarkastelukohteekseen, sillä se on 
erottamattomasti kytkeytynyt Väylävirastossa ja ELY-keskuksissa muuten tehtä-
vään työhön. Oletuksena onkin lähdetty siitä, että dokumentinhallintajärjestelmät 
ovat jatkossa samat ja organisaatiokulttuuriin kyetään tekemään rajatusti muutok-
sia. Suuri laiva kääntyy hitaasti, joten ehdotukset suunnitteluohjelman kehittä-
miseksi ovat melko maltillisia. 
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6.1 Dokumentaation merkityksen kirkastaminen 

Haastatteluissa korostui suunnitteluohjelmaa varten tuotetun dokumentaation 
melko vähäinen merkitys. Kärjistetysti aiempi suunnitteluohjelma olisi saattanut 
pyöriä ilman suunnittelutarve-ehdotuksista tehtyä dokumentaatiota. Hankkeista 
asiakirjoihin kirjatut perustelut ja priorisoinnit eivät ole kohteiden valinnassa olleet 
ratkaisevia, vaan muussa suunnittelutyössä syntynyt näkemys hankkeista on ko-
rostunut. Talousseurannan asiakirjat on eroteltava perusteludokumentaatiosta. 
Talousdokumenttien tarkoitus ja merkitys kytkeytyy suoraan Väyläviraston päivit-
täiseen toimintaan.  

Tulevassa suunnitteluohjelmassa dokumentaation merkitys vaikuttaisi kasvavan, 
minkä vuoksi sen laatuun ja yhdenmukaiseen tulee kiinnittää – ja on ilmeisesti jo 
kiinnitettykin – entistä enemmän huomiota. ELY-keskuksilta on turha vaatia pitkiä 
perustelutekstejä suunnittelutarpeista, mikäli päätökset suunnitteluohjelmaan va-
littavista kohteista tehdään pääosin muun tiedon perusteella. Suunnittelutarve-eh-
dotusten roolia on siis hyvä selkeyttää tulevien vuosien aikana ja palauttaa mie-
leen, että edeltävässä menettelyssä dokumentaatiolla ei ole välttämättä ollut yhtä 
keskeinen asema.   

Millainen dokumentaation aseman tulisi jatkossa olla? Kysymykseen on haasteel-
lista vastata aineistonkaan perusteella. Miten alueiden asiantuntijatieto konvertoi-
tuisi merkitykselliseksi, Väylävirastonkin asiantuntijoidenkin käytettävissä olevaksi 
dokumentaatioksi? Pitäisikö hankkeiden ominaisuuksia ilmaista entistä kuvailevam-
min, yhdistettynä ajantasaisiin hankkeiden tunnuslukuihin? Miten resursoitaisiin ai-
kaa esittelypakettien valmisteluun? Mikäli koetaan keskeisten hanketietojen löyty-
vän, jos ei muuten niin asiantuntijoilta tiedustelemalla, on ylimääräisen dokumen-
taation tuottaminen tarpeetonta. Suunnitteluohjelmaan osallistuvien on tässä ta-
pauksessa huolehdittava, että osallistujat ovat tietoisia tärkeimmistä tietolähteistä. 
Vastausten perusteella tiedon löydettävyyden haasteet liittyivät lähinnä suunnitte-
luohjelman Alfresco-työtilaan.  

Eräässä haastatteluista (Haastattelu B), keskusteltiin karttapohjaisesta tietojärjes-
telmästä, johon kirjattaisiin kaikki hankkeeseen liittyvät, alueellisessa vuoropuhe-
lussa nousseet näkemykset. Tällaista, mitä luultavammin kuvailevaan tekstiaineis-
toon painottuvaa työkalua ei olisi mahdotonta tuottaa Väyläviraston jo käytössä 
olevien karttapohjaisten työkalujen avulla. Käytännön haasteena olisi linjata, mil-
laista vuorovaikutustietoa järjestelmään kirjattaisiin. Luottamukselliset, salassa pi-
dettävä keskustelut jäävät automaattisesti ulkopuolelle, ellei työkalun käyttäjä-
joukkoa haluta rajata. Samaten tulisi päättää, olisiko informaatio saatavilla kaikille 
prosessiin osallistuville. Voisiko esimerkiksi viereisen ELY-keskuksen toiminnanoh-
jausvastaava mennä tarkastelemaan naapurialueen vuorovaikutukseen liittyviä tie-
toja? Millä tarkkuudella nämä tiedot järjestelmään kirjattaisiin? Miten huolehdittai-
siin yksityisyydensuojasta? 

Tutkimuksen tavoitteena ei ollut tuottaa uutta vuorovaikutustyökalua. Edellisen 
kappaleen asiat huomioimalla ja koordinoidulla yhteistyöllä suunnittelun aikaista 
vuorovaikutusta kuvaava järjestelmä olisi kenties otettavissa käyttöön. Yhtymä-
kohtia voisi löytyä parhaillaan kehitettävään HASSU-järjestelmään. Asiantuntijoi-
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den ajankäytön kannalta uuden järjestelmän käyttöönotto on haaste, miten asian-
tuntijat löytäisivät aikaa ja motivaatiota tietojen päivittämiseen. Mäen (2008, 156) 
väitöstutkimuksen suosituksiin viitaten koodatun tiedon lisääminen sähköisiin jär-
jestelmiin on helppoa, mutta tulisi huomioida tarkkaan, miten tietoa säilytetään ja 
kellä on tietoihin pääsy. Mäen väitöksestä on kulunut aikaa ja tietojärjestelmät ovat 
kehittyneet, mutta suositukset pätevät suunnitteluohjelman kontekstissa yhä.  

Tulevaa suunnitteluohjelmavuotta varten on kehitetty mallipohja suunnittelutar-
peiden ehdottamiseen. Mallipohjan käyttäminen on hyvä tapa varmistaa suunnit-
telutarve-ehdotusten yhdenmukaisuus. Mallipohjaa kehitettäessä on varmistet-
tava, että suunnittelutarpeiden ainutkertaisuuden kuvaaminen mahdollistuu. Mikäli 
suunnitteluohjelman dokumentaation asema on yhtä vähäinen ja muistiinpanomai-
nen kuin aiemmin, ei mallipohjaan kirjatuilla kuvauksillakaan ole juuri merkitystä. 
Mallipohjaan kirjatut tarve-ehdotukset kytkeytynevät jatkossa paremmin osaksi 
suunnitteluohjelmaprosessia.  

6.2 Asiakirjojen käytettävyyteen panostaminen 

Suunnitteluohjelman talouspuolta, raportointia ja seurantaa on käsitelty tämän 
työn yhteydessä erittäin rajatusti. Rajaus on keinotekoinen, koska rahastahan 
suunnitteluohjelmassa on keskeisiltä osin kyse. Suunnitteluohjelmaa kehittäessä 
myös seurantaexceleitä muokataan. Selkeyttäminen on hyvä asia, sillä ainakin yh-
dessä haastatteluista exceleiden määrää kauhisteltiin, samalla niiden tärkeys tun-
nistaen. Ilman talousseurantaa suunnitteluohjelman punainen lanka katoaa. Sa-
malla on huolehdittava, että suunnittelutarpeita ehdottavat ELY-keskukset pysyvät 
ohjelmatyössä mukana. Ohjelmaviestintään oltiin haastatteluissa tyytyväisiä, 
mutta kenties suunnitteluohjelman edistymisestä viestimistä voisi jatkossa terä-
vöittää.  

Suunnitteluohjelmassa käytettyjä tietokantoja on käsitelty melko rajatusti, osa tie-
doista sijaitsee Sampo-järjestelmässä, jota ei ole tarkasteltu tutkimuksessa. Tar-
kastelua on tehty lähinnä suunnitteluohjelman yhteisen työtilan osalta. Eksplisiitti-
sen tiedon suhteen Olivera (2000) on viitekehyksessään erotellut organisatorisen 
muistin järjestelmiä niin sosiaalisiin verkostoihin, intranetiin, ilmoitustauluihin sekä 
muodollisiin asiantuntijaryhmiin. Tutkimuksessa tehokkuus yhdistyi järjestelmän 
sisällön relevanttiuteen ja erityisyyteen, indeksoinnin tehokkuuteen, siihen missä 
määrin sisältö on suodatettu asiantuntijan toimesta, sekä siihen miten sisältöä päi-
vitetään ja miten helposti järjestelmään pääsee. 

Soveltaen Oliveran näkemyksiä suunnitteluohjelman työtila Alfresco-dokumentin-
hallintajärjestelmässä täyttää relevanttiuden ja erityisyyden vaatimuksen, koska 
tietoa suunnitteluohjelmasta ei ole yhtä kattavasti saatavilla missään muualla kuin 
mainitussa työtilassa. Työtilan sisältöä suodattaa asiantuntija, minkä ohella työtilan 
tietoja päivitetään tiiviisti. Helppokäyttöisyys on kaksipiippuinen asia. Väyläviraston 
sisällä Alfrescon käyttöön on totuttu, mutta ELY-keskusten kannalta dokumentin-
hallintajärjestelmän käyttö todettiin tämän tutkimuksenkin yhteydessä käydyissä 
keskusteluissa haastavaksi.  



Opinnäytetyö 4/2021 68 
 

 

 

 

Alfresco säilynee Väyläviraston käytössä jatkossakin, joten Väyläviraston tulisi pa-
nostaa jatkossa siihen, että ELY-keskusten näkökulmasta keskeinen dokumentaa-
tio olisi työtilassa helposti saatavilla, mieluiten yhteen paikkaan koottuna. Mitä 
tämä dokumentaatio käsittää jää Väyläviraston ja ELY-keskusten selvitettäväksi 
jatkokeskusteluissa, joskin eräs vastaajista korosti haluavansa löytää helposti ja 
kootusti mitä on päätetty. 

Kansiorakenteiden mahdollinen remontoiminen jätetään Väyläviraston asiantunti-
joiden pohdittavaksi. Tällä hetkellä suunnitteluohjelman kansiot on koottu vuosit-
tain temaattisiin kansioihin. Temaattinen lähestymistapa lienee parempi kuin vaik-
kapa kuukausittainen, kronologinen järjestämistapa. Kenties kansioinnin kytkemi-
nen tiukemmin vuosikellon eri vaiheisiin (raportointi, priorisointi, vuoropuhelu) 
saattaisi helpottaa löydettävyyttä. Kansiorakenteen muotoilu on monesti makuasia, 
minkä vuoksi asiantuntijoiden on viisainta käyttää siinä omaa harkintaa. Tärkeintä 
on silti viestiä muille työtilan käyttäjille, miten asiakirjat on järjestetty. 

6.3 Väyläviraston asiantuntijoiden vahvempi 
osallistaminen 

Kehittämisprojektia sivusta seuranneena on tunnistettu, että suunnitteluohjelman 
valmisteluun osallistuu jatkossa enemmän asiantuntijoita. Aiempi suunnitteluoh-
jelma oli valmisteltu pienemmällä joukolla, mikä tekee siitä luonteeltaan haavoit-
tuvaisen. Haavoittuvaisuus korostuu, mikäli suunnitteluohjelmaan osallistujille tu-
lee eteen yllättäviä, pitkiä poissaoloja. Aiemmasta suunnitteluohjelmasta tulee pa-
lauttaa mieleen tulevia menettelyjä kehittäessä, että sitä tehtiin jopa liian pieni-
muotoisesti ja jossain määrin henkilövetoisesti. Haastatteluissa tosin korostettiin, 
että myös Väyläviraston sisällä eri suunnitteluvaiheiden ja väylämuotojen asian-
tuntijoiden näkemykset otettiin valmistelussa huomioon. On muistettava, että tä-
män työn painotus on ollut tiehankkeissa, joten rata- ja vesiväylänäkemystä ei ole 
tarkasteltu.  

Suunnitteluohjelmassa tulee ottaa huomioon laaja-alaisesti erilaisia näkökulmia, 
joten osallistujien tietopohjan päällekkäisyyteen ja tietopohjan riittävään vaihtele-
vuuteen tulee kiinnittää huomiota (mm. Wong, 2008). Vaatii jatkuvaa työtä var-
mistaa laaja-alainen näkökulmien huomiointi. Ulkoisen osallistaminen tarve on il-
meinen, minkä ohella organisaation sisäiseen vuorovaikutukseen kannattaa panos-
taa.  

Haastatteluvastauksissa sekä niihin valmistavissa keskusteluissa nousivat satun-
naisesti esiin Väyläviraston alueyhdyshenkilöt ja heihin liittyvät hyvät kokemukset. 
Alueyhdyshenkilöitä ei haastateltu tähän diplomityöhön, mutta ei ole estettä, ett-
eikö heidän tuntemustaan käytettäisi vahvemmin hyväksi tulevissa suunnitteluoh-
jelmamenettelyissä. Vastaukset eivät anna olettaa, etteikö näin olisi toimittu aikai-
semmin, alueyhdyshenkilöt ovat osallistuneet esimerkiksi keväisiin suunnittelupa-
lavereihin. Haasteeksi muodostuneekin, että heidän kalenteripaikkansa ovat raja-
tut. 
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Osallistujien lisääminen muuttaa prosessin luonnetta. Osallistujien lisääntyessä tie-
donhallinnan on oltava kurinalaisempaa, kun työtilan tietoja ei tuotetakaan vain 
muutaman osallistujan käyttöön. Vaikka asiantuntijoiden osallistamista suosite-
taan, jää suunnitteluohjelmaa käytännössä tekevien pohdittavaksi, missä määrin 
osallistaminen on työergonomisesti järkevää ja mahdollista. Koko Väylävirasto ei 
voi olla suunnitteluohjelmaa tekemässä, osallistujajoukkoa on rajattava. Kehittä-
mistyössä käytetty työnyrkkimäinen lähestymistapa voi hyvinkin toimia, kunhan 
muistetaan tarvittaessa hankkia lisätietoa muualta organisaatiosta ja tarvittaessa 
organisaation ulkopuolelta. 

6.4 Tavoitehakuisempaa vuorovaikutusta 
oppimisfoorumeilla 

Suunnitteluohjelman vuosikellon mukainen vuorovaikutus vaikutti haastatteluvas-
tausten sekä havainnoinnin pohjalta melko luentomaiselta keskustelevan sijaan. 
Virallisemmalla vuorovaikutuksella on paikkansa osana prosessia. Vastausten pe-
rusteella hiljaisen tiedon rooli oli suunnitteluohjelman valmistelussa suuri, minkä 
vuoksi kohtaamis- ja tiedonjakomahdollisuuksia voisi lisätä. Ilkeiden eli pirullisten 
ongelmien kontekstissa ongelmien kohtaaminen ja laaja-alainen puntarointi on tär-
keää. Mietitysti toteutettuna lisävuorovaikutus voisi parantaa organisaatioiden yh-
teistyötä entisestään, ja siten lisätä prosessiin osallistuvien ymmärrystä toisaalta 
alueellisesta, toisaalta valtakunnallisesta tilanteesta.  

‘Learning forumien’ eli tavoiteorientoituneiden työryhmien käyttö, joissa informaa-
tion hyödyntämisen ohella sallittiin vapaa väittely ja keskustelu, on todettu yhteys 
organisatoriseen oppimiseen. Oppiminen edellyttää kuitenkin oppimista arvosta-
vaa, virheistä huomauttamisesta rankaisematonta, useat näkökulmat huomioivaa 
sekä käsiteltävään informaatioon ja esitettyihin oletuksiin työryhmäläisten statuk-
sen sijaan keskittyvää organisaatiokulttuuria. Johdon tasolla tällaisen kulttuurin 
syntyä voidaan edistää osoittamalla omaa ajankäyttöä tai muita resursseja oppi-
misfoorumien käyttöön, osoittamalla omilla toimilla organisaation käytössä olevien 
tietojärjestelmien keskeisyys päätöksenteossa sekä tukemalla päätöksentekoa siir-
tämällä vastuuta niille, jotka ovat lähimpänä varsinaista päätöksentekotilannetta 
(Moynihan & Landuyt, 2009). 

Suunnitteluohjelman valmistelua voisi kehittää enemmän oppimisfoorumin suun-
taan. Suunnitteluohjelma täyttää jo nyt kaikki ne vaatimukset, mitä esim. Moyni-
han & Landuyt (2009) hyvälle oppimisfoorumille asettavat. Sekä ELY-keskuksilla 
että Väylävirastolla on yhteinen, jaettu tavoite toimivasta ja kestävällä tavalla hoi-
detusta väyläverkosta, vaikkakin alueellinen ja valtakunnallinen perspektiivi tuot-
tavatkin eroavaisuuksia näkemysten välille.  

Tutkimustyön yhteydessä on ollut mahdollisuus tarkastella suunnitteluohjelman 
kehittämistyötä, jota tehdään havaintojeni mukaan oppimisfoorumien hengessä. 
Organisaatioiden välillä vallitsee hyvä luottamus, minkä vuoksi suunnittelutarpeita 
kartoittavat tapaamiset olisi mahdollista pienellä vaivannäöllä järjestää keskustele-
vampina. Yhteistyötä on tehty aiemminkin etänä, joten työkaluista tämän ei pitäisi 
jäädä kiinni. Kysymys on paljolti tutun vuorovaikutuksen toteuttamisesta uudesta 
näkökulmasta. 
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Sopiva ajankohta tällaiselle oppimisfoorumille voisi olla syksyisin, suunnittelutar-
peiden ehdottamisen aikoihin. Foorumin sisällön osaavat määrittää parhaiten suun-
nitteluohjelmatyöhön osallistuvat itse, mutta yhtenä vaihtoehtona voisi olla työryh-
mämäinen keskustelu suunnitteluohjelmaluonnoksesta. Dialogia korostavassa il-
mapiirissä tarjottaisiin ELY-keskuksille mahdollisuus kysellä lisätietoja valintaperus-
teista ja samalla Väyläviraston edustajat voisivat perustella tekemiään valintoja. 
Jotta tämänkaltaisesta tilaisuudesta saa kaiken hyödyn irti, tulisi sen olla luonteel-
taan erilainen verrattuna keväisiin, hieman luentomaisiin suunnittelupalavereihin. 
Koska ELY-keskuksia on yhdeksän, alueellinen edustajamäärä olisi pidettävä pie-
nenä.  

Ehdotettu oppimisfoorumi ei ole ainoa tapa järjestää keskustelevampaa vuorovai-
kutusta suunnitteluohjelmasta. Tarve lisävuorovaikutukselle on tunnistettu jo 
aiemmin, ja tutkimuksen vastaukset vahvistavat tarvetta sille. Jäykkää oppimisfoo-
rumiakaan ei tarvita, mikäli vuorovaikutus voidaan järjestää toisella, ohjelmaa ve-
tävien mielestä sopivammalla tavalla. ELY-keskusten suuri määrä ohjaa Väyläviras-
toa jäykähköihin, vakiintuneisiin toimintatapoihin, mikä ei suunnitteluohjelman 
osana ole välttämättä ollenkaan huono asia, varmistuuhan näin edes minimivuo-
ropuhelu organisaatioiden kesken. Jos vuorovaikutusta kuitenkin halutaan kehit-
tää, voisi vapaamuotoisemmasta lähestymistavasta olla apua. 

 

Kuva 10. Sopiva ajankohta oppimisfoorumin kaltaista lähestymistapaa käyttä-
välle, vapaammalle vuorovaikutukselle voisi olla elo-syyskuussa.  
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Teemahaastattelurunko   

Taustakysymys 

Mikä on taustasi hankesuunnittelussa ja miten olet osallistunut Väyläviraston kes-

kitetyn suunnitteluohjelman valmisteluun? 

 

Hanke-esimerkki 

Miten olet ollut mukana tämän hankkeen valmistelussa? 

Mitä yleisiä mielikuvia tai ajatuksia hanke herättää? 

 

Teema A: Suunnitteluohjelma ja sisäiset menettelyt  

Miten keskitettyyn suunnitteluohjelmaan osallistuminen on teillä järjestetty? 

Ketkä työhön osallistuvat? Ketkä eivät osallistu? 

Miten tilaisuuksiin valmistaudutaan? Tehdäänkö valmistautuessa yhteistyötä si-

dosryhmien kanssa? Jos, niin miten laajasti? 

Mitä oli taustalla, kun esimerkkihanketta lähdettiin ehdottamaan suunnitteluohjel-

maa? 

Olisiko prosessissa ollut jotain parannettavaa? 

Omalta osalta? 

Väyläviraston näkökulmasta? 

Kun osallistutte suunnitteluohjelman valmisteluun, mitkä ovat keskeisiä työka-

luja/apuvälineitä/tietokantoja joita käytätte valmistautuessanne? 

Dokumentoidaanko keskusteluja ehdotetuista kohteista? 

Miten keskitetty suunnitteluohjelma kytkeytyy muuhun tekemäänne työhön? 

Tuleeko esimerkkihankkeeseen liittyen mieleen huomioita, jotka liittyisivät käy-

tössä oleviin työkaluihin tai menettelyihin? 

Miten näihin menettelyihin on organisaatiossanne päädytty? Entä miten arvioit 

menettelyn kehittyvän?  

 

Teema B: Vaikuttava tieto 

Millaisen tiedon koet olevan vaikuttavaa hankesuunnittelussa ja siihen liittyvissä 

päätöksissä? Millainen tieto on mielestäsi vaikuttavaa keskitetyssä suunnitteluoh-

jelmassa?  

Miten suunnitelmataso vaikuttaa mielestäsi tiedon hyödynnettävyyteen? 
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Pitäisikö tarkempaa tietoa olla saatavilla jo aikaisemmin? 

Kun pohditaan esimerkkihanketta, millaisen tiedon koet olleen sen yhteydessä 

erityisen vaikuttavaa? 

Mikä on hankearvioinneissa mielestäsi keskeistä tietoa? Onko jokin tieto epäolen-

naista? 

Mikä merkitys on…  

hyötykustannussuhteella?  

kannattavuuslaskelman tarkemmilla tiedoilla? 

hankearvioinnin muulla sisällöllä? 

Mikä on hankekorteissa mielestäsi keskeisintä tietoa? 

Millaisina koet toiselle sivulle täytettävät vaikutustiedot? 

Tunnistatko periaatteita, joilla tietoa organisaatiossanne hyödynnetään ohjel-

mointiin liittyen? 

Hankkeista ja toimintaympäristöstä on saatavilla rajattu määrä tietoa. Ohjaavatko 

käytettävissä olevat tiedot hankkeille asetettuja tavoitteita vai asetetaanko hank-

keille tavoitteita myös mitattavien seikkojen ulkopuolelta? 

Miten vahva yhteys hankkeen tavoitteiden ja käytettävissä olevien tietojen välillä 

on? 

 

Teema C: Tiedon riittävyys 

Oliko esimerkkihankkeesta saatavilla riittävästi tietoa? 

Onko tärkeäksi koettu tieto helposti käytettävissä? 

Onko tällä hetkellä varaa parhaaseen mahdolliseen tietoon? 

Riittääkö tieto siihen, että hankkeiden keskinäiseen vertailuun? 

Huomioivatko kerätyt tiedot hankkeen ainutkertaisuuden? 

Riittääkö organisaation osaaminen siihen, että tietoa saataisiin parhaalla mahdol-

lisella tavalla hyödynnettyä? 

 

Haastattelun päättäminen 

Tuleeko mieleesi vielä muita asioita, joita ei haastattelun yhteydessä käsitelty? 

 



ISSN 2490-1202
ISBN 978-952-317-903-5 
www.vayla.fi


	Rakenteen kirjanmerkit
	Document
	Part
	Figure
	Opinnäytetyö 
	4/2021 
	    
	Maanteiden hankesuunnittelun tuottaman tiedon hyödyntäminen Väyläviraston suunnittelu-ohjelmaan liittyvässä päätöksen-teossa 
	 
	Petri Ruohio 
	Maanteiden hankesuunnittelun tuottaman tiedon hyödyntäminen Väyläviraston suunnittelu-ohjelmaan liittyvässä päätöksenteossa 
	 
	 
	Opinnäytetyö 4/2021 
	K 
	P
	P
	Verkkojulkaisu pdf (
	Verkkojulkaisu pdf (
	www.vayla.fi
	www.vayla.fi

	) 

	ISSN 2490-1202 
	ISBN 978-952-317-903-5 
	P
	P
	Petri Ruohio: Maanteiden hankesuunnittelun tuottaman tiedon hyödyntäminen Väyläviraston suunnitteluohjelmaan liittyvässä päätöksenteossa. Väylävirasto Helsinki 2021. Opinnäytetyö 4/2021. 75 sivua ja 1 liite. ISSN 2490-1202, ISBN 978-952-317-903-5. 
	 
	Avainsanat: tieto, tiedonhallinta, organisaatio 
	Tiivistelmä 
	Diplomityössä käsitellään tiedon hyödyntämistä hankesuunnittelua käsittelevässä viranomaispäätöksenteossa. Tiedon hyödyntämistä tarkastellaan Väyläviraston suunnitteluohjelmassa painottaen maanteiden hankesuunnittelua. Tavoitteena oli selvittää, millaisen tiedon asiantuntijat kokevat vaikuttavaksi valittaessa hanketta suunnitteluohjelmaan ja koetaanko hankesuunnittelun tuottama tieto riittäväksi.  
	Diplomityö on päämetodiltaan haastattelututkimus. Haastateltavat ovat keskitetyn suunnitteluohjelman valmisteluun osallistuneita asiantuntijoita Väylävirastossa sekä ELY-keskuksissa. Työtä varten haastateltiin viittä asiantuntijaa, lisäksi tarkas-teltiin suunnitteluohjelman asiakirjoja ja havainnoitiin ELY-keskuksen ja Väylävi-raston välistä vuorovaikutusta. Tuloksia tarkasteltiin kriittisen realismin viitekehyk-sessä ja niitä peilattiin tietointensiivisiä organisaatioita ja liikennealan päätöksen-tekoa käs
	Tulosten pohjalta tulkittiin vaikuttavan tiedon syntyvän Väyläviraston ja ELY-kes-kusten asiantuntijoiden välisessä vuorovaikutuksessa kodifioidun tiedon ollessa asemaltaan avustavaa. Suunnitteluohjelman kannalta vaikuttava tieto muodostuu osin esiselvitysten, osin alueellisen vuorovaikutuksen kautta. Suunnitteluohjel-massa ovat taipuvaisia etenemään päätieverkon palvelutason kannalta merkittävät hankkeet. Yleisesti suunnitteluohjelman valmisteluun osallistuneet asiantuntijat kokivat, että suunnitteluohjelm
	Suunnitteluohjelmaprosessin kehittämissuositukset liittyvät dokumentaation mer-kityksen kirkastamiseen ja laajemman asiantuntijajoukon osallistamiseen. Vuoro-vaikutusta kehittämällä asiantuntijoiden hiljainen tieto saattaisi konvertoitua te-hokkaammin organisaatiolle käyttökelpoisemmaksi kodifioiduksi tiedoksi. 
	 
	Petri Ruohio: Utnyttjande av information som projektplaneringen av landsvägar genererat i Trafikledsverket beslutsfattande i anknytning till planeringsprog-rammet. Trafikledsverket. Helsingfors 2021. Lärdomsprov 4/2021. 75 sidor och 1 bilaga. ISSN 2490-1202, ISBN 978-952-317-903-5. 
	Sammanfattning 
	Diplomarbetet behandlar utnyttjande av information i myndighetsbeslutsfattandet om projektplanering. Utnyttjandet av information granskas i Trafikledsverkets planeringsprogram med betoning på projektplaneringen av landsvägar. Målet var att utreda hurudan kunskap experterna upplever som kraftfull kunskap då ett projekt väljs till planeringsprogrammet och om den information som projekt-planeringen genererar upplevs vara tillräcklig. 
	Huvudmetoden i diplomarbetet utgörs av intervjuundersökning. Intervjuobjekten utgörs av experter som deltagit i beredningen av det centraliserade planerings-programmet hos Trafikledsverket och NTM-centralerna. För arbetet intervjuades fem experter, därtill granskades handlingar i planeringsprogrammet. Också växel-verkan mellan NTM-centralen och Trafikledsverket observerades. Resultaten granskades inom referensramen för kritisk realism och speglades mot data-intensiva organisationer och litteratur som behand
	Utifrån resultaten tolkades det att kraftfull kunskap uppkommer i växelverkan mellan Trafikledsverket och NTM-centralerna, medan kodifierad kunskap hade en ställning som biträdande kunskap. Med tanke på planeringsprogrammet bildas kraftfull kunskap dels via den preliminära utredningen, dels via den sektoriella växelverkan. Projekt som är av betydelse för huvudvägnätet har en tendens att avancera i planeringsprogrammet.  I allmänhet upplevde de experter som deltagit i beredningen av planeringsprogrammet att 
	Rekommendationerna för att utveckla planeringsprogramprocessen anknyter till klargörande av dokumentationens betydelse och medverkan i en bredare expert-grupp. Genom att utveckla växelverkan kan tyst kunskap hos experterna effektivare konverteras till mer användningsduglig kodifierad kunskap för organisationen. Rekommendationerna för att utveckla planeringsprogram-processen anknyter till klargörande av dokumentationens betydelse och med-verkan i en bredare expertgrupp. Genom att utveckla växelverkan kan tys
	Petri Ruohio: Utilization of road project planning knowledge in the planning program related decision-making of the Finnish Transport Infrastructure Agency. Finnish Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2021. Thesis 4/2021. 75 pages and 1 appendix. ISSN 2490-1202, ISBN 978-952-317-903-5. 
	Abstract  
	The goal of the master’s thesis was to study the utilization of road project planning knowledge in the decision-making of public officials. Knowledge utilization was studied in the context of the planning program of the Finnish Transport Infra-structure Agency (FTIA) with specified interest in road project planning. The aim was to discover what kind of knowledge experts perceive as effective or influential when choosing projects to the planning program. In addition, the goal was to study whether the knowled
	The primary method of the thesis is semistructured interview research. The inter-viewees are participants of the planning program process in FTIA and Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY). Five participants of the process were interviewed and additionally planning program documents and some dialogue situations were studied. The theoretical framework of critical realism was partially applied when interpreting the results, additionally studies of knowledge utilization in knowle
	Based on the results it was interpreted that effective knowledge regarding the planning program is created in dialogue between the FTIA and ELY officials, with the role of codified knowledge being rather minimal. Utilized knowledge is formed partially through feasibility studies, partially in regional dialogue. Proposals that relate to improving the level of service of the core road network tend to be successful in the planning program. The participants of the process generally experienced that there was su
	Recommendations to improve the process relate to the clarification of the role of documentation and the increased involvement of experts. By developing dialogue the tacit knowledge of experts could convert more effectively into codified knowledge, which would be more easily accessible to the respective organizations. 
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	 Johdanto 
	1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
	Kestävän ja toimivan liikennejärjestelmän suunnittelu kätkee sisäänsä lukematto-mia valintoja. Valintoja tekevät liikenneverkon kehittämiseen osallistuvat asiantun-tijat, lopulliset päätökset tehdään poliittisella tasolla. Tässä tutkimuksessa luupin alle asetetaan asiantuntijatason valintaprosessi. Asiantuntijoiden tekemillä valin-noilla on merkitystä, sillä ilman heidän näkemykseensä perustuvaa tukea hankkeen eteneminen kohti toteutusta on vaikeampaa kuin ilman sitä. Millaista tietoa valin-tojen pohjana hy
	Suunnittelua on tärkeää asettaa valtakunnallisesti aikajärjestykseen muutamasta syystä. Ensinnäkin liikenneverkkoa on kehitettävä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja alueellista tasapuolisuutta noudattaen. Toiseksi on tärkeää varmistaa, että lii-kenneverkon kehittäminen tapahtuu yhteiskuntataloudellisesti tehokkaasti ja ym-päristöllisesti kestävästi. Suunnitelmavarannosta on pidettävä huolta, jotta suh-dannetilanteidenkin muuttuessa on tarvittaessa tarjolla nopeastikin käynnistettäviä hankkeita. Suunnittelutta
	Tietoa päätösten pohjaksi on saatavissa lukemattomista tietolähteistä. Suunnitte-lun kentällä tuotetaan monenlaisia selvityksiä. Maankäytön yhteydessä valmistel-laan kaavoja, maakuntaliitot tuottavat omia suunnitelmiaan, minkä ohella sidos-ryhmät ja edunvalvontajärjestöt tuottavat omaa dokumentaatiotaan ja päivittävät alueellista tilannekuvaa. Asiantuntijoiden kartuttamaa, niin kutsuttua hiljaista, do-kumentoimatonta tietoa pyritään siirtämään tietojärjestelmiin, jotta osa asiantun-tijoiden tiedosta olisi l
	Tiedon tehokkaampi hyödyntäminen on eräs Väyläviraston strategisista tavoit-teista, minkä ohella hyödyntämiseen on kiinnitetty huomiota muualla valtionhallin-nossa. Sekä yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon olisi pohjauduttava entistä enemmän tutkittuun tietoon (Valtioneuvoston kanslia, 2021). Erityisesti Iso-Britanniassa 1990-luvulla suosiota saavuttaneen tietoperus-taisen politiikan (evidence-based policy) ajatuksia on kehitelty myös suunnittelu-teorian kentällä. Teoriaan syven
	Hankesuunnittelun tuottaman tiedon ja päätöksenteon välinen suhde on haastava tutkimuskohde. Suunnittelu on luonteeltaan monimutkaista, ilkeiden ja pirullisten ongelmien (Rittel & Webber, 1973) parissa työskentelyä. Käytännön valinnoissa, 
	siinä mitä hankkeita lähdetään edistämään, on taustalla lukemattomia neuvotte-luita, tiedonantoja, kiistoja, selvityksiä ja aiempia suunnitelmia. Erilaisten tarpeiden ja näkökulmien yhteensovittaminen on osa suunnittelijan ammattitaitoa. Tietopoh-jaisuutta ja tiedolla johtamista on viime aikoina korostettu strategiatasolla myös Väylävirastossa. Tutkimuksessa tarkasteluun on valittu yksi suunnitteluprosessin osa, Väyläviraston keskitetty suunnitteluohjelma, ja erityisesti suunnitteluohjel-massa rahoitetut ma
	Tavoitteena on tunnistaa, mitä maanteiden hankesuunnittelun tuottamasta tie-dosta hyödynnetään keskitettyyn suunnitteluohjelmaan liittyvissä päätöksenteko-tilanteissa sekä Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksissa (ELY), että Väylävi-rastossa. Missä määrin suunnitteluohjelmassa käytettävä tieto on implisiittistä, hil-jaista tietoa, ja missä määrin se on eksplisiittistä, dokumentoitua tietoa? Tavoite on diplomityön tasoiselle tutkimukselle kunnianhimoinen, minkä vuoksi voitaneen saavuttaa korkeintaan os
	Tutkimuksessa tarkastellaan jo päättyneitä suunnitteluohjelmaprosesseja haasta-tellen suunnitteluohjelmaan osallistuneita suunnittelun ja toiminnanohjauksen asi-antuntijoita. Tarkkaa vuosirajausta työlle ei voida määrittää, mutta tutkimuksessa tarkastellaan suunnitteluohjelmamenettelyä Väylän tai Väyläviraston organisaation ajalta. Tarkastelu päättyy vuoteen 2021, jolloin suunnitteluohjelmaa lähdettiin ke-hittämään voimakkaasti suhteessa valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitel-maan. Tarkastelua on te
	Suunnittelutyötä, ja suunnitteluhankkeiden ohjelmointia tehdään rajallisessa aika-raamissa, rajallisin resurssein ja rajallisin tiedon. Ei ole realistista odottaa, että suunnitteluhanketta valmisteltaessa kaivettaisiin esiin kaikki mahdollinen suunnit-teluhanketta koskettava tieto. Suunnittelussa on lopulta kysymys asioiden aikaan-saamisesta, getting things done. Toimintaympäristössä ja sen sisällä tapahtuvassa päätöksenteossa käytäntöyhteisön (Wenger, 1997) jaettu käsitys prioriteetiltaan tärkeimmistä hank
	Suunnitteluohjelmassa päätetään, päästetäänkö toimenpide etenemään kohti ho-risontissa häämöttävää toteutusta. Hankkeet etenevät toteutukseen eri nopeuk-silla. Osa etenee kaavamaisella tavalla suunnittelujärjestelmän askelmalta toiselle, esiselvityksestä yleissuunnitteluun, siitä tiesuunnitteluun ja lopulta rakentamis-suunnitteluun. Osa hankkeista pääsee ohituskaistalle, tuulta purjeisiin tarjoavat poliittiset kädenväännöt, talouden suhdannevaihtelut, elinkeinoelämän investoinnit sekä ajan henki ja sen muut
	Tutkimus ei tavoita äsken mainittujen, erityisistä syistä nopeammin etenevien hankkeiden luonnetta, vaan fokus kohdistuu suunnitteluohjelman arkisempaan prosessiin, vuosikellon mukaiseen toimintaan. Säännön vahvistavat poikkeukset saattavat nousta esiin satunnaisesti, mutta eivät merkittävästi. Arkiseen, vuosittain rutiininomaisesti etenevään menettelyyn ei liity niinkään dramatiikkaa vaan syste-matiikkaa. Kaoottiseksikin tulkittavaa liikennejärjestelmää pyritään hallitsemaan tai 
	kesyttämään vakiintuneiden, sääntömääräisten menettelyjen avulla. Menettelyt ohjaavat tuottamaan tietynlaista tietoa.  
	Suunnitteluohjelman kontekstissa Väyläviraston keskeinen toive on kuulla ELY-kes-kusten näkemys alueella ensisijaisesti toteutusta kohti edistettävistä hankkeista. Väyläviraston asiantuntijoiden tehtävä on haastava, koko liikenneverkon tilan ym-märtäminen. Kokonaisuutta on mahdotonta hallita dokumentoimatta tietoa yhteis-käyttöisiin tietojärjestelmiin. Apua hahmottamiseen tarjoavat selvitykset, strategia-kortit ja vuorovaikutus alueellisten ELY-keskusten kanssa. Unohtaa ei sovi sidos-ryhmiä kunnista maakunt
	Ohjelmointi eriytyy tutkimuksessa muusta suunnittelusta, mutta sitä ei rajauksesta huolimatta tulisi käsittää muusta hankesuunnittelutyöstä erillisenä. Tietoa ei tuo-teta pelkkää suunnitteluohjelmaa varten vaan se on aina suhteessa muuhun suun-nitteluun. Asiantuntija valikoi esiselvityksestä, hankearvioinnista tai muusta doku-mentaatiosta tiedot, joita hän tarvitsee suunnitteluohjelmaan kytkeytyvän suunnit-telutarve-ehdotuksen tekoon. Valikointi tehdään tiedostaen tai tiedostamatta. Jat-kossa suunnitteluohj
	Diplomityö ei sivua uuteen toimintaympäristöön liittyvää kehittämistyötä kuin pai-koitellen. Työn fokus on aiemmassa, liikennejärjestelmäsuunnitelmaa edeltävässä menettelyssä. Parhaimmassa tapauksessa diplomityötä voidaan käyttää prosessi-muistin tukena. Katse suuntautuu päättyneisiin prosesseihin, mutta menneestä poimitaan kehitysehdotuksia tulevan toiminnan kehittämiseen. Prosessimuisti on tärkeää organisaation toiminnan kehittämiselle. Suunnitteluohjelman prosessin etujen ja haittojen kiteyttäminen helpo
	Tiedon hyödyntäminen on kiinnostanut paljon ja sitä on tutkittu muun muassa tie-tojärjestelmiin tai organisaatioon peilaten. Immonen on Keski-Suomen ELY-kes-kukselle tekemässä opinnäytetyössä (2018) tutkinut maanteiden suunnitelmien te-hokkaampaa hyödyntämistä. Rajala (2019) on liikenne- ja viestintäministeriötä ta-paustutkimuksena käyttäneessä diplomityössään tutkinut vaikutusten arvioinnin organisatorista oppimista strategisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja liiken-nepoliittisessa valmistelussa. Or
	Ohjelmointia on tutkittu jonkin verran aiempina vuosikymmeninä. Lautala (2004) on tutkinut asiantuntijahaastatteluihin perustuvassa diplomityössään tiepiirien lii-kenneturvallisuustoimenpiteiden valintaprosesseja ja niiden vaikutuksia. Mild ja Metsäranta (2014) ovat selvityksessään esittäneet ohjelmatason arvioinnin kehit-tämisen tavoitetilaksi olemassa olevien suorien kustannus- ja liikenteellisten vaiku-tusten arvioinnin kehittämistä ja monipuolisempaa hyödyntämistä päätöksenteon taustatukena.  
	Työssä pureudutaan vaiheeseen, jossa tehdään päätös suunnittelun rahoituksesta. Talousarvioesityksestä käyty poliittinen keskustelu ja toteutushankkeista hallinnon-alan sisällä käytävä keskustelu jäävät rajauksen ulkopuolelle. Suunnittelun aloitta-mista edeltävää poliittista keskustelua ja vaikuttamista ei tutkimuksessa käsitellä. Hankkeet eivät ilmesty talousarvioesityksiin tyhjästä vaan ilmestymistä edeltää pitkä alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttamis- ja selvitystyö. Tutkimuksen ta-voitteena ei ole 
	Tutkimuksessa ei käsitellä esimerkiksi perusväylänpidon ohjelmoinnin käytäntöjä, vaan huomio keskittyy suunnitteluohjelmaan. Rajaus on keinotekoinen, mutta dip-lomityön toteutettavuuden kannalta välttämätön. Rajaus on keinotekoinen tiedon hyödyntämisenkin näkökulmasta. Tietoa ei tuoteta pelkästään ohjelmointiproses-sin tueksi. Enemminkin voisi ajatella hankesuunnittelussa tuotetusta tiedosta poi-mittavan tarpeelliset ainekset ohjelmointiin. Väylävirasto käyttää valtaa määrittä-essään, ministeriön askelmerkk
	Suunnitteluohjelmaa tarkastellaan seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 
	1. Mikä on vaikuttavaa tietoa valittaessa maantiehanketta keskitettyyn suun-nitteluohjelmaan?  
	1. Mikä on vaikuttavaa tietoa valittaessa maantiehanketta keskitettyyn suun-nitteluohjelmaan?  
	1. Mikä on vaikuttavaa tietoa valittaessa maantiehanketta keskitettyyn suun-nitteluohjelmaan?  

	2. Millaista tietoa suunnitteluohjelman valmistelussa hyödynnetään? 
	2. Millaista tietoa suunnitteluohjelman valmistelussa hyödynnetään? 

	o Miten maantiehankkeiden päätöksenteon tueksi tuottamaa tietoa on hyödynnetty keskitetyssä suunnitteluohjelmassa ja sitä valmis-tellessa?  
	o Miten maantiehankkeiden päätöksenteon tueksi tuottamaa tietoa on hyödynnetty keskitetyssä suunnitteluohjelmassa ja sitä valmis-tellessa?  
	o Miten maantiehankkeiden päätöksenteon tueksi tuottamaa tietoa on hyödynnetty keskitetyssä suunnitteluohjelmassa ja sitä valmis-tellessa?  


	3. Koetaanko hankesuunnittelun tuottama tieto keskitetyssä suunnitteluohjel-massa tehtävän päätöksenteon näkökulmasta riittäväksi ja tuotetaanko tie-toa oikea-aikaisesti? 
	3. Koetaanko hankesuunnittelun tuottama tieto keskitetyssä suunnitteluohjel-massa tehtävän päätöksenteon näkökulmasta riittäväksi ja tuotetaanko tie-toa oikea-aikaisesti? 


	Diplomityö on keskeisesti haastatteluaineistoon perustuva laadullinen tutkimus. Tutkimus suunniteltiin ja toteutettiin koronaviruspandemian aikaan. Kaikki tutki-mukseen liittyvät haastattelut, tiedonannot ja tarkastelut tehtiin etäyhteyksin. Tut-kimukseen olisi normaalioloissa sisältynyt enemmän osallistuvaa havainnointia, jol-loin johtopäätökset ja suositukset suunnitteluohjelman kehittämiseksi olisivat olleet kokonaisvaltaisempia.  Etäisyyksien vuoksi suunnitteluohjelmaan on toisaalta aina sisältynyt etäv
	1.2 Keskeiset käsitteet ja tutkimuksen rakenne 
	Hankesuunnittelulla tarkoitetaan tutkimuksessa kaikkea suunnittelutyötä, jossa asetetaan liikennehankkeelle sen laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoi-tusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet ja määritellään rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa (TEPA Termipankki, 2021). Määritelmä on työn tarkoitusta varten so-vellettu rakennetun ympäristön sanastosta, tarkemmin rakennushanketta kuvaa-vasta määritelmästä. Kuvaus on riittävä liikennehankkeelle, sillä tavalla kuin se tut-kimuksessa ymmärretään.  
	Päätöksenteolla tarkoitetaan ELY-keskuksissa ja Väylävirastossa tehtyjä, suunnit-telutarpeiden ehdottamista ja valintaa koskevia päätöksiä. Tutkimus on rajattu vir-kamiestason päätöksentekoon. ELY-keskusten osalta tarkastellaan yksilöllisen koh-teen ehdottamista osaksi Väyläviraston keskitettyä suunnitteluohjelmaa. Väylävi-raston osalta tarkastellaan suunnittelutarve-ehdotusten priorisointia.  
	Tiedon suhteen tutkimuksessa jaetaan klassinen määritelmä tiedosta totena, pe-rusteltuna uskomuksena (Tieteen termipankki, 2021). Tutkimusasetelma lainaa Campbellin (2012, 136-137) artikkelissa käytetyn laajan tiedon määritelmän, ym-märtäen tietoon liittyvän odotuksen kausaliteetista. Tutkimukseen perustuvaa tie-toa ei pidetä ainoana tietolähteenä, vaan tunnistetaan tiedon moninaisuus. Tietoa ja sen erityispiirteitä käsitellään tarkemmin tutkimuksen taustaosuudessa.  
	Tutkimuskysymyksissä esiintyvää käsitettä vaikuttava tulkitaan tutkimuksessa suh-teessa tietoon. Toisaalta tarkastellaan, millainen tieto on tehokasta tai efektiivistä, toisaalta millainen tieto on vaikutuksen tekevää (perustuen: Kielitoimiston sana-kirja, 2021). On tunnistettava vaikutuksiin kytketyt merkitykset liikennesuunnitte-lussa. Vaikutustenarviointi ja vaikutukset esiintyvät erityisesti hankearviointikon-tekstissa. Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohjeessa (Väylävirasto, 2020) vai-kutus määrite
	Tutkimuksessa ei tutkita vaikutustietoa vaan sitä, millainen tieto koetaan hanke-suunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa vaikuttavaksi tai vaikutuksen tekeväksi. Lisäksi keskeisiä käsitteitä ovat organisatorinen oppiminen ja tiedonhallinta. Käsit-teiden eron voi tulkita esimerkiksi siten, että organisatorinen oppiminen käsittää organisaation oppimisprosessin hallinnan tiedonhallinnan tähdätessä tietovaran-non rakentamiseen ja soveltamiseen (Mishra & Uday Bhaskar, 2011). 
	Kriittinen realismi, jota tutkimuksessa sovelletaan, on tietoteoreettinen näkemys, jonka mukaan tieteen avulla voidaan saavuttaa tarkempaa tietämystä todellisuu-desta. Todellisuus on kriittisessä realismissa olemassa huolimatta siitä tiedostam-meko sen olemassaolon. Havaittavissa ja koettavissa olevan sekä tapahtumat tuot-tavien mekanismien välisen ulottuvuuden välillä on ontologinen kuilu, minkä vuoksi tieteelliset havainnot ja teoriat ovat riippuvaisia käsitteistä, mutteivat niiden mää-rittämiä. Tiede näh
	Tutkimus jakaantuu kuuteen lukuun. Luvussa kaksi eli taustaluvussa esitetään kes-keistä ohjelmointia käsittelevää tutkimusta sekä tiedosta suunnittelussa käytyä suunnitteluteoreettista keskustelua. Lisäksi kuvataan lyhyesti organisaatioiden toi-mintaympäristö ja Väyläviraston suunnitteluohjelma. Taustaosuus alalukuineen muodostaa kehyksen, jota vasten tutkimustuloksia myöhemmin tulkitaan. Kolman-nessa luvussa esitellään käytettyä metodia eli haastattelututkimusta, tutkimustu-loksista tehtyä analyysia sekä v
	 
	 
	 Tutkimuksen tausta 
	Tässä luvussa esitellään tutkimuksen taustaa. Tutkimukseen vaikuttanutta kirjalli-suutta käsitellään tiedon, organisaatioteorian sekä ohjelmoinnin näkökulmasta. Alaluvussa 2.1. käsitellään ohjelmointia ja suunnitteluprosessia, kun taas alalu-vussa 2.2. kuvataan tiedon ja organisaation käsitteitä tutkimuksen kannalta tar-peellisella tavalla. Alaluku 2.3. sisältää taustaosuuden yhteenvedon. 
	Tutkimusta varten ei tehty systemaattista kirjallisuuskatsausta, taustaosuutta voisi kuvata tutkimustulosten ja johtopäätösten kontekstualisoinniksi. Tietoa ja organi-saatiota käsitellään yleisesti, minkä jälkeen kuvataan tapaustutkimuksissa tunnis-tettuja organisaatiotason tiedon hyödyntämistä edistäviä ja toisaalta estäviä teki-jöitä. Ohjelmoinnin osalta kuvataan ainoastaan peruspiirteet niiltä osin kuin se on tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäksi kuvataan tarvittavilta osin suo-malainen suun
	Päätöksentekoon liittyvän tutkimuksen ja teorian osuus luvussa on vähäinen. Pää-töksenteon taustoittaminen olisi ansainnut oman alalukunsa, mutta sitä ei aikatau-lusyistä käsitellä kuin viitteellisesti. Tutkimus pohjautuu osin kriittisen realismin teoreettiseen viitekehykseen. Kriittisessä realismissa abstraktiolla eli tutkimuskoh-teen keskeisimpien osatekijöiden tunnistamisella ja siihen pohjautuvalla konseptu-alisoinnilla eli käsitteistämisellä on keskeinen asema. Tunnistaminen on tärkeää osatekijöiden pa
	2.1 Ohjelmointi ja suunnitteluprosessi 
	2.1.1 Suunnittelujärjestelmä 
	Suunnitteluprosessi voidaan hahmottaa suunnitelmatasoina. Yksittäinen hanke etenee esisuunnittelusta rakentamiseen 6-10 vuodessa, mikäli päätökset tapahtu-vat viiveittä. Alueellisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa kootaan alueen toimi-jat pohtimaan, mikä on alueelle tärkeää, mitä toimenpiteitä tulisi painottaa ja mitä valtion toivotaan tekevän. Lähtökohtina ovat laajemmat alueen kehittämistavoit-teet. Työtä tehdään jatkuvasti ja liikennejärjestelmän kehittämiseen kytkeytyy maankäytön, asumisen, palveluj
	 
	 
	Figure
	Kuva 1. Maanteiden suunnittelun vaiheet (Väylävirasto). 
	Esiselvitystasolla tutkitaan tie- ja ratahankkeiden ajoitusta ja tarvetta maakunta-kaavaan ja yleiskaavaan verrattavalla tarkkuustasolla. Väylän sijainnista voi olla vaihtoehtoisia linjauksia. Esiselvityksiä on erilaisia kuten kehittämisselvitys, tarve-selvitys ja toimenpideselvitys. Tuloksena hahmottuu hankkeita, joille on alustavasti selvitetty vaihtoehtoisia toimenpiteitä vaikutuksineen ja kustannuksineen. Suunnit-telun aloittamisesta voidaan päättää esiselvityksen perusteella. Kattavimmillaan esiselvity
	Yleissuunnittelu vastaa yleis- tai asemakaavatasoista maankäytön suunnittelua. Yleissuunnitelmassa selvitetään väylän likimääräinen laatu ja sijainti, väylän kyt-kennät nykyiseen ja tulevaan tiestöön sekä maankäyttöön, liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet. Tarvittaessa teh-dään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa hankkeen vaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisesti. Hyväksytty yleissuunnitelma voi rajoittaa rakenta-mista suunnitelma-alueel
	Tie- ja ratasuunnitelmavaiheessa tehdään hankkeen toteutukseen tähtäävää yksi-tyiskohtaista suunnittelua. Tarvittava tiealue ja rautatiealue otetaan lainvoimaisen tie- ja ratasuunnitelman perusteella haltuun rakentamista varten.  Tien sijainti ja 
	liittymät määritetään tarkasti, kuten myös jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkolii-kenteen järjestelyt. Lisäksi määritetään melusuojaukset. Mahdollisista valituksista huolimatta alueet voidaan ottaa tässä vaiheessa haltuun ja aloittaa rakentaminen. 
	Rakennussuunnittelu liittyy hankkeen välittömään toteuttamiseen. Tutkimuskoh-teessa eli suunnitteluohjelmassa rakennussuunnittelu on harvoin keskiössä vaan painotus on edeltävissä suunnitteluvaiheissa. Suunnitteluohjelmassa aikataulute-taan esiselvityksiä, tie- sekä yleissuunnittelua, joten tehdyt valinnat kohdistuvat erityisesti toteutusta edeltäviin suunnittelun vaiheisiin. Suunnitteluohjelma laadi-taan Väylävirastossa Väylien suunnittelu -osastolla. Varsinainen suunnittelu, joka on yksityiskohdiltaan raj
	 
	Figure
	Kuva 2. Väyläviraston organisaatiokaavio vuodelta 2021. Suunnitteluohjelma val-mistellaan Liikenneverkkojen suunnittelu -toimialan alaisella Väylien suunnittelu  -osastolla (Väylävirasto). 
	 
	 
	Figure
	Kuva 3. Uudenmaan ELY-keskuksen organisaatiokaavio. Suunnitteluohjelman val-misteluun osallistuvat liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen virkahenkilöt.  (Uudenmaan ELY-keskus). 
	Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaan ELY-keskus vastaa yleissuunni-telman ja tiesuunnitelman laatimisesta. Tienpitäjä eli Väylävirasto voi ottaa vas-tuulleen merkittävän tie- tai yleissuunnitelman laadinnan. Ennen suunnittelun käynnistämistä ELY-keskusten panos on keskeinen.  Suunnitteluohjelman suunnit-telutarve-ehdotukset, johtuivatpa ne esiselvityksistä tai muista paikallisesti tunnis-tetuista tarpeista, ovat peräisin alueilta. ELY-keskukset toteuttavat alueellista suunnittelua osin omasta bu
	2.1.2 Ohjelmointi 
	Resurssien ollessa rajallisia on suunnittelun edistymistä hallittu ohjelmoinnilla. Oh-jelmointi on Sinhan ja Labin (2007) mukaan valittujen toimenpiteiden järjestämistä tärkeys- ja toteutusjärjestykseen tietyssä aikaraamissa. Ohjelmoinnissa projektien ja hankkeiden tietoja, kuten kustannuksia, toimenpiteitä ja vaikutuksia, verrataan käytettävissä olevaan rahoitukseen sekä liikennejärjestelmän strategisiin tavoittei-siin. Ohjelmoinnissa on Sinhan ja Labin mukaan keskeistä tunnistaa käytettävissä olevat resur
	 
	Sinha & Labi määrittävät ohjelmoinnille toimintaympäristön mukaan vaihtelevia rooleja. Ohjelmointi voi ohjata optimaalisten, liikennejärjestelmän kannalta tär-keimpien investointien tekemisessä. Toisaalta se mahdollistaa investointien välisen vertailun ja avustaa budjetoinnissa. Mikäli on tehty investointiohjelma, voi ohjel-mointi tehostaa sen läpivientiä.  Lisäksi ohjelmointi voi avustaa organisaation toi-minnanohjauksessa.  
	Tyypillisessä ohjelmointiprosessissa on seitsemän askelmaa. Ensin määritetään sel-keät, mitattavissa olevat tavoitteet. Toiseksi määritetään ohjelmoinnin ajanjakso sekä käytetyt mittayksiköt. Kolmanneksi tehdään vakiintuneisiin ja johdonmukai-siin prosesseihin perustuvat tarvearviointi. Neljänneksi suoritetaan fiskaalinen eli valtion tuloja koskeva analyysi. Viidenneksi kehitetään liikenteen parantamisoh-jelma, mieluiten iteroituvasti. Kuudenneksi viimeistellään ohjelmalistaus ja bud-jetti. Viimeisessä vaih
	Ohjelmointiin sisältyy hankkeiden asettamista tärkeysjärjestykseen eli priorisointia. Erilaiset ohjelmointitavat eivät ole tutkimuksen keskiössä, minkä vuoksi niihin ei syvennytä tarkemmin. Yleisesti voidaan todeta priorisointitapojen ja menetelmien vaihtelevan yksinkertaisista rankinglistoista monimutkaisempiin matemaattisiin mallinnuksiin. Väylävirasto on kehittänyt priorisoinnin tueksi hankearviointietoa hyödyntävän PRIO-työkalun. Työkalun tuloksia on hyödynnetty vuoden 2021 oh-jelmavalmistelussa. Aiemma
	Kun tarkastellaan Sinhan & Labin määrittelemää tyyppiprosessia, rajautuu tämä tutkimus kolmannen askelman eli tarvearvioinnin jälkeiseen maailmaan. Väylävi-raston keskitettyä suunnitteluohjelmaa varten on valmisteltu esiselvityksiä, tai alu-eilla on muuten tunnistettu potentiaalisia suunnittelutarpeita. Väyläviraston tehtä-vänä on huolehtia valtakunnallisen verkon palvelutasosta, ja sovittaa alueellisesti tehdyt ehdotukset valtakunnalliseen kehykseen. Tehtävä edellyttää hankkeiden vä-listä vertailua rahoitu
	Ohjelmointia tehdään eritasoisesti. Mild ja Metsäranta (2014) ovat kuvailleet Ruot-sin Trafikverketin mallin pohjalta ohjelmatasoja pyramidina, jossa pyramidin kär-kenä on yhteiskunta. Välitasoja ovat liikennejärjestelmä ja verkko kohdetason muodostaessa pyramidin alimman kerroksen. Kaikki tasot ovat jatkuvassa vuoro-vaikutuksessa käyttäjien kanssa.  
	 
	 
	Figure
	Kuva 4. Eri ohjelmatasot pyramidina (Mild & Metsäranta, 2014). 
	Tutkimus rajautuu kohdetason ohjelmointiin, jossa keskiössä ovat toimenpiteet sekä ratkaisut. Mild ja Metsäranta toteavat, että kohdetason ohjelmoinnissa pyra-midin ylemmillä tasoilla määritetyt linjaukset konkretisoituvat toimenpiteiksi. Koh-detasolla toimenpiteiden yhteisiä tekijöitä ovat konkreettisesti määritelty sisältö sekä paikka, aika ja kustannukset.  
	Ohjelmoinnissa ja liikennejärjestelmätyössä käytetään tavallisesti erilaisia mitta-reita. Mittareiden osalta tärkeäksi Sinha & Labi kuvaavat (1) sopivuutta eli tavoite peilautuu vähintään yhteen liikennejärjestelmätasolla asetettuun tavoitteeseen, (2) mitattavuutta eli tavoite on arvioitavissa objektiivisesti, (3) moniulotteisuutta, eli mittarin avulla voidaan tarkastella käsiteltävää ongelmaa monipuolisesti, (4) rea-listisuutta eli mittarin tarvitsema data voidaan kerätä kohtuullisin resurssein, (5) puolus
	Sinha & Labi toteavat, että mittareiden valinnassa korostuu käytettävyys, ennus-teiden luontimahdollisuudet, datan saatavuus ja tarkkuus sekä joustavuus kulku-muotojen välillä. Tarkasteltaessa moottoritieverkkoa tyypillisiä mittareita eli pää-töksenteon tukena hyödynnettävää tietoa ovat heidän mukaansa tarkastellun ver-kon ruuhkautuva osuus (prosentteina) sekä prosenttilukuna ilmoitettu aika, jonka verkon tarkasteltu osa on ruuhkautunut. 
	Ohjelmoinnissa on kontekstinmukaisia astevaihteluita. Se voi olla toimenpiteiden asettamista teemakoreihin monikriteerianalyysiin perustuvien menetelmien poh-jalta. Vaihtoehtoisesti ohjelmointi voidaan toteuttaa kevyemmin, vuorovaikutuksen ja asiantuntija-arvioiden pohjalta. Väyläviraston suunnitteluohjelma lukeutuu koh-detason ohjelmointiin, jossa vuorovaikutuksella on merkittävä asema.  
	  
	2.1.3 Väyläviraston suunnitteluohjelma 
	Väyläviraston suunnitteluohjelmaa ei ole kohtuullista erottaa muusta suunnittelu-järjestelmästä. Suunnitteluohjelman valinnat ovat suhteessa liikennejärjestelmän kokonaiskuvaan. Toisaalta valtiontalous asettaa raamit suunnitteluohjelmalle. Käy-tettävissä oleva rahoitus ohjaa, mitä suunnitteluohjelman puitteissa voidaan tehdä. Perusasetelma on ilkeä eli monitulkintainen. Kunkin prosessiin osallistuvan erilliset tulkinnat ovat loogisia ja selkeitä, mutta niitä on vaikea sovittaa yhteen näkemys-ten poissulkevu
	Suunnitteluohjelman valintoja ohjaavat lainsäädäntö, nykytilanteessa valtakunnal-linen liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä hallitusohjelma. Ennen valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa keskeinen asiakirja oli liikennepoliittinen selon-teko. Kaikkea valintoihin vaikuttavaa lainsäädäntöä ei tutkimuksessa ole mahdol-lista kuvata, minkä vuoksi keskeistä lainsäädäntöä esitellään valikoidusti. Suunnit-telussa tulee huomioida tarvittavilta osin muun muassa ratalaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL).
	Vuoden 2019 alusta astui voimaan Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maan-teiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta. Pääväyläasetuksessa tienpitäjää velvoitetaan huolehtimaan riittävän palvelutason ylläpitämisestä luetel-luilla väylillä. Tason I pääväylillä tienpitäjän tulee turvata pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeusrajoituksen on oltava vähintään 80 km/h, moottoriteillä 120 km/h. I-tason pääväylillä on oltava säännöllisesti turvallisia ohi-tusmahdollisuuksi
	Tason II pääväylillä tienpitäjän tulee turvata pitkämatkaiselle liikenteelle mahdolli-simman tasainen matkanopeus alueelliset olosuhteet huomioiden. Nopeusrajoituk-sen on oltava vähintään 80 km/h. Asetuksen mukaan pitkämatkaisen liikenteen määrän ollessa vähäinen tienpitäjä voi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet sekä ohitusmahdollisuuksien että liittymäratkaisujen ja määrien suhteen. 
	Pääväyläasetuksessa todetaan, että nopeusrajoituksen vähimmäistasosta voidaan tinkiä paikallisten liikenneturvallisuuteen, ympäristöön ja maankäyttöön liittyvien syiden vuoksi. Lisäksi momentissa 4 todetaan, että erityisesti kaupunkialueilla tien-pitäjän on sopeutettava nopeusrajoitukset ja liikennealueiden ratkaisut kaupunkien maankäyttöön ja paikallisiin olosuhteisiin (Pääväyläasetus 933/2018 § 4). 
	Suunnitteluohjelmaa varten on tuotettu lainsäädäntöön ja liikennepoliittisiin doku-mentteihin perustuvia valintakriteerejä. Vuoden 2020 suunnitteluohjelmassa käy-tettiin oheisia kriteerejä:  
	 
	1) asiakkaiden tarpeet  
	1) asiakkaiden tarpeet  
	alakategorioina elinkeinoelämän tarpeet ja sujuvat matkaketjut  
	2) liikenneturvallisuuden parantaminen  
	alakategorioina tasoristeykset sekä ajoneuvojen mittamuutokset 
	3) väyläverkon omaisuuden arvon ja väylien kunnon hallinta  
	alakategoriana siltakohteet 
	4) ympäristökestävyyden edistäminen 
	alakategorioina kestävä liikkuminen, päästöjen vähentäminen,  
	ympäristöriskien pienentäminen, energiatehokkuus ja automaatio  
	5) TEN-verkon palvelutasopuutteet, rajayhteydet 
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	Lisäksi hallitusohjelman tavoitteet raamittavat valintoja. Marinin hallituksen halli-tusohjelmassa liikenneverkon kehittämisen tavoitteiksi on tunnistettu (1) Toimiva liikenteen infrastruktuuri (2) Vähäpäästöinen liikenne (3) Toimiva viestintä ja tie-donvälitys (4) Liikenteen valtionyhtiöiden asema (Valtioneuvosto, 2021). Epäsuo-rasti taustalla vaikuttavat muut hallinnonalan strategiat. Liikenne- ja viestintämi-nisteriön konsernistrategiassa Väyläviraston tehtäväksi määritellään valtion tiever-kon, rautatei
	Suunnitteluohjelma kytkeytyy keskeisesti valtion taloudenpitoon. Liikenne- ja vies-tintäministeriön hallinnonalalle budjetoidut menot ovat vuonna 3,6 miljardia euroa koko budjettitalouden menojen ollessa 65,2 miljardia euroa (Valtiovarainministeriö, 2021b). Näistä 3,6 miljardista eurosta perusväylänpitoon (31.10.20) osoitettiin 2,1 miljardia euroa ja väyläverkon kehittämiseen (31.10.77) 432 miljoonaa euroa. (Val-tiovarainministeriö, 2021c).  
	 
	 
	Figure
	Kuva 5. Suunnittelukohteiden valintoja ohjaavia tekijöitä. Lainsäädännön, valta-kunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja hallitusohjelman kirjausten suhde on kuvattu suhteessa suunnitteluohjelmaan. (Väylävirasto).  
	Suunnitteluohjelmaakin koskettava keskeinen muutos tapahtui vuoden 2013 ta-lousarvion yhteydessä, kun väyläverkon kehittämismomentin käyttöehtoihin lisät-tiin kirjaus, jonka mukaan määrärahaa saa käyttää sijoitusmenomomenteilta ra-hoitettavien investointihankkeiden hankesuunnittelusta aiheutuviin menoihin en-nen kuin hankkeen aloittamisesta tehdään päätös valtion talousarvion yhteydessä. Tutkimuksessa ei käsitellä perusväylänpitoa kuin tarvittaessa, painotus on väylä-verkon kehittämisen suunnittelukohteissa
	Miten suunnitteluohjelmaa on Väylävirastossa valmisteltu käytännössä? Väyläviras-ton suunnitteluohjelma etenee strategisen työkalun eli vuosikellon mukaan. Alku-vuosi painottuu edeltävän vuoden raportointiin. Kevätkaudella ELY-keskukset ja Väylävirasto kohtaavat suunnittelupalavereissa ja hankkeiden etenemistä seura-taan. Elokuussa ELY-keskukset ilmoittavat Väylävirastolle seuraavien vuosien suunnittelutarpeet. Väylävirasto valmistelee ehdotusten pohjalta yhteenvedon ja priorisoi hankkeet aiemmin ilmoitettu
	Vuoden 2020 suunnitteluohjelmassa muuhun kehittämisen hankesuunnitteluun oli varattu noin 7,6 miljoonan euron määräraha. Alueelliset ELY-keskukset esittivät kaikki väylämuodot huomioiden suunnittelutarpeita 11,4 miljoonan euron edestä. Kohteita suunnitteluohjelmaan on ollut tarjolla paljon.  
	Suunnitteluohjelmaan liittyy paljon muuta kuin mitä vuosikellon kaltaisella strate-gisella työkalulla voidaan kuvata. Suunnitteluohjelman valmistelu on keskusteluve-toista ja siihen osallistuu niin liikennejärjestelmä- kuin myös hankesuunnittelun asiantuntijoita. Tosiasiassa suunnittelutarpeita ilmoitetaan suunnitteluohjelmaan vuoden ympäri ja niistä keskustellaan tarvittaessa ELY-keskusten ja Väyläviraston välillä. Suunnitteluohjelmaa johtanut henkilö kuvaa, että kalenteroidut tapaamiset ja niissä omaksutt
	Suunnitteluhankkeissa saattaa tulla eteen aikataulu- tai rahoitushaasteita, jotka pyritään ratkaisemaan organisaatioiden välisessä dialogissa. 
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	Kuva 6. Erään suunnitteluohjelmavuoden vuosikello. Keskeinen vuoropuhelu on ajoitettu kevätkaudelle (Väylävirasto).  
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	Kuva 7. Suunnitteluohjelman rahoitusta kuvaava esitysdia. Tutkimuksessa käsitel-lään kehittämismomentin alle valittuja maantiekohteita. (Väylävirasto).  
	Suunnitteluohjelman keskeinen dokumentoitu eli kodifioitu tieto sijaitsee Väylävi-raston käyttämän Alfresco -dokumentinhallintajärjestelmän työtilassa. Työtilaan on kerätty suunnitteluohjelman keskeiset aineistot vuositasolla. Keskimääräiseen kan-sioon on koottu suunnitteluohjelman excel-pohjainen raportointiaineisto, virasto-jen välisten palaverien aineistot, lisärahoituspyynnöt ja talousseuranta-aineistot. Lisäksi yhteen kansioon on kerätty suunnitteluohjelmasta erinäisissä yhteyksissä vuoden aikana pidet
	Valintaprosessista on työtilassa vähän kodifioitua tietoa. Toisaalta valinnat perus-teineen voi löytää Väyläviraston pitämistä esityksistä, lisäksi prosessia tuntevat löy-tävät ne talouden seuranta-aineistoista. Dokumentinhallinnassa korostuu vuosit-taisen prosessin tukeminen ja työnaikaisen tiedonhallinnan tehostaminen. Työtila palvelee samanaikaisesti eräänlaisena prosessimuistina ja arkistona. Kiireisessä ai-kataulussa ei ehditä tuottaa keskustelupöytäkirjoja suunnitteluohjelman vuosittai-sesta kulusta, 
	Suunnittelukohteiden aikatauluttaminen vuositason ohjelmaksi on infra-alalla va-kiintunut tapa. Suomalaiseen liikennehallintoon on muovautunut oma tapa aika-tauluttaa hankkeiden valtakunnallista suunnittelua. Miten prosessi on lähivuosina toiminut ja miten se vastaa haasteeseen valtakunnallisen ja alueellisen näkemyk-sen yhteensovittamisesta? Millainen menettelyyn kytkeytyvä tieto on keskeistä asi-antuntijoiden mukaan? Miten ELY-keskusten valmistelu suhtautuu Väylävirastossa tehtävään työhön? Onko prosessia
	Etsittäessä vastauksia asetettuihin kysymyksiin on hyödyllistä ymmärtää tiedon eri ilmiasuja, hiljaisen ja kodifioidun tiedon eroja, tiedon roolia suunnittelutyössä sekä sitä, miten tiedon on tutkimustiedon perusteella tulkittu organisaatioissa ilmene-vän. 
	2.2 Tieto ja organisaatio 
	2.2.1 Tieto suunnittelutyössä 
	Tieto ei ole yksiselitteinen käsite. Se voidaan jaotella esimerkiksi positivistiseen ja fenomenologiseen tietoon. Positivistisessa perinteessä tiedon tulkitaan koostuvan itsenäisissä todellisuuksissa esiintyvistä mitattavissa faktoista, kun taas fenomeno-logisen tai tulkinnallisen tiedon katsotaan olevan enemmän tilannekohtaista (de Neufville, 1987). Kriittisessä realismissa tieto nähdään sosiaalisesti määriteltyinä konseptuaalisina rakenteina. Tieto on aina vajavaista, mutta vajavaisuudessa voi olla laadul
	Päätöksiä tehtäessä korostuvat toisaalta arvovalinnat, toisaalta faktamallit. Metsä-ranta, Mild & Berg (2012) ovat tarkastelleet liikenteen suunnittelun faktamallia tie-don hierarkiaan peilaten. Mittaus, data, informaatio, prosessi ja ymmärrys erottu-vat erillisinä, joskin toisiinsa hierarkkisesti suhtautuvina kokonaisuuksina. Mittaus-vaiheessa tietoa kerätään tien ominaisuuksista ja liikenteestä niin kvantitatiivisten kuin kvalitatiivisten menetelmien avulla. Datalla tarkoitetaan mittaustiedon säilö-mistä 
	Ymmärrys voidaan käsittää monella tavalla. Davoudi korostaa, ettei tieto ole jotain suunnittelijan hallussa pitämää, vaan tieto ilmentyy suunnittelijan toiminnassa. Tietämisen käytäntö on luonteeltaan tilannekohtaista ja väliaikaista, jaettua ja kol-lektiivista, pragmaattista ja tarkoituksellista sekä välitettyä ja kiistettyä. Tieto ei ole resurssina rajaton eikä sitä voida käsitellä erillisenä kategoriana dynaamisten suh-teiden muihin suunnittelijoihin, yhteisöihin ja käsityksiin ollessa keskiössä (Da-voud
	Esimerkiksi Schön on käsitellyt ammatinharjoittamisessa ilmenevää tietoa (know-ledge-in-action). Schönin (1983, 49-50) mukaan ammatinharjoittamiselle on tyy-pillistä tunnistaa ilmiöitä, joita on mahdoton sanallistaa. Työn aikana tehdyille ar-votuksille ei kyetä asettamaan riittäviä, ulospäin näkyviä kriteerejä. Schönin mu-kaan ammatinharjoittamiseen liittyville taidoille ei ole aina määritettävissä menet-telytapoja tai sääntöjä. Mikäli toiminta perustuu tutkittuun tietoon, on sekin riippu-vaista hiljaiseen 
	Käytännön tietämisestä tai reflektiosta ammatinharjoittamisen yhteydessä puhu-minen vaatii sanallista kuvausta sanallistamattomasta (Schön 1983, 59). Oman työn kehittämiseksi aiempaa käytännön toimintaa saatetaan reflektoida ja näin ke-hittää ymmärrystä tapausesimerkin avulla. Reflektion kohteet voivat olla yhtä vaih-televia kuin työssä esiintyvät järjestelmät. Reflektio voi kohdistua niin normeihin ja arvotuksiin kuin myös strategiaan tai toiminnan taustalla vaikuttavaan tunteeseen (Schön 1983, 62). 
	Ymmärryksen kehittyminen ja oppiminen on erityisen tärkeää suunnittelussa, jossa tehtävillä valinnoilla on suuret vaikutukset. Suunnittelussa on usein kyse ilkeistä ongelmista, joihin ei ole olemassa tosia tai epätosia ratkaisuja (Rittel & Webber, 1973). Suunnitteluprosessit ovat luonteeltaan kompleksisia ja niihin osallistuu toi-mijoita eri tasoilta, eri tavoittein, eri tiedoilla ja erilaisissa valta-asetelmissa (Tennøy, 2012). Vaikka tarkkaa asiantuntijatietoa olisi asiantuntijoiden hallussa, ei 
	ole taattua, että se on vaikuttavaa tai että toteutuneilla suunnitelmilla saavutettai-siin prosessin alussa asetetut tavoitteet. Asiantuntijat eivät välttämättä hyödynnä hallussaan olevaa tietoa prosessin aikana (Tennøy ym. 2016).  
	Tennøy toteaa suunnittelijoiden muodostavan käytäntöyhteisön, jossa muodollisen koulutuksen jälkeen oppia kerätään työssä kertyvän kokemuksen kautta. Tutkittu tieto siirtyy osaksi käytännön toimintaa viipeellä. Tennøyn mukaan on todennä-köistä, että suunnittelijat hyödyntävät hankkeisiin liittyvää tietoa alitajuisesti. Tämä ei välttämättä ole ongelma käsiteltäessä aiemmasta tuttuja ongelmia, konteksteja ja ratkaisuehdotuksia. Haasteita ilmenee ratkaistaessa uudenlaisia, aikaisemmasta poikkeavia kysymyksiä. 
	Kuvatessaan tiedon ja toiminnan suhdetta Campbell (2012, 138) kuvaa suunnitte-lun yksinkertaisimmillaan vastaavaan neljään kysymykseen 1) Mitä täällä on me-neillään (deskriptiivinen tieto) 2) Miksi tilanne on sellainen kuin se on? (analyytti-nen tai selittävä tieto) 3) Mitä tehdä? (preskriptiivinen, ohjaava tieto) 4) Mitä tulisi tehdä? (normatiivinen tieto). Campbell korostaa, että asetettuja kysymyksiä ei tule ymmärtää suunnitteluprosessia kuvaavina tai sitä määrittävinä, vaan niitä tulee käyttää apuna tun
	2.2.2 Tiedon suhde organisaatioon 
	Cambrigen sanakirja määrittää organisaation joukoksi ihmisiä, jotka työskentelevät yhdessä järjestelmällisellä tavalla yhteisen päämäärän eteen. Organisaatiokonteks-tissa tietoa on sen ymmärtämisen ohella haluttu hallita. Tiedonhallinnan tutkimus-kentällä esiintyy kahta näkemystä tiedonhallinnasta, tieto voidaan käsittää sisäl-tönäkökulmasta (content perspective) tai suhteellisesta näkökulmasta (relational perspective). Ensimmäisen näkökulman mukaan tieto käsitetään koodattavissa ole-vaksi, taloudelliseksi 
	Spender (1996b) erotteli organisatorisen tiedon tutkimuksessa kaksi suuntausta, ensimmäisessä tietoon, oppimiseen ja muistiin liittyvät huomiot eroteltiin toisis-taan, kun taas jälkimmäisessä näitä kolmea konseptia tulkitaan saman järjestelmän toisistaan riippuvaisina osina. Spender kehottaa välttämään hiljaisen tiedon turhaa mystifiointia. Hän korostaa hiljaisen tiedon olevan tuttua kaikille uudessa organi-saatioissa tai uutta aktiviteettia aloittaville. Spender viittaa hiljaisen tiedon omak-sumisessa tapa
	Nonakan (1994) tunnetussa SECI-mallissa tiedon synnyttämistä tulkitaan spiraalin kautta. Spiraalissa sosialisaatio, ulkoistaminen, sisäistäminen ja yhdistäminen tun-nistetaan tiedon synnyttämisen keskeisiksi prosesseiksi. Diplomityön tutkimuskoh-teen, suunnitteluohjelman näkökulmasta erityisen kiinnostava vaihe on tiedon ul-koistaminen, jossa tiivisti määriteltynä asiantuntijatyön kautta syntynyttä, hiljaista tietoa, muovataan abstraktimmaksi ja yksinkertaisemmaksi, kodifioiduksi tiedoksi. 
	Toisaalta vaiheiden erottelu tai korostaminen on keinotekoista, sillä sosialisaatiolla, millä tarkoitetaan muun muassa osallistumista yhteisön sisäiseen vuorovaikutuk-seen, yhdistämisellä, millä tarkoitetaan konseptien ja käsitysten integrointia tieto-järjestelmään sekä sisäistämisellä, millä tarkoitetaan eksplisiittisen tiedon ilmentä-mistä hiljaiseksi tiedoksi, on kaikilla oma roolinsa hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon välisessä vuorovaikutuksessa.   
	 Nonaka ja Konno (1998) ovat myöhemmin kehittäneet vaikeasti kääntyvän ba:n käsitteen kuvaamaan tiedon kehittymiselle suotuisaa jaettua tilaa ja aikaa. Eri ba:t, alkuunpaneva, keskusteleva, toteuttava ja järjestävä, suhtautuvat toisiinsa SECI-mallin tavoin spiraalina. Nonaka ja Konno korostavat, että ba:n eri ominaisuuksien tunteminen mahdollistaa uuden tiedon luomisen tavalla, jossa hiljainen tieto muun-tuu eksplisiittiseksi tiedoksi ja päinvastoin.  
	Hiljainen ja kodifioitu tieto voidaan toisaalta erottaa Lamin (2000) mukaan neljään kategoriaan. Embrained knowledge eli käsitteellinen tieto on riippuvainen yksilön kognitiivisista kyvyistä ja käsitteellisistä taidoista. Embodied knowledge eli ilmen-tyvä tieto on toimintaohjautuvaa ja kontekstisidonnaista. Encoded knowledge eli koodattu tieto ilmenee säännöissä tai toimintatavoissa. Embedded knowledge eli sulautettu tai hiljainen tieto kätkeytyy organisaation jaettuihin normeihin ja rutii-neihin. Lamin muk
	Tiedonjakoa organisaatiossa voidaan tarkastella yksilöllisen ja institutionaalisen kautta. Tietointensiivisessä työympäristössä tiedonhallinnan tulisi kytkeytyä vah-vasti päivittäiseen työhön niin, että työkalut mahdollistaisivat kontekstisidonnaisen ja prosessia mukailevan toiminnan (Papavassiliou ym., 2003). Boh (2007) erottelee projektiorganisaatioita käsittelevässä tutkimuksessaan kehyksen, jossa yksilölliset ja institutionaaliset tiedonjakomekanismit on hahmoteltu omina kokonaisuuksi-naan. Yksilöllisis
	Kodifikaation etuna on, että tietoa voidaan tallentaa helposti laajan joukon saata-ville, kun taas personifioitu tieto tarjoaa paremmat mahdollisuudet vuorovaikutuk-selle, koska yksilöt voivat helpommin soveltaa tietoa toisessa kontekstissa (Boh, 2007, 30). Yksilölliset tiedonjakomekanismit mahdollistavat epämuodollisen ja ha-jautetun lähestymistavan, mutta toisaalta ne tekevät tiedonjaosta sattumanva-raista, riippuvaista siitä nousevatko ongelmat esille oikean henkilön kanssa oikeaan aikaan. Institutionaal
	Julkishallinnollisen organisaation realiteetit voivat erota yksityisestä organisaa-tiosta. Tutkitun tiedon hyödyntämisessä julkisorganisaatioissa haaste ei usein ole tutkimustiedon vähäisyys vaan ajan, kannustimien tai kapasiteetin puute. Tämän vuoksi yhteyksien ja vuorovaikutuksen kehittäminen akateemisen maailman ja jul-kisen sektorin välillä on tärkeää (Head, 2015). Organisaation on klassisesti todettu saattavan muistuttaa organisoitua anarkiaa, jossa organisaation tavoitteita määrit-tää epäselvyys, yrit
	Siciliano (2017,117) arvioi julkista kouluympäristöä tutkivassa artikkelissaan, että julkisen sektorin työn ollessa prosessikeskeistä asiantuntijatiedon ääreen etsiyty-minen voi vähentyä, koska ongelmiin ei ole löydettävissä yksittäistä selväpiirteistä ratkaisua. Tällöin työntekijät saattavat turvautua parhaiten saatavilla oleviin kolle-goihin, sillä näihin kontakteihin liittyy vähiten psykologisia ja sosiaalisia kustannuk-sia.   
	Tiedon hyödyntämiseen vaikuttaa osaltaan tietointensiivisessä työssä työhön osal-listuvien tietopohja. Ryhmän tehokkuuden kannalta osallistujien tietopohjien eroa-vaisuudella (knowledge variety) on havaittu olevan suurempi vaikutus kuin pääl-lekkäisellä tiedolla (knowledge overlap), minkä ohella ulkoisten verkostojen suu-ruudella vaikuttaisi olevan vaikutusta siihen, miten päällekkäisiä tietoja organisaa-tion jäsenillä on. Sisäisen verkoston keskittyminen vähentää tietopohjien eroavai-suutta (Wong, 2008, 60
	Yksittäisten työntekijöiden panos tiedon välittämisessä voi olla paikoitellen merkit-tävä. Meyer määrittelee knowledge brokeringin tiedon liikuttamiseksi ja yhteyksien muodostamiseksi tutkijoiden ja heidän yleisöjensä välillä. Knowledge brokerit tuot-tavat, fasilitoivat ja vaihtavat tietoa sekä liikkuvat eri sosiaalisten todellisuuksien välillä (Meyer, 2010, 123). Vaikka Meyerin esimerkit ovat tutkimusmaailmasta eikä virkamiestyöstä, voi julkisenkin organisaation toimintaympäristö olla knowledge brokeringia
	Organisaatiossa vuorovaikutukseen voi sisältyvän puolin ja toisin tehtävää selon-tekemistä. Hayes määrittää sense-makingin, selontekemisen, toiminnan tie-toiseksi, refleksiiviseksi seurannaksi ja toimintojen järkeistämiseksi. Sense givin-gillä, toiminnan ymmärrettäväksi tekemisellä, tarkoitetaan Hayesin mukaan teksti-muotoista, organisaation muille jäsenille suunnattua kuvausta toiminnasta esimer-kiksi jaetulla keskustelufoorumilla. Sense readingillä, toisten selontekojen hyödyn-tämisellä, puolestaan tarkoi
	2.2.3 Oppimisen ja tiedonjaon taustatekijöitä 
	Heiskanen ym. (2019, 221) on koonnut tiedon jakamista edistäviä ja estäviä teki-jöitä tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen. Tiedon jakamista edistävät organisaation tarjoama tuki, osallistujien jakama yhteinen päämäärä, osallistumismahdollisuu-det, kommunikaatio, teknologia, sitoutuminen ja tietovarannot. Estäviksi tekijöiksi tunnistetaan osaamattomuus tiedon hyödyntämisessä, tietoon liittyvät valtataiste-lut sekä pelko. Huomion ja kunnioituksen puuttuminen voi lisäksi estää tiedon hyö-dyntämistä. Suomalaises
	Tiedon virtaavuuden haasteita voidaan luokitella yksilöllisiin, organisatorisiin ja tek-nologisiin. Mäen tiedon hyödyntämistä neljässä tietointensiivisessä organisaatiossa käsittelevässä väitöstutkimuksessa yksilölliset ja organisatoriset haasteet tunnis-tettiin merkittävimmiksi. Teknologiset haasteetkin kytkeytyivät siihen, miten tek-nologiaa käytännön työssä sovelletaan (Mäki 2008, 154). Suosituksena Mäki to-teaa, että tietointensiivisessä organisaatiossa on lisättävä tietoisuutta organisaa-tion saavuttam
	Mishra & Uday Bhaskarin (2011) kahden organisaation tapaustutkimuksessa tie-donjakoa mahdollistaviksi tekijöiksi lukeutuivat muun muassa itseoppiminen, tie-don luomisen palkitseminen, keskittämätön tiedon jakaminen, tehtävärotaation kautta mahdollistuva tietojen päivitys, ulkoinen ja sisäinen benchmarkkaus sekä pakolliset tiedonsiirtoprosessit ja monitasoinen tiedonsäilytyksen kontrolli. Tiedon jakamista estivät ainoastaan muodollisten tiedonluontimekanismien käyttö, yl-häältä ohjautuva tiedon jakaminen, vä
	Ilkeiden ongelmien parissa toimiseen on etsitty toimintatapoja. Raisio, Jalonen & Uusikylä (2018) korostavat selvityksessään ilkeiden, tai heidän määritelmänsä mu-kaan pirullisten ongelmien kohtaamista ’ratkaisemisen’ sijaan.  Ongelmia kohda-tessa on hyväksyttävä ja hyödynnettävä moniäänisyyttä ja panostettava vuoropu-helussa syntyvään asiantuntijuuteen. Lisäksi tarkan etukäteissuunnittelun sijaan ongelmia tulisi lähestyä kokeilujen kautta ja panostaa tiedon avoimuuteen. (Raisio, Jalonen, Uusikylä, 2018, 37
	 Raisio, Jalonen ja Uusikylä (2018) ehdottavat lisäksi ilkeitä tai pirullisia ongelmia kohdatessa varmistamaan tiedollisen monimuotoisuuden lisäämällä tiedon käyttä-jien ja tuottajien vuoropuhelua ja hyödyntämään vuoropuhelussa syntynyttä ym-märrystä. Tulokset tulisi kehystää puhuttelevasti ja lisätä kehittävää arviointia, jotta tilannekuvasta päästäisiin kohti tilanneymmärrystä. Ilkeiden ongelmien yh-teydessä epävarmuutta ja epätäydellisiä ratkaisuja ei tulisi pelätä, mahdollisuuk-sien mukaan säännönmukais
	Tietoon suhteutuvassa organisatorisessa oppimisessa voidaan tunnistaa kaksi pää-suuntausta, informaatioperspektiivi ja interaktiivinen perspektiivi. Ensimmäisessä organisaatio kuvataan järjestelmänä, jonka omat periaatteet ja prosessit joko edis-tävät tai estävät oppimista, jälkimmäisessä keskitytään organisaation jäsenten vä-liseen vuorovaikutukseen. Oppimismuotoja on kirjallisuudessa hahmoteltu useita, mutta erityisen tehokasta oppiminen vaikuttaisi olevan organisaatioissa, joiden kulttuuri tukee deutero-
	Mahler (1997) korostaa kulttuurin merkitystä organisaatiossa tapahtuvalle oppimi-selle sen tarjotessa organisatoristen merkitysten säiliön, jota vasten dataa, tuloksia ja kokemuksia tulkitaan. Kulttuurin vaikutus tulosten tulkinnassa on Mahlerin mu-kaan suurinta silloin, kun tuloksiin ja niihin liittyviin prosesseihin tai teknologioihin kohdistuu epäselvyyttä tai kiistanalaisuutta. Yksilöllisestä oppimisesta tulee Mahle-rin mukaan organisatorista oppimista, kun opit jaetaan muodollisesti tai epämuo-dollises
	Tutkimuskirjallisuudessa on hahmoteltu organisatorista oppimista tukevia tekijöitä. Psykologista turvallisuutta tukeva kulttuuri edistää oppimista, minkä ohella muun muassa yhteisesti kehitetty, jaettu ammatillinen kieli tukee sitä (Argote, 2013, 41). Popper & Lipshitz (1998) ovat ehdottaneet, että tuottava organisatorinen oppimi-nen edellyttää oppimiskulttuuria, joka koostuu sitoutumisesta oppimiseen, validista tietopohjasta, läpinäkyvyydestä, asiaorientaatiosta sekä tilivelvollisuudesta. Or-ganisatoriseen
	Yrityskontekstissa tietoon ja sen jakamiseen liittyviä haasteita on tutkittu paljon. Esimerkit soveltuvat julkisorganisaation kontekstiin vain rajatuilta osin. Organisaa-tiotasolla on tunnistettu kodifikaatio-ongelma, erityisesti hiljaisen tiedon osalta.  Haider kuvaa kodifikaation tärkeyttä erityisesti siitä näkökulmasta, että asiantunti-joiden hiljainen tieto olisi organisaation kannalta pysyvämpää. Samaan aikaan ko-difikaatiossa saatetaan menettää hiljaisen tiedon erityisluonne ja tieto saattaa muuttua v
	Yritysten teknologiaosaston ja markkinoinnin välistä yhteistyötä tutkinut Dougherty (1992, 191) havaitsi yritysten eri osastojen tavoittelevan yhtäläisesti parasta mah-dollista tuotetta, mutta näkemykset ja ajatusmaailmat (thought world) erosivat osastojen välillä merkittävästi, hankaloittaen organisaation toimintaa. Organisaa-tion innovaatiota heikentävien rutiinien, kuten kapeiden roolien, rajoitetun vuoro-
	vaikutuksen ja tiukkojen tuotekehitysrajoitusten todettiin vaikuttavan taustalla. In-novatiivisimmat työntekijät rikkoivat onnistuessaan kaikkia estäviä rutiineja. Dougherty suosittaa artikkelissaan, että innovoinnissa hyödynnettäisiin eri ajatus-maailmojen ainutlaatuisia havaintoja ja luotaisiin kollaboratiivisia mekanismeja, jotka pyrkivät vaikuttamaan suoraan tulkinnallisiin ja rakenteellisiin yhteistyötä es-täviin tekijöihin. 
	Ohjelmistojen tuotekehitystä tutkineet Hoopes & Postrel (1999) ovat esittäneet ’glitchin’ -käsitteen, jolla tarkoitetaan kalliita, vältettävissä olevia virheitä, jotka oli-sivat olleet estettävissä, mikäli joku osallistujista olisi ymmärtänyt toisilta osallistu-jilta puuttuvan tietoa. Glitchien tai bugien määrää on mahdollista vähentää panos-tamalla vuorovaikutukseen, joskin tälläkin todetaan olevan omat kustannuksensa, esimerkiksi erikoistumisen väheneminen, minkä ohella vuorovaikutukseen kulu-tettu aika v
	Boh (2007, 52) havaitsi kahden organisaation tapaustutkimuksessaan koon ja maantieteellisen jakautumisen vaikuttavan siihen, miten yksilöllisyyteen perustuvia tiedonjakomekanismeja käytetään. Suuremmassa, useampaan toimipaikkaan ja-kautuneessa yrityksessä institutionalisoitujen tiedonjakomekanismien käyttö oli tyypillisempää. Tapaustutkimuksen tulokset tukivat ehdotusta, jonka mukaan ko-difioidut tiedonjakomekanismit soveltuvat toisteisia projekteja suorittaville organi-saatioille, kun taas personifioidut t
	Aiemmin mainitussa Haiderin tapaustutkimuksessa, jossa sovellettiin tiedon jää-vuorimallia, tunnistettiin hiljaisen tiedon välittyvän parhaiten valmennusten, dialo-gin ja kokemusten jakamisen kautta. Organisaatiokulttuurin olisi tuettava tiedon jakamista sen hamstraamisen sijaan. Haider tunnisti tiedon ’nousemista’ hiljaisesta tiedosta kohti implisiittistä tietoa tukeviksi tekijöiksi tiedonhallintastrategian kyt-keytymisen yritysstrategiaan ja innovointia tukevan, tiimityöskentelyä painottavan organisaatiok
	 
	Figure
	Kuva 8. Sovellutus tiedon jäävuorimallista (perustuen Haider, 2009). 
	2.3 Yhteenveto taustaosuudesta 
	Taustaosuudessa on esitelty tutkimusaihetta käsittelevää kirjallisuutta. Ohjelmoin-tia ja tiedon hyödyntämistä organisaatiokontekstissa on tutkittu ja käsitelty moni-naisesti. Ohjelmoinnin eli toimenpiteiden toteutusjärjestykseen asettamisen osalta tässä tutkimuksessa painotetaan kohdetason ohjelmoinnissa tehtäviä, asiantunti-janäkemykseen perustuvia valintoja. Ohjelmointia voidaan tehdä monikriteeriana-lyysin tai muiden vastaavien menetelmien avulla, mutta suunnitteluohjelman kon-tekstissa korostuu asiantu
	Tiedon osalta tutkimuksen kehyksen kannalta keskeisiä konsepteja ovat eksplisiit-tinen ja hiljainen tieto. Organisaatiokontekstissa hiljaista tietoa on aina enemmän kuin eksplisiittistä tai kodifioitua tietoa, mitä kuvaa esimerkiksi kuvassa 8 esitelty tiedon jäävuorimalli. Väyläviraston suunnitteluohjelman näkökulmasta on tärkeää tunnistaa yksilöllisten ja institutionaalisten tiedonjakomekanismien väliset erot en-simmäisten ollessa strukturoimattomia ja jälkimmäisten ollessa luonteeltaan muo-dollisia ja org
	Asiantuntijoiden kerryttämää hiljaista tietoa voidaan yrittää vangita organisaation käytössä oleviin tietojärjestelmiin, mutta kaikkea tietoa ei ole mahdollista, saati järkevää yrittää tallentaa. Tieto on kytkeytynyt asiantuntijoiden käytännön toimin-taan. Parhaiten asiantuntijoiden hiljainen tieto on koko organisaation käytössä, kun tiedon muuntaminen hiljaisesta tiedosta kodifioiduksi tiedoksi on kytketty osaksi arjen käytäntöjä. Kytkeminen voidaan toteuttaa monella tavalla, tärkeintä on so-peuttaa valitu
	Yrityksissä innovointia tukeva organisaatiokulttuuri edellyttää tiedon jakamiseen painottavaa toimintaa, jossa tiimimäisesti työskentelemällä pyritään hyödyntä-mään ja yhdistelemään eri ajatusmaailmojen tietoa toisiinsa. Näin vältetään kalliit, tiedon jakamattomuuteen liittyvät virhetilanteet. Kulttuurin synty edellyttää sitou-tumista niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.  Julkishallinnollisen organisaation rea-liteetit ja toimintatavat eroavat yksityisestä organisaatiosta, mikä on tärkeää huo-mioida tarka
	Rittel & Webber toteavat ilkeän ongelman hahmottuvan sen ratkaisuyritysten kautta. Schönin mukaan ongelmallisen tilanteen muuntaminen ongelmaksi vaatii epävarman tilanteen selkeyttämistä. Schön toteaa esimerkissään tien rakentami-sesta päättävienkin käsittelevän tilannetta, jossa topologiset, maantieteelliset, po-liittiset ja taloudelliset seikat sekoittuvat (Schön 1983, 40).  Suunnitteluohjelmaan päätöksiä tehdään rajoittuneen rationaalisuuden (Simon, 1957) vallitessa: aika, kognitiiviset kyvyt ja tiedon r
	Tiedonhallinnan tulisi mahdollistaa sujuva tiedon jakaminen ja sitä kautta myös organisatorinen oppiminen. Organisatorista oppimista tukeva organisaatiokulttuuri muodostuu useista eri tekijöistä. Tehtävien ja rutiinien avulla tietoa voidaan säilyt-tää ja siirtää, erilaisten työkalujen avulla sitä voidaan säilyttää, mutta tietoa voi-daan luoda ainoastaan organisaation jäsenten aktiivisen panoksen kautta. Organi-saatioon voidaan luoda tiedon jakamista tukevat rakenteet, mutta on yksilöistä kiinni, tapahtuuko 
	 
	 Tutkimusaineisto ja -metodit 
	Luvussa kuvataan diplomityön tutkimusosan metodologiset valinnat ja rajoitteet, tutkittavien henkilöiden valintaperiaatteet sekä haastattelututkimuksen ja -analyy-sin periaatteet. Alaluvussa 3.1. kuvataan kriittisen realismin vaikutusta tutkimus-asetelmaan. Alaluvussa 3.2. esitellään teemahaastattelun toteutustapa ja alalu-vussa 3.3. kuvataan haastatteluaineistosta tehdyn sisällönanalyysin toteutustapa. Alaluvussa 3.4. on kuvattu yksittäisten hanke-esimerkkien merkitystä tutkimuk-sessa. Viimeisessä alaluvus
	Teemahaastattelujen lisäksi tutkimuksessa on pintapuolisesti analysoitu suunnitte-luohjelmaa varten tuotettuja, Alfresco-dokumentinhallintajärjestelmään tallennet-tuja asiakirjoja ja osallistuttu kahteen keväällä 2021 järjestettyyn Väyläviraston ja ELY-keskusten väliseen suunnittelukokoukseen. Koska suunnittelukokoukset käsit-telivät tulevia suunnittelutarpeita eivätkä diplomityössä tarkasteltavaa ajanjaksoa, voidaan niitä pitää korkeintaan taustoittavana valmistautumisena.  
	Tutkimukseen valmistautumiseen lukeutui marraskuussa 2020 järjestetty työpaja, johon osallistui Väyläviraston asiantuntijoita. Työpajan tulokset tarjosivat tutki-mukselle lukuisia suuntavaihtoehtoja, muun muassa tiedonhallinnallinen rajaus sekä hankearviointeihin keskittyvä rajaus nousivat esille. Osittain käytännön syistä päätettiin keskittyä suunnitteluohjelman menettelyihin. Suunnitteluohjelman osalta tehtiin alkuvaiheessa väylämuotoja koskeva rajaus, kun rata- ja vesiväylähankkeet rajattiin tutkimuksen 
	Seuraavassa luvussa käsiteltävästä tutkimusasetelmasta on todettava tässä yhtey-dessä muutama sana, erityisesti liittyen myöhemmin esiteltäviin hanke-esimerkkei-hin. Kriittisestä realismista vaikutteita ottaen tapahtumien katsotaan olevan moni-kausaalisia ja tilanneriippuvaisia. On olemassa lukematon yhdistelmä erilaisia tilan-teita, jotka saattavat vaikuttaa siihen, että tietty kausaalinen voima ilmentyy ja laukaisee tapahtumaketjun (Danermark ym., 2002). Suunnitteluohjelmankin yh-teydessä voidaan tunnista
	 
	 
	3.1 Tutkimusasetelma 
	Tutkimustuloksia on tulkittu käyttäen apuna kriittisen realismin käsitteistöä, minkä vuoksi käytetyt käsitteet esitellään lyhyesti tässä alaluvussa. Kriittisessä realismissa todellisuutta jäsennetään rakenteiden (structure), voimien (power) syntymekanis-mien (generative mechanisms) sekä tendenssien (tendenssien) kautta. Danermar-kin ym. mukaan objektien voima tai valta ja syntymekanismit perustuvat rakentei-siin. Sosiaalisissa objekteissa rakenteet nähdään kuitenkin ehdollistavina, ei mää-rittävinä. Rakenne
	Pelkän tapahtuman tarkastelun sijaan pyritään tunnistamaan tapahtuman synty-mekanismit. Objektin luonteen ja sen tendenssien sekä kausaalisten voimien välillä on välttämätön yhteys. Tapahtumat saavat alkunsa eri mekanismien välityksellä, mekanismien väliset suhteet ovat monimutkaisia. Osa mekanismeista vahvistaa toisiaan, kun taas osa niistä jarruttaa toisten mekanismien aktivoitumista. Objek-tien voima tai valta ja mekanismit ovat olemassa huolimatta siitä, aktivoituvatko ne tietyn tapahtuman yhteydessä va
	Danermark ym. (2002, 109-110) ovat esittäneet kuusivaiheisen, kriittisen realismin perustuvan mallin selittävän tutkimuksen suorittamiseksi. Ensimmäisessä, deskrip-tiivisessä vaiheessa kuvataan monimutkainen tapahtuma tai tilanne, usein arki-kieltä käyttäen. Toisessa, analyyttisen resoluution vaiheessa erotellaan tutkimus-kohteen eri komponentit, ulottuvuudet ja aspektit toisistaan. Kolmannessa, teo-reettisen uudelleenkuvauksen vaiheessa tutkimuskohteeseen liittyviä komponent-teja ja aspekteja kehitellään j
	Tutkimuksen voi kuvata noudattaneen selittävän tutkimuksen vaiheita pääosiltaan, joskin viimeinen vaihe eli mekanismien manifestoitumisen analyysi, jää tutkimuk-sessa puutteelliseksi. Rakenteellisessa analyysissa toimijoiden välisten suhteiden on katsottu olevan substantiaalisia eikä formaaleja, viitaten siihen, että toimijat ovat tosiasiallisesti yhteydessä toisiinsa. Toimijoiden välisen suhteen on lisäksi tul-kittu olevan symmetrisesti välttämätön. (Danermark ym., 2002, 45-46). Tällä tar-koitetaan sitä, e
	Kriittisessä realismissa vertaaminen ideaalityyppeihin ja erojen sekä samankaltai-suuksien etsiminen verrattuna niihin ei ole hedelmällistä, koska erojen synnyn taustasyitä ei tunneta, eikä niitä siten pystytä arvioimaan (Danermark ym. 2002, 49). Tutkimuksen taustaosuudessa esiteltyjen ohjelmointiin, tietoon ja organisaa-tioon liittyvien jäsentelyjen tavoitteena onkin ennemmin esitellä tutkimuskohteen eli Väyläviraston suunnitteluohjelman kannalta keskeiset käsitteet.  
	Kriittisen realismin viitekehyksen pohjalta tehdyssä tutkimuksessa, mikä on yh-teistä monelle yhteiskuntatieteelliselle tutkimussuuntaukselle, tutkimuskohteen luonne määrittää soveltuvimman metodin tutkimukselle ja sanelee samalla sen, millaista tietoa erilaisista ilmiöistä voidaan saavuttaa (Danermark ym., 2002, 41). Suunnitteluohjelman liittyvän dokumentoidun tiedon vähäisyys puolsi haastattelu-tutkimuksen käyttöä kaikista soveltuvimpana metodina.  
	3.2 Teemahaastattelut 
	Suunnitteluohjelmaprosessia ja tiedon asemaa siinä tarkasteltiin puolistrukturoitu-jen teemahaastattelujen avulla. Varsinaisia teemahaastatteluja toteutettiin viisi, haastateltavien edustaessa sekä Väylävirastoa, että ELY-keskuksia. Haastattelut vaihtelivat kestoltaan 70-90 minuutin välillä. ELY-keskuksista edustettuina olivat Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Haastatteluissa pai-nottui fenomenografinen ote eli sen tutkiminen, miten tietty ilmiö koetaan (Hirs-järvi & Hurme, 2008, 1
	Haastateltavat valittiin yhteistyössä työn ohjaajan kanssa. Haastatteluotantaan saatiin mukaan sekä toiminnanohjauksesta, suunnittelusta, että priorisoinnista vastaavia asiantuntijoita. Pienemmissä ELY-keskuksia roolit saattoivat olla päällek-käisiä. Vastaajajoukossa korostuu vapaaehtoisuus, mikä vinouttanee prosessista annettujen lausuntoja. Suunnitteluohjelmaprosessiin kriittisimmin suhtautuvat ei-vät liene otannassa mukana.  
	Diplomityön kanssa oli samanaikaisesti käynnissä suunnitteluohjelman nykyisiä menettelyjä kehittävä projekti, jonka osana kerättiin ELY-keskuksilta kommentteja suunnitteluohjelmasta. Haastattelun suunnittelussa ja tulosten tulkinnassa on hyö-dynnetty näitä vastauksia. Väylävirasto hyödynsi tutkimushaastatteluista tehtyjä alustavia havaintoja kehittäessään suunnitteluohjelmaa keväällä 2021. Pienen otannan vuoksi haastatteluvastaukset esitetään anonymisoituina. Erityisesti Väylä-virastoa tämän tutkimuksen kon
	Haastattelututkimus valittiin metodiksi toisaalta sen vakiintuneisuuden, toisaalta sen tarjoaman joustavuuden vuoksi. Teemahaastattelu on suunnitteluohjelman kontekstissa perusteltu menetelmä, koska dokumentaatio on vähäistä. Esimerkiksi suunnittelutarve-ehdotusten valinnasta tuotetaan niukasti aineistoja, minkä vuoksi on luontevaa tavoitella tarkempaa kuvaa prosessista haastattelujen avulla. Ohjel-mointiprosessi on luonteeltaan monimutkainen ja siihen liittyy paljon vakiintuneita, käytännön työssä esiin tu
	Haastattelujen kautta yritettiin ymmärtää paremmin suunnitteluohjelman kulkua sekä suunnittelutarpeita esittävien ELY-keskusten, että suunnitteluohjelmaa ko-koavan Väyläviraston näkökulmasta. Aiempaa suunnitteluohjelmaa on valmisteltu 
	pienellä joukolla, minkä vuoksi kapeahko haastatteluotanta ei ole kaikilta osin va-linta vaan välttämättömyys. Pelkkään haastatteluaineistoon tehdyt havainnot eivät perustu, vaan mukaan on siivilöitynyt käytännön työssä tehtyjä havaintoja Väylä-virastossa harjoittelijana vietetyn reilun vuoden ajalta. Tämäkään tutkimus ei ole immuuni sille, että kodifioitua, haastatteluihin perustuvaa sekä hiljaista, käytännön työssä omaksuttua tietoa on haasteellista erottaa toisistaan.  
	Haastatteluteemoja valmisteltaessa käytiin muutamia taustoittavia valmistelevia keskusteluja esimerkiksi investointiohjelman valmistelusta sekä hankearviointien hyödyntämisestä hankesuunnittelussa. Keskustelut tuottivat arvokasta tietoa tee-mahaastattelujen pohjaksi, joskin varsinaisen teemahaastattelun pääteemoihin niillä oli vähäinen vaikutus. 
	Haastatteluihin valitut kolme teemaa olivat: 
	A) Keskitetty ohjelmointiprosessi ja siihen liittyvät menettely  
	B) Vaikuttava tieto  
	C) Tiedon riittävyys  
	Ensimmäisen teeman osalta oltiin erityisen kiinnostuneita suunnitteluohjelmaan osallistumiseen liittyvistä kokemuksista ja siitä, miten suunnitteluohjelmaan osal-listuminen on ELY-keskuksissa järjestetty. Väyläviraston osalta keskusteltiin suun-nittelutarve-ehdotusten valinnan organisoinnista. Toisen teemakeskustelun pää-asiallisena painopisteenä oli keskustella asiantuntijan näkemyksistä vaikuttavan tai vaikutuksen tekevän tiedon osalta. Vaikuttavaa tietoa käsiteltiin suunnitteluohjel-man kontekstissa, esi
	Haastatteluissa käytettiin tukena haastattelurunkoa, johon oli luetteloitu teemoit-tain haastatteluissa käytettäviä mahdollisia aloituskysymyksiä. Käytännössä haas-tattelut eivät edenneet kovin tarkasti haastattelurungon mukaan vaan haastattelut olivat keskustelunomaisia. Haastattelurunko on esitetty työn liitteissä, mutta siihen tulee suhtautua ohjeellisena, käytännössä haastattelut saattoivat poiketa tapaus-kohtaisesti paljon. Haastateltavat saivat haastattelurungon nähtäväksi etukäteen ja lopussa heille 
	Ainoan poikkeuksen muodostaa teema C eli tiedon riittävyys. Tiedon riittävyyden ja laadun selvittäminen oli työn alkuperäinen tarkoitus. Esikeskusteluissa, jotka käytiin noin viikkoa ennen haastattelua, havaittiin, että tiedon riittävyys ei ollut suunnitteluohjelmassa kovinkaan kiinnostavaa tai problemaattista. Tämä johti osin siihen, että haastattelujen ajankäytössä painotettiin kahta ensimmäistä teemaa. Tiedon riittävyys säilytettiin mukana keskusteluissa, joskin pienemmällä painotuk-sella.  
	Kvalen (1996) opein tuleva laadullinen sisällönanalyysi tiedon hyödyntämisestä py-rittiin huomiomaan jo haastattelutilanteen suunnittelussa, vaikkakin haastattelut toteutettiin melko avoimesti, pyrkien välttämään ennalta asetettuja odotuksia vas-tausten suhteen. Teoriaan perustuva, käsitteellistävä taustaosuus on toisaalta ke-hittynyt paljolti haastattelujen jälkeen, luvussa 3.1. kuvatun selittävän tutkimuksen askelmerkkejä osittain noudattaen. Tutkimuksen otetta voidaan pitää aineistoläh-töisenä eikä varsi
	3.3 Sisällönanalyysi  
	Haastattelut järjestettiin etäyhteyksin Microsoft Teamsissä. Haastattelut nauhoitet-tiin ja ne purettiin tekstiksi litterointiohjelman avulla. Kestoltaan 70-90 minuutin haastatteluiden litterointi tuotti noin 35 000 sanan aineiston. Litterointi tehtiin pu-hekielisesti, äänensävyyn tai muihin kehonkieleen liittyviin seikkoihin liittyviä huo-miota tehtiin rajatusti. 
	Analyysin ensimmäisessä vaiheessa vastaukset luokiteltiin ATLAS.ti -ohjelman avulla karkeasti valittujen haastatteluteemojen eli suunnitteluohjelman, vaikutta-van tiedon ja tiedon riittävyyden mukaan. Yksittäinen haastatteluvastaus saattoi käsitellä ainoastaan yhtä, parhaimmillaan kaikkia kolmea näkökulmaa. Aineistosta löydettiin 185 suunnitteluohjelmaa käsittelevää kommenttia, 136 tiedon riittävyyttä käsittelevää mainintaa ja 216 vaikuttavaa tietoa koskevaa lausuntoa. Luvut näyt-tävät suurehkoilta, joskin 
	 
	Figure
	Kuva 9. Esimerkkivastaus, jonka on tulkittu sisältävän elementtejä haastattelu-teemoista. Siinä kuvataan suunnitteluohjelmaan liittyvää suunnittelutarve-ehdo-tuksen valmistelua ja millainen tieto on vaikuttavaa valmistelussa. Kolmanneksi vastauksen on tulkittu kytkeytyvän ohuesti tiedon riittävyyteen.      
	Analyysin seuraavassa vaiheessa vastaukset koottiin yhteen pääteemoittain. Vas-taukset luokiteltiin tarkempiin, teemahaastattelun kulkua mukaileviin luokkiin. Esi-merkiksi valittuja hanke-esimerkkejä käsittelevät vastaukset olivat oma luokkansa, toisaalta eri tietolajeja tai käytettävissä olevan tiedon ja tavoitteiden välistä suh-detta käsittelevät kommentit koottiin omiksi kokonaisuuksikseen. Analyysin tässä 
	vaiheessa aineiston ulkopuolelle rajattiin kommentit, jotka käsittelevät Väyläviras-ton tulevia menettelyjä. Kehityskeskeiset kommentit annettiin tiedoksi diplomityön ohjaajalle, ja niitä hyödynnettiin tutkimuksen kanssa samaan aikaan käynnissä ole-van suunnitteluohjelman kehittämisprojektin pohja-aineistoina. Vastauksia hyö-dynnettiin myös diplomityön suosituksia valmisteltaessa.  
	Kun vastaukset oli luokiteltu teemojen mukaisesti ja koottu alustaviin alaluokkiin, tehtiin ensimmäinen koonti aineistosta. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut tuottaa kovinkaan monimutkaista analyysia vaan teemahaastatteluun pohjautuva luokit-telu koettiin riittäväksi. Jälkikäteen arvioituna tutkimuskysymyksiä tai haastattelun läpivientiä olisi vielä voinut hioa tai teemoittelua tiivistää. Kenties suunnitteluohjel-man käytännöistä olisi saanut parempia tuloksia keskittymällä haastatteluissa ai-noastaan niihin
	Loppuvaiheessa ELY-keskusten vastaajat ja Väyläviraston vastaajan havainnot ero-teltiin kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi. Väylävirastosta oli käytettävissä vain yksi vastaaja, minkä vuoksi diplomityön ohjaaja täydensi jonkin verran varsinaisen vastaajan antamia kommentteja. Erottelun jälkeen tuotettiin lopullinen, luvussa neljä esitetty temaattinen koonti aineistosta. Haastatteluissa käytetyt, alueilta poi-mitut hanke-esimerkit ja niihin liittyvät vastaukset päätettiin tulosluvussa esittää erillisenä al
	3.4 Hanke-esimerkit ja niiden hyödyntäminen haastatteluissa 
	Rajaaminen ja ennen kaikkea rajauksen vaihtelu on tyypillistä tutkimukselle kuin tutkimukselle. Alkuperäisessä ideavaiheessa tutkimuksen piti olla tapaustarkastelu, jossa selvitetään suunnitteluhankkeiden rahoitukseen vaikuttaneita tekijöitä. Ta-voite hankkeiden etenemisen seuraamisesta esisuunnittelusta toteutukseen osoit-tautui liian kunnianhimoiseksi. Alkuperäisestä tutkimusideasta diplomityöhön on jäänyt aputyökaluiksi muutama suunnittelukohde. Hankkeita käytettiin teemahaas-tatteluissa keskustelun tuke
	Esimerkkihankkeet valittiin joukosta suunnitteluohjelmaan viime vuosina valittuja hankkeita. Tällä haluttiin varmistaa, että haastateltavat ovat edes vähäisissä mää-rin osallistuneet valittujen hankkeiden käsittelyyn. Toisaalta mukaan on valikoitu-nut yksi hanke, jonka valitsemisesta suunnitteluohjelmaan oli jo kulunut pidempi aika. Asia havaittiin vain hetki ennen varsinaista haastattelua, mutta tästä huoli-matta haastattelu päätettiin pitää. Haastattelussa hanke-esimerkkiä käytettiin vain tarvittaessa. Ma
	Haastatteluvastauksissa korostui hankkeiden ainutkertaisuus, mutta samalla käsi-teltiin melko kattavasti, mikä on tyypillistä suunnitteluohjelmaan valitulle hank-keelle. Haastateltavat kykenivät tarkastelemaan esimerkkihankkeita ainoastaan omaan työnkuvaansa peilaten, mikä oli riittävää tutkimuksen tavoitteiden kannalta.  
	Ohessa on esitelty tarkastellut suunnittelukohteet lyhyesti:   
	 
	Mt 815 Lentokentäntie (Pohjois-Pohjanmaan ELYn alueella) 
	Mt 815 Lentokentäntie (Pohjois-Pohjanmaan ELYn alueella) 
	Maantien 815 Lentokentäntie parantaminen Oulun kaupunkiseudulla valittiin suunnitteluohjelmaan 2020 uutena kohteena. Tavoitteena on Lentokentäntien liikenteen sujuvuuden, Oulun lentoaseman, Hailuodon ja työmatkaliikenteen toimintavarmuuden ja matka-aikojen ennustettavuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on parantaa Oulun ja Kempeleen maankäytön kehittämisedellytyk-siä sekä vähentää meluhaittoja. Kustannusennuste on 25 miljoonaa euron ta-solla (Väylävirasto 2021e). 
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	Vt 4 Kirri-Tikkakoski (Keski-Suomen ELYn alueella) 
	Vt 4 Kirri-Tikkakoski (Keski-Suomen ELYn alueella) 
	Valikoitui mukaan tutkimukseen hankkeessa suunnitteluvaiheiden välillä tapah-tuneiden muutosten vuoksi. Vt 4 Kirri–Tikkakoski –hankkeen tavoitteiksi on ase-tettu mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaa-tuiset ajo-olosuhteet, kuljetusten toimintavarmuus sekä matka-aikojen enna-koitavuus. Rakennettavan moottoritien pituus on 17 kilometriä, minkä ohella hankkeessa rakennetaan 25 kilometriä jalankulun ja pyöräilyn väyliä. Hankkeen kustannusarvio on 140 miljoonan euron tasolla. (
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	Vt 8 Turku-Pori Eurajoen kohdalla (Varsinais-Suomen ELYn alueella) 
	Vt 8 Turku-Pori Eurajoen kohdalla (Varsinais-Suomen ELYn alueella) 
	Valtatie 8 on merkittävä paikallinen yhteys. Eurajoen kohta valikoitui, koska se oli lähivuosina toteutukseen asti edennyt kohde. Hankkeen suhde valtatiellä 8 tehtyyn esiselvitystyöhön teki hankkeesta kiinnostavan. Vt 8 Turku–Pori Eura-joen kohdalla –hankkeen tavoite on liikenteen ja Eurajoen keskustan maankäy-tön kehittämisen yhteensovittaminen Euroopan unionin TEN-T kattavan verkon vaatimusten kanssa. Uuden valtatien pituus on 4 kilometriä ja hankkeen kus-tannusarvio on 30 miljoonan euron luokkaa. (Väyläv
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	Vt 25 Lepin liittymä (Uudenmaan ELYn alueella) 
	Vt 25 Lepin liittymä (Uudenmaan ELYn alueella) 
	Valtatie 25 Hangon ja Mäntsälän välillä on keskeinen yhteys Hangon satamasta Uudellemaalle.  Hanke valikoitu alun perin tarkasteltavaksi Raaseporin kaupun-gin kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön vuoksi.  Toteutukseen myöhemmin eden-neen Vt 25 parantaminen maantien 111 liittymän kohdalla –hankkeen tavoit-teena on liikenneturvallisuuden, liikennöitävyyden ja sujuvuuden parantami-nen. Hankkeen kustannusarvio on viiden miljoonan euron luokkaa (Väylävi-rasto, 2021d). 
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	Väyläviraston suunnitteluohjelmaa aiemmin johtaneen vastaajan haastattelussa yksittäisen hanke-esimerkin käyttö ei ollut tarkoituksenmukaista. Haastattelussa käytettiin esimerkkinä vuoden 2020 suunnitteluohjelmaan valittuja tiekohteita. Käytännössä tiekohteiden sijaan haastattelussa keskusteltiin enemmän suunnitte-luohjelman valintakriteereistä. Muistiin palauttamisen kannalta hankekokonaisuu-den tarkastelu osoittautui tarkoituksenmukaiseksi.  
	Tutkimuksen rajauksen kannalta käsiteltävien suunnittelukohteiden valinta on melko vähämerkityksellinen asia. Kohteet olisivat voineet olla toisia, eikä sillä luul-tavasti olisi ollut suurta vaikutusta keskusteluihin. Aineistosta tehtävien johtopää-tösten ja analyysin vakuuttavuuden tarkastelemisen kannalta hankkeiden doku-mentointi ja esittely on silti tärkeää. Hankkeiden kustannushaitari vaihtelee viidestä miljoonasta 140 miljoonaan euroon. Vaihtelu kuvastaa hyvin suunnitteluohjelmaan valittavien kohteide
	3.5 Metodiin liittyvät rajoitteet 
	Päätöksentekoprosessit ovat epäsystemaattisia, ja niihin vaikuttavia tekijöitä on paikoitellen haastavaa, ellei mahdotonta sanallistaa. Havaintojen parantamiseksi olisi ollut hyödyllistä havainnoida organisaatioiden toimintaa käytännössä, mutta se oli mahdollista rajatusti. Tutkimuksen yhteydessä osallistuttiin kahteen ELY-kes-kuksen ja Väyläviraston väliseen suunnittelupalaveriin keväällä 2021, mutta kovin-kaan kattavana havainnointina tätä ei voida pitää. Anonyymilla kyselytutkimuksella ja kattavammalla h
	Haastattelututkimus on perinteinen, joskaan ei ongelmaton metodi. Prosessiin osallistuvien näkemyksillä ja vastauksilla on rajallinen selitysarvo, koska muistot tapahtumista ovat saattaneet hälventyä tai vaihtoehtoisesti valintoja rationalisoi-daan jälkijättöisesti (esim. Eräranta 2019, 13). Metodin rajoitteet vaikuttavat suun-nitteluohjelmaprosessista vedettäviin johtopäätöksiin.  
	Organisatorisen oppimisen analysoinnin näkökulmasta aineisto ja toteutustapa on puutteellinen. Esimerkiksi Argote (2013, 32) toteaa että vastaajien kognitiossa ta-pahtuneita muutoksia on haastavaa tavoittaa haastattelututkimuksella, koska me-todilla ei voida tavoittaa vaikeasti artikuloitavaa hiljaista tietoa. Vastausten pohjalta pystytään korkeintaan toteamaan, että suunnitteluohjelmassa kodifioimattoman tiedon rooli korostuu. Tiedon luonteen tarkempaan kuvaamiseen aineisto ei so-vellu. 
	Kokemusten tulkintaan liittyy organisatorisen oppimisen kontekstissa haasteita. Kokemukset saattavat olla kausaliteetiltaan epäselviä ja suunnitteluohjelmassa ne ovat jakautuneet maantieteellisesti laajalle alueelle. Maantieteellisesti laaja-alai-sessa organisaatiossa on pääsy laajempaan tietoon, mutta toisaalta tiedonvaih-dossa saattaa ilmetä haasteita. Lisäksi ajallinen etäisyys kokemukseen voi vähen-tää sen käyttöarvoa (Argote 2013, 37-38). 
	Teemahaastattelu ei parhaalla mahdollisella tavalla tavoita suunnitteluohjelman toimintaympäristön kompleksisuutta. Yhdenkin suunnittelutarve-ehdotuksen taakse kätkeytyy lukemattomia asiasisällöltään ja tunnerekisteriltään vaihtelevia puheluita, sähköposteja, kasvokkaisia kohtaamisia sekä tietoa ja taustaselvityksiä, joihin ei ole tutkimuksen yhteydessä perehdytty. Se olisi ollut tässä ajassa ja pai-kassa mahdoton tehtävä, mikä on tutkimustuloksia tulkitessa tunnistettu.  
	Samaan aikaan virtahepo olohuoneessa eli hankkeisiin liittyvä lobbaus jää valitulla metodilla pimentoon. Aihetta sivuttiin haastatteluissa, mutta vain pintapuolisesti. Voidaan toisaalta perustellusti kysyä, onko suunnitteluohjelmaan valinta sellainen osa hankkeen etenemistä, jossa lobbaus olisi voimakkaimmillaan? Alueilla käy-dyissä keskusteluissa sen rooli on ilmeinen, samaten silloin, kun hanke alkaa lä-hestyä toteutusta. Lienee toisaalta niin, että osa hankkeista pääsee etenemään ohituskaistalla voimakka
	Tutkimustyön alkuvaiheessa tehtiin valinta, ettei edustajia kaikista ELY-keskuksista haastatella suunnittelutarpeiden esittämisen ollessa melko samankaltainen pro-sessi. Tutkimukseen haastateltiin osallistujia neljästä ELY-keskuksesta, mitä voi-daan pitää kohtuullisena otoksena ELY-keskusten kokonaislukumäärän ollessa yh-deksän. Haastattelut vastasivat sisällöltään siinä määrin toisiaan, että laajenta-mista ei nähty tämän tutkimuksen puitteissa tarpeelliseksi eikä toisaalta aikataulu-syistä mahdolliseksi. 
	Väyläviraston haastatteluotanta on pieni, koska vain yhtä, sittemmin muihin teh-täviin siirtynyttä henkilöä on haastateltu. Diplomityön ohjaaja on ollut keskeisesti mukana suunnitteluohjelman valmistelussa, mutta osin tutkimuseettisistä syistä tehtiin yhteisen päätös, että häntä ei varsinaisesti haastatella työhön. Ohjaaja on avustanut tulosten tulkinnassa ja kommentteja on hyödynnetty analyysin eri vai-heissa. Vaikka Väyläviraston osalta otanta on pieni, on tutkimustyön valmistelun aikana käyty taustakesku
	Haastattelijan rooli on osaltaan vaikuttanut, halusi sitä tai ei, saatuihin tuloksiin. Hirsjärvi & Hurme (2008, 49) toteavat haastatteluvastausten heijastavan haastat-telijan läsnäoloa sekä kysymystapaa. Haastattelijan asema Väyläviraston organi-saation jäsenenä on vaikuttanut haastattelutilanteeseen, eikä vaikutusta ole tar-peen häivyttää. Tuloksia on tarkasteltava asetelma huomioiden. Haastattelija tul-kittiin osin Väyläviraston edustajaksi, osin ulkopuoliseksi havainnoijaksi. Tuttuus vaikuttaa haastattel
	Haastatteluaineiston luokittelu ja analyysi on tehty melko yksinkertaisesti teemoi-tellen. Tämä palvelee tutkimuksen tarkoitusta melko hyvin, mutta jalostuneem-malla luokittelulla ja vielä tarkemmin rajatulla ja suunnittelulla haastattelurungolla tulokset olisivat olleet tasalaatuisempia. Aivan Kvalen (1996) penäämään tavoit-teeseen siitä, että haastattelijan tulisi jo haastattelun päättyessä tietää miten ana-lyysi tehdään, ei tässä tutkimuksessa päästy. Kytkentä tiedon hyödyntämiseen liit-tyvään tutkimuski
	Kriittisen realismin viitekehyksen kannalta keskeiset käsitteet kuten rakenne, voima tai valta, syntymekanismit ja tendenssit sisällytettiin tutkimukseen myöhäisessä vaiheessa. Olisi ollut hedelmällisempää käyttää käsitteitä tiiviimmin tutkimuksen aikaisemmissa vaiheissa. Tulosten tulkinnassa suunnitteluohjelmaan liittyvien kes-keisten syntymekanismien ja tendenssien tulkinta on parhaimmillaankin pintapuo-lista.  
	Tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista kattavasti pureutua kriittistä realismia kritisoivaan akateemiseen keskusteluun. Tärkeintä on tunnistaa, ettei se ole tieto-teoreettisena näkökulmana kiistaton. Näkökulmaa on kritisoitu esimerkiksi sen epäselvästä ontologisesta perusasetelmasta (Cruickshank, 2004). Cruickshankin mukaan kriittisen realismin kannattajat vaihtelevat ontologista määritelmää käsillä olevan ongelman perusteella. Ontologia on tilannekohtaisesti joko transitiivinen ulottuvuus, jota määrittä
	Haastattelu osoittautui kohtuulliseksi tavaksi havainnoida suunnitteluohjelmaa, ei-vätkä aluksi pohditut riskit etätyöympäristössä tehdyistä, vuorovaikutukseltaan on-toista haastatteluista realisoituneet. Pienen otannan vuoksi saatuihin tuloksiin ja niistä vedettäviin johtopäätöksiin on silti suhtauduttava korostetun maltillisesti.  
	 
	 Tulokset 
	Lukuun on kerätty 35 000 sanan haastatteluaineistosta tehdyt keskeiset havainnot. Havainnot on esitetty teemoittain, välttäen suorien sitaattien nostamista aineis-tosta. Alaluvuissa 4.1 ja 4.2 käsitellään suunnitteluohjelman valmistelua ensin ELY-keskusten, sitten Väyläviraston näkökulmasta. Alaluvussa 4.3. käsitellään vaikutta-vasta tiedosta tehtyjä havaintoja. Alalukuun 4.4. on koottu hanke-esimerkeistä käytyä keskustelua ja alalukuun 4.5. havainnot tiedon riittävyydestä. Alaluvussa 4.6. esitetään yhteenv
	Mahdollisuuksien mukaan on vastaajiin, jotka on luokiteltu kirjaimittain. Hanke-esimerkkejä käsiteltäessä viittaukset on jätetty pois vastaajien yksityisyyden suo-jaamiseksi. Tulosten yhteenvedossa on pyritty hahmottamaan suunnitteluohjel-massa vaikuttavia syntymekanismeja sekä tendenssejä. 
	Suunnitteluohjelmaa käsiteltiin haastatteluissa pääosin kahdesta näkökulmasta. Toisaalta käsiteltiin ELY-keskusten menettelyä suunnittelutarpeita esitellessä, toi-saalta kartoitettiin Väyläviraston tapaa priorisoida esityksiä. Kartoitus on haastat-teluotannan pienuuden vuoksi alustava, mutta prosessi vaikutti olevan toisteinen pienessäkin otannassa. Tämä on ymmärrettävää Väyläviraston määrittäessä suun-nitteluohjelmaan osallistumisen säännöt ja aikataulun. 
	Keskustelujen toinen, suunnitteluohjelmaprosessiin kytkeytyvä teema oli vaikut-tava tieto. Haastatteluissa vaikuttavan tiedon määritelmää etsittiin kysymällä, mikä hankkeeseen tai suunnitteluun yleisimmin liittyvä tieto on ollut vaikuttavaa tai vai-kutuksen tekevää. Vastaukset ohjautuivat helposti vaikutuksista keskustelemiseen, minkä ohella vaikuttavan tiedon sanallistaminen koettiin paikoitellen haastavana. Aiheen haastavuus oli haastatteluja valmisteltaessa odotettavissa. Vaikeuksista huolimatta vaikutta
	Haastatteluteemoista tiedon riittävyys tuotti vähiten keskustelua. Sitä ei koettu on-gelmaksi suunnitteluohjelman osalta yhdessäkään haastatteluista. Keskustelun vä-hyys liittynee tutkimukseen rajaukseen. Suunnitteluohjelman kontekstissa tiedon riittävyys ei näyttäydy ongelmallisena, mutta haasteita saattaa ilmetä muualla. Keskustelu kääntyi nopeasti riittävyydestä tiedon käytettävyyteen. Haastatteluissa korostui vahva luottamus asiantuntijoiden hiljaiseen tietoon ja näkemyksellisyy-teen.  
	4.1 ELYjen tarve-ehdotukset – esiselvitystietoa ja alueyhteistyötä 
	ELY-keskusten toimintaa suunnitteluohjelmassa voi kuvata vastausten pohjalta so-peutuvaiseksi. Suunnitteluohjelmaa ohjataan luvussa 2.1.3. esitetyllä vuosikellolla, joka suhtautuu Väyläviraston vuosittaiseen toimintaan sekä laajempaan päätök-sentekokehykseen. Suunnittelutarpeita voi ehdottaa suunnitteluohjelmaan vuoden ympäri, mutta rakenteellisesti vuorovaikutus on ajoitettu kevätkuukausille, huhti-toukokuulle. ELY-keskukset ovat vuosien saatossa oppineet toimimaan prosessin 
	mukaisesti. Suunnittelutarpeita kerätään vuoden aikana muistiin ja niitä ehdote-taan osaksi ohjelmaa viimeistään keväisissä suunnittelupalavereissa. Palaverit ovat kestoltaan noin kahden tunnin pituisia. 
	Väylävirasto on tehnyt suunnittelutarpeen ehdottamiseen liittyvään menettelyyn vuosittain joitakin muutoksia. Vielä muutama vuosi sitten ELY-keskuksia pyydettiin itsenäisesti valitsemaan tarve-ehdotuksilleen ennakkoon ilmoitetuista valintakritee-reistä sopivimmat. Alueellinen tarve-ehdotus saattoi vastata esimerkiksi suunnitte-luohjelman kriteeriin liikenneturvallisuuden parantaminen. Vuosien aikana sopivim-man kriteerin arviointi on siirtynyt Väylävirastoon.  
	ELY-keskuksissa tehtävän suunnittelutarve-ehdotusten priorisoinnin osalta vas-tauksissa korostui vuorovaikutteisuus. Yksittäiselle asiantuntijalle on muodostunut suunnittelutarpeista ajan saatossa henkilökohtainen näkemys. Organisaation mui-den asiantuntijoiden kanssa keskusteltaessa näkemys kehittyy yhteisesti jaetuksi arvioksi tärkeimmistä suunnittelutarpeista (Haastattelu D). Suunnittelutarpeiden kokoamiseen on saatettu määrittää erillinen vastuuhenkilö (Haastattelut A, D), mutta kaikissa vastaajaorganis
	Organisaation sisäinen näkemys on tulosten perusteella yhteydessä muiden alu-eellisten toimijoiden, kuten kuntien ja maakuntaliittojen kantoihin keskeisimmistä kehittämiskohteista. Toimijoiden näkemykset keskeisimmistä tarpeista saattavat erota. Toisaalta alueellisten, organisaation ulkopuolisten kantojen kuvattiin vuoro-puhelussa usein yhdistyvän yhteiseksi, jaetuksi näkemykseksi (Haastattelu B).  
	Vastaajat kuvaavat suunnittelutarve-ehdotusten pohjautuvan sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin ja toisaalta esiselvityksiin. Keskusteluja ei juurikaan käydä suunnittelutarve-ehdotuksia valmisteltaessa, vaan sidosryhmien kannat ovat tul-leet ELY-keskusten asiantuntijoiden tietoon kuntapalavereissa ja muissa sidosryh-mätapaamisissa. Kuntapalavereista tuotetaan dokumentaatiota (Haastattelu B), mutta haastattelujen perusteella ei syntynyt vaikutelmaa, että näihin asiakirjoihin välttämättä palattaisiin 
	Vastaajat kokivat suunnitteluohjelman valmistelun mielekkääksi, varsinkin kun sii-hen liittyvät toimintatavat on opittu vuosien varrella tuntemaan. Eräs vastaajista korosti suunnittelutarve-ehdotuksiin panostamisen tärkeyttä. Panostamiseen ovat kannustaneet aiemmin menestyneet suunnittelutarve-ehdotukset (Haastattelu C). Aikaisempina vuosina vastaajia on mietittänyt, millaisia hankkeita suunnitteluoh-jelmassa rahoitetaan. Erityisesti pienemmille hankkeille tai esiselvityksille ei ole epäselvyyksien vuoksi h
	Haastatteluissa korostui suunnittelutarve-ehdotusten vakiintunut muoto. Alueilla on tunnistettu vuosien kuluessa joukko hankkeita, joiden joukosta ehdotukset vuo-sittain valitaan. Suunnitteluohjelma koettiin vakaana järjestelmänä, jossa samat suunnittelutarpeet toistuvat vuosikymmenestä toiseen. Samat suunnittelutarpeet esiintyvät maakunnallisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja MAL-alueen doku-mentaatiossa. Suunnitteluohjelmaan liittyvä vuorovaikutus koettiin kaavamaisena viranomaisyhteistyönä, jota m
	Suunnittelutarpeiden toistuvuus näyttäytyy dokumentaation hyödyntämistavoissa. Yhdessä ELY-keskuksista edellisen vuoden suunnittelutarve-ehdotusta, tässä ta-pauksessa word-dokumenttia, käytetään seuraavan vuoden suunnittelutarve-eh-dotuksen pohjana. Edellisellä ohjelmakaudella rahoitetut hankkeet poistetaan lis-talta, ja tilalle sijoitetaan uusia hankkeita kiireellisyysjärjestyksessä (Haastattelu C). Suunnittelutarpeet on kirjattu ehdotuksiin usein priorisoituina listauksina, jol-loin on luontevaa nostaa se
	Väylävirasto ei ole lähivuosina edellyttänyt määrämuotoista esitystapaa peruste-luille. Tarve-ehdotukset ovat olleet lyhyitä ja niihin on kirjattu perustietoja hank-keen arvioiduista kustannuksista, keskeisistä toimenpiteistä ja arvioiduista vaiku-tuksista. ELY-keskusten henkilöresurssit ovat vähäiset. Kiireessä ei ole aikaa laatia keskustelupöytäkirjoja hankkeiden perusteista. Harvasanaisen dokumentaation taakse kätkeytyy kuitenkin paljon uskoa hankkeen etenemiseen. Suunnitteluohjel-maan ei haluta ehdottaa
	Sidosryhmien osallistaminen ja tiedonkulku koettiin suunnittelutarve-ehdotuksia valmisteltaessa riittäväksi (Haastattelut A, C, D). Yksittäisenä puutteena nousi esiin elinkeinoelämän näkemysten huomioiminen. Vastaaja pohti selittäväksi tekijäksi yritysmaailman ja suunnitteluohjelman eri aikajänteitä: yritysten investointiaiko-mukset saattavat muuttua nopeasti, mihin ei välttämättä pystytä suunnittelutar-peita valmisteltaessa reagoimaan (Haastattelu B). Väyläviraston vastaaja totesi toi-saalta nopeasti nouse
	 Tiivistäen voidaan todeta ELY-keskusten koostavan suunnittelutarve-ehdotukset vuorovaikutteisesti, asiantuntijanäkemystä sekä tarvittavaa dokumentaatiota, ku-ten esiselvitystietoa hyödyntäen. Tarve-ehdotusten valinnan dokumentointi, esi-merkiksi keskustelupöytäkirjojen muodossa, ei noussut haastatteluissa esille. Ole-tettavasti dokumentointia tehdään kursorisesti aikataulujen ollessa kiireisiä. ELY-keskuksille riittää, että ne dokumentoivat tekemänsä lopulliset ehdotukset Väylä-virastolle. Tarve-ehdotusten
	 
	4.2 Väyläviraston valinnat – vuorovaikutteista peilaamista 
	Väylävirasto saa syksyllä tietää ELY-keskusten esittämät, lopulliset suunnittelu-tarve-ehdotukset. Alustava tieto alueellisista tarpeista on tullut Väyläviraston tie-toon viimeistään kevään suunnittelupalavereissa. Väylävirastoa edustanut vastaaja kuvaa ohjelmatyötä vuorovaikutteiseksi ja aineistolähtöiseksi prosessiksi. Keskeisiä ohjelmatyön elementtejä ovat systemaattinen eteneminen ja vuoropuhelu sekä va-lintojen pohjana käytettävien aineistojen sekä suunnitteluohjelman kokoavan tii-min määrittäminen.  
	Vastaajan mukaan ELY-keskusten vastuu suunnittelun tuottaman tiedon kiteyttä-misessä perustelumuistioihin korostuu. Perustelumuistiot ovat keskeistä suunnitte-luohjelman tietopohjaa. ELY-keskuksia pyydetään mukauttamaan suunnittelu-tarve-ehdotukset Väyläviraston asettamiin kriteereihin, ja näin on vastaajan mu-kaan käytännössä tapahtunut. Suunnitteluohjelman kriteerit johtuvat keskeisistä hallitusohjelman kirjauksista, liikennepolitiikan avaindokumenteista ja toisaalta lainsäädännöstä. Suunnitteluohjelmaa a
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	Figure

	Kriteeristön uudelleenarviointi on vastaajan mukaan jatkuvaa ja välttämätöntä. Kri-teereihin tehdään vuosittain pieniä tarkennuksia. Vuoden 2020 suunnitteluohjel-makriteeristöä täsmennettiin korjausvelan ja pääteiden palvelutason osalta. Kritee-rejä muokataan ennakoivasti, valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on sovellettu valmistelussa jo etukäteen.  
	Vastaaja kuvaa suunnittelutarve-ehdotusten sovittamisen kriteereihin onnistuvan pääosin hyvin. Liikenteellinen sujuvuus, toimivuus ja omaisuudenhallinta ovat koh-tuullisen vaivattomasti arvioitavia asioita. Erikseen kysyttäessä ympäristökestävyys mainittiin hankalimmin arvioitavana kriteerinä. Haastavammissa tapauksissa on pohdittava tarkasti, miltä osin suunnittelutarve vastaa ohjelmakriteeriin, ja miltä osin vaikutukset ovat kriteerin osalta jopa negatiivisia (Haastattelu E).    
	Käytännössä valinta, eli suunnittelutarve-ehdotusten törmäyttäminen kriteereihin, tehdään istumalla yhteisen pöydän ääreen ja käymällä läpi ELY-keskusten lähettä-mät suunnittelutarve-ehdotukset. Pohdintaan osallistuvista asiantuntijoista mainit-tiin strateginen liikennejärjestelmätaso sekä hankesuunnittelutaso. Suunnitelmia, joihin suunnittelutarve-ehdotuksissa viitataan, ei valintatilanteessa enää lueta vaan niiden tiedot on omaksuttu aiemmin. Vastaaja korostaa suunnittelutarveperustelu-jen olevan ainoasta
	Suunnittelutarpeista valintatilanteessa käytävä keskustelu on ollut sovinnollista ja pääosin yksimielisistä. Erimielisyydet on käsitelty vastaajan mukaan rakentavasti. Keskustelussa korostuu suunnittelutarpeen ajankohtaisuus ja vaikutukset. Valinta-kriteereihin peilaamalla syntyy näkemys hankkeen tarpeellisuudesta. Vastaaja pa-lastelee valintatilannetta ohjelmakriteerien, hankeperusteluiden ja asiantuntijoiden suunnittelutuntemuksen väliseksi rinnakkain asetannaksi. Valintakriteeritaulukkoa käytetään muisti
	Hankearviointitietoon ei juuri palata suunnitteluohjelman valintatilanteessa, mutta vastaaja korostaa hankearviointitiedon tärkeää merkitystä prosessin aiemmassa vaiheessa. ELY-keskukset ovat käyttäneet hankearviointitietoa pohjana mietties-sään, kannattaako hankkeesta lähteä tekemään suunnittelutarve-ehdotusta.  
	Suunnitteluohjelman valintatilanne on vaikeasti sanallistettava, asiantuntijatietoon perustuva vuorovaikutustilanne. Väylävirastossa valmisteluun osallistuu hanke-suunnittelun, liikennejärjestelmätyön ja eri väylämuotojen asiantuntijoita. Tulevai-suudessa suunnitteluohjelman sisällöistä on vastaajan mielestä tärkeää viestiä enemmän ja ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Vuoropuhelun laajuus on ristiriitainen kysymys, vastaaja pohti, kannattaako liittoja ja kuntia kes-kusteluttaa aikataulun 
	4.3 Vaikuttava tieto yhdistelmä liikenteellisiä tekijöitä ja alueymmärrystä 
	Yleisesti vaikuttavan, vaikutuksen tekevän tiedon koettiin riippuvan yleisöstä. Vir-kahenkilölle saattaa olla tärkeää tietää, paraneeko liikenneturvallisuus 0,0053 hen-kilövahinko-onnettomuudella vuodessa, mutta ei kansalaiselle (Haastattelu A). Asi-antuntijoiden välisessä keskustelussa yhteisen ammattikielen tuntemuksen merki-tys nousee tärkeään asemaan. 
	Asiantuntijatasolla vaikuttavan tiedon osalta suunnittelukohteen konteksti korostui. Liikennemäärätieto ja turvallisuusvaikutukset tunnistettiin erityisen vaikuttavaksi tiedoksi, liikennemäärätiedon antaessa vastaajan mukaan välittömästi karkean ku-van hankkeen mittakaavasta (Haastattelu B). Toisaalta maakuntaliiton ja kuntien näkemys koettiin vaikuttavaksi tiedoksi suunnittelutarve-ehdotusta valmistelta-essa. Sisäisesti tietoa suodattuu ELY-keskusten muiden vastuualueiden eli ympä-ristö ja luonnonvarat (y)
	Jokaisessa haastatteluissa korostui vaikuttavana tai erityisen vaikutuksen tekevänä tietona hankkeen verkollinen asema. Asema kytkeytyi keskusteluissa pääväyläase-tuksen vaatimuksiin. Valtatien 25 kokonaisuudesta puhuttaessa vastaaja mainitsi, että tiehen liittyvät toimenpiteet etenisivät suunnittelujärjestelmässä kohti toteu-tusta nopeammin muualla valtakunnassa, mutta Uudellamaalla toimenpiteet jäävät kiireellisimpien varjoon.  
	Hiljainen, kodifioimaton tieto nousi keskusteluissa esiin useasti. Eräs vastaaja ku-vasi hiljaista tietoa näkemyksellisyytenä (Haastattelu E). Näkemys hankkeista on muotoutunut vuosien kuluessa ja kokemuksen kautta mahdollistuu eri näkökul-mien yhdistäminen toisiinsa. Kokemuksen kertymistä edesauttaa organisaation työntekijöiden vähäinen vaihtuvuus (Haastattelu D). Näkemykseen ja arvioihin vai-kuttavia tekijöitä on paikoitellen hankala sanallistaa.  
	Vaikuttava tieto muodostuu erään vastaajan mukaan kahdesta osasta. Osaltaan siihen vaikuttavat suunnittelun aikana tehdyt selvitykset, toisaalta alueelliset kes-kustelut (Haastattelu A). Sidosryhmien priorisoimat toimenpiteet ja vaikutuksiltaan tehokkaimmat hankkeet eivät aina ole samoja. Vaikutuksiltaan merkittävämpien hankkeiden perustelu sidosryhmille vaatii välillä laajoja keskusteluja. Keskuste-luissa saavutetaan työläydestä huolimatta usein yhteisymmärrys alueen keskeisim-mistä hankkeista (Haastattelu
	Suunnitteluohjelman kontekstissa suunnitelman koetut vaikutukset korostuivat. Tällä eräs vastaaja tarkoitti sen varmistamista, että suunnitelman toimenpiteet ai-kaansaavat haetut vaikutukset (Haastattelu E). Vaikutukset käsittävät turvalli-suutta, vähäpäästöisyyttä ja sujuvampia yhteyksiä taloudellisuuden vaikuttaessa keskeisesti taustalla. Suunnitteluohjelmassa vasta rahoitetaan tulevaa suunnitte-lua, minkä vuoksi vaikutukset ovat usein arvioita. Lisäksi taustalla vaikuttaa suun-nitelmavarannon toteuttamat
	Vastaajilta kysyttiin, voidaanko hankkeille asettaa tavoitteita kerätyn tietopohjan ulkopuolelta. Lisäksi keskusteltiin tavoitteiden ja tietopohjan yhteydestä. Eräs vas-taajista koki kerättävissä olevan tiedon ja tavoitteiden suhteen vahvaksi. Hank-keelle voitaisiin asettaa kerättäviin tietoihin liittymättömiä, esimerkkitapauksessa onnettomuustilastoihin kytkeytymättömiä tavoitteita, mutta se ei olisi järkevää. Vastaajan mukaan suunnittelujärjestelmässä vaikutustiedot, kuten YVA:sta saadut tiedot lukitsevat
	Suunnitteluohjelmassa hankearviointien tuottaman tiedon asema on ollut aikai-semmassa prosessissa taustoittava. Vastaajat korostivat, että pelkkä hyötykustan-nussuhde ei saisi olla päätöksiin vaikuttavaa tietoa, vaan tulisi ottaa huomioon muutkin hankkeen ominaisuudet. Keskusteluissa mainittiin esimerkkinä sanallisesti kuvattavat vaikutukset, kuten vaikutukset elinkeinoelämään ja työssäkäyntiin (Haastattelut A, B, D). Yleisesti hankearviointi ja sen asema hyväksyttiin vakiintu-neena, lainsäädäntöönkin perus
	Suunnittelutarpeiden suhteen vaikuttavaa tietoa on vastausten perusteella sellai-nen tieto, joka tarjoaa edellytykset organisaatioiden välisen, yhtenevän näkemyk-sen muodostamiseen. Tämä tieto muodostuu alueellisessa sekä organisaatioiden välisessä vuoropuhelussa, minkä ohella suunnitelmiin liittyvän, kontekstisidonnai-sen tiedon vaikutusta ei pidä unohtaa. Kontekstisidonnaista tietoa on kohdetta ku-vaava data, kuten liikennemäärä- ja onnettomuustiedot. Datan perusteella asian-tuntijoille on kehittynyt ymmä
	4.4 Esimerkkikohteissa verkollinen asema korostui  
	Metodiluvussa esitellyt aluekohtaiset hanke-esimerkit kulkivat mukana keskuste-lussa sujuvasti. Lyhyehköissä haastatteluissa niihin ei syvennytty kaikenkattavasti, mutta niiden aikana hahmoteltiin kiitettävästi tekijöitä, jotka ovat asiantuntijoiden mukaan johtaneet suunnitelmien edistämiseen. Kohteet ovat erilaisia ja niiden edistymiseen vaikuttavat mekanismit vaihtelevat. On kohtuuton tehtävä yksilöidä 
	näitä mekanismeja ja olosuhdetekijöitä, joita kriittisen realismin tarkastelukehystä soveltaen on aina lukematon määrä. Tämän vuoksi on keskitytty kuvaamaan me-kanismeista olennaisimpia. 
	Kirri-Tikkakoskesta keskusteltaessa korostui yhteys muihin Jyväskylä-Äänekoski yhteysvälin suunnitelmiin. Verkollinen asema nousi esiin: nelostien hankkeet ete-nevät kuin juna, mikäli rahoitusta on saatavilla. Toisaalta vaikuttavaksi tiedoksi tunnistettiin itse tiehen liittyviä seikkoja kuten yksiajorataisuus, liittymien määrä, vähäiset ohitusmahdollisuudet, jalankulun ja pyöräilyn suojan vähäisyys, pohjave-den suojaus sekä heikot ohitusmahdollisuudet. Raskaan liikenteen määrä, joukko-liikenne, liikenneturv
	Eurajoen tapauksessa asema valtatiellä 8 nousi haastattelussa esiin. Aiempi liitty-märatkaisu ei täyttänyt vastaajan mukaan nykypäivän vaatimuksia. Raskaalle lii-kenteelle olisi pääteillä taattava tietty nopeustaso, 60 km/h nopeusrajoituksella tämä ei onnistu. Eurajoen kaupungin maankäytön kehittämistä ohitustieratkaisun myötä ei nostettu erikseen esille. Hanke oli mukana eräänä toimenpiteistä valtatien 8 yhteysväliselvityksessä, mutta budjettileikkaukset viivästyttivät hankkeen etene-mistä. Tämän jälkeen h
	Lepin liittymä Raaseporissa on pieni, noin viiden miljoonan liittymäkohde valtatiellä 25. Vastaaja totesi, että sen etenemiseen vaikutti osaltaan Raaseporin kaupungin tahto edistää hanketta. Valtatien varrelta olisi löytynyt muitakin toteutuskohteita, mutta kunnan tavoitteellinen toiminta teknisen toimen johtajan johdolla vei han-ketta eteenpäin. Liittymäalueen kaavaa, jossa kaupallisia toimintoja lisätään, ei olisi voitu vastaajan mukaan toteuttaa ilman liikenneyhteyksien parantamista. Kyse on vastaajan mu
	Oulun Lentokentäntien tapauksessa vaikuttavana tietona nostettiin esille esiselvi-tys nykypaikkaan kehittämisestä, joka on toiminut pohjana suunnittelulle. Yleisesti vaikuttavaksi tiedoksi tunnistetiin liikenteen sujuvuus, asema nelostien rinnakkais-väylänä, liikenneturvallisuus ja paikallisista olosuhteista ratasilta, jonka parantami-
	nen on ehtona lisäkaistojen tekemiselle. Lisäksi taustalla on ollut maankäytön odo-tettavaa kehitystä alueella. Väylän asema lentokenttäyhteytenä tunnistettiin kes-keiseksi tekijäksi hankkeen etenemiselle. 
	Suunnitteluohjelmassa rahoitetaan paljon päätieverkon hankkeita. Hanke-esimer-kit ovat tyypillisiä suunnitteluohjelmassa rahoitettuja kohteita. Etenemiseen ja va-lintaan vaikuttaneet mekanismit ovat olleet yksilöllisiä, mutta kaikille esimerkeille yhteistä on, että niillä on pyritty ratkaisemaan joitain päätieverkon sujuvuuteen tai turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Hankkeiden tueksi on tuotettu kattavasti esisel-vitystietoa, mikä on luonut pohjan hankkeiden edistymiselle. Osaan on vaikuttanut yhteysvälin 
	4.5 Tietoa riittää, saatavuus vaihtelee 
	ELY-keskusten suunnittelutarpeista keskusteltaessa tiedon koettiin riittävän suun-nittelutarve-ehdotuksen tekoon. Haastattelujen perusteella syntyi kuva, että tiedon riittävyys on riippuvaista asiantuntijoiden hiljaisesta tiedosta. Väyläviraston osalta tiedon koettiin riittävän myös suunnittelutarpeiden väliseen vertailuun, kunhan suunnitelmat ovat samalla suunnitteluaikakaudella tehtyjä (Haastattelu E). Tulok-set lienevät tyypillisiä tietointensiivisille organisaatiolle, joissa ongelmat eivät useinkaan lii
	Tiedon riittävyyden yhteydessä keskusteltiin siitä, tulisiko tietoa hankkeista tuottaa aikaisemmassa vaiheessa. Periaatetasolla ajatus sai vastaajien joukossa kanna-tusta ja valtakunnallisen tarve tällaiselle tiedolle tunnistettiin. Tarkempi tieto joh-taisi todennäköisesti kustannusten kasvuun (Haastattelu B). Suunnitteluun käy-tetty raha on ELY-keskuksissa pois muusta toiminnasta. Tiedon tuottaminen aiem-min voisi vähentää seuraavien suunnitteluvaiheiden merkitystä (Haastattelut C, D). Haastatteluissa väli
	Tietojen riittävyyteen vaikuttaa erään vastaajan mukaan kuntayhteistyön laatu. Li-säksi riittävyyteen vaikuttaa suunnitelman ikä, vanhemmista suunnitelmista ei ole kerätty vastaavasti vaikutustietoa. Tietoa ei välttämättä riitä hankkeiden väliseen vertailuun. Tulevaisuudessa paikkatieto- ja tiestötiedon tulee olla jatkuvasti ajan-tasaista. Nykytilanteessa vastaajan mukaan näitä tietoja ei ole täysimääräisesti hyödynnetty, vaikka rakenteet ovat olemassa. Tieto saattaa sijaita suunnittelija-konsultin järjeste
	Myös muilla organisaatioilla koettiin olevan riittävästi tietoa suunnitteluhankkeista. Kunnilla ja maakuntaliitoilla on tiedossaan samat suunnitelmat. (Haastattelut A-D). Tietoa kerätään paljon, mutta sen vaikutus toteutukseen edetessä kyseenalaistet-tiin, päätökset saatetaan tehdä muun kuin hanketiedon perusteella (Haastattelut A ja D).  
	Keskustelu tiedon riittävyydestä ohjautui suunnitteluohjelmaprosessissa käytettyi-hin tietolajeihin. Hankekortin, suunnittelukohteen tiivistelmäasiakirjan, tietojen riit-tävyydestä keskusteltaessa korostui yleisön merkitys, hankekortti ei välttämättä anna tavalliselle kansalaiselle riittävää tietoa vaikutuksista, mutta asiantuntijakäy-tössä se palvelee (Haastattelut A, B). Hankekortin taustakysymykset ovat tulkin-nanvaraisia, mikä vaikeuttaa hankkeiden vertailtavuutta (Haastattelu A). Lisäksi tietoja kopioi
	Tiedon riittävyydestä käyty keskustelu oli niukkaa. Riittävyyden sijaan korostui tie-don runsaus. Tiedon käytettävyydessä nähtiin joitain haasteita. Suunnitteluohjel-man excel-taulukot ja niiden tarkoitus ymmärrettiin, mutta päivittäminen koettiin työlääksi (Haastattelu A). Käytettävyyteen liittyvät asiat korostuivat hankekor-teissa, joita tulisi vastaajan mukaan päivittää vain, kun asiasisältöön tehdään muu-toksia. Muuten päivittäminen joudutaan työläyden vuoksi ulkoistamaan konsul-teille. Käytettävyyteen 
	Toimintajärjestelmään ja asiakirjoihin liittyvät maininnat korostuvat otannassa, mutta pääosin suunnitteluohjelmaan liittyvää tietoa koettiin olevan hyvin saatavilla. Vastaajat kertoivat saavansa tietoa ohjelmasta erityisesti yhteistyöverkostoissa, minkä ohella tietoa vaihtuu organisaatioiden muussa vuorovaikutuksessa.  
	4.6 Yhteenveto vastauksista 
	Teemahaastattelut tuottivat hyvin tietoa suunnitteluohjelman käytännön järjestä-misestä ja siitä, miten ohjelma vuositasolla on edennyt. Menettelyssä korostuvat Väyläviraston tiedonsaantitarpeet alueellisesti merkittävistä suunnittelukohteista. Prosessissa korostuu hankesuunnittelun tuottaman tiedon tuntemus, joka on pää-osin hiljaista asiantuntijatietoa. ELY-keskusten kannalta on keskeistä saada ajan-tasaista tietoa suunnitteluohjelman valintakriteereistä sekä suunnitteluohjelman etenemisestä. Tiedonkulkuu
	Haastatteluissa tiedusteltiin asiantuntijoiden näkemyksiä hankkeiden etenemiseen vaikuttaneesta tiedosta. Mitä mainittujen tekijöiden perusteella voidaan päätellä? Ainakin voidaan tunnistaa, että suunnitteluohjelman puitteissa hankejoukkoon yh-
	distyy melko vakiintuneita merkityksiä. Sujuvuus ja turvallisuus kiteytyvät pääasi-allisiksi vaikutuksiksi päätieverkon kohteissa, mutta esimerkkihankkeisiin liittyy aina paikallisia, niistä erityislaatuisen tekeviä asioita. Keskusteluissa ei käsitelty ai-hetta riittävän syvällisesti, mutta ainakin vahvistui suunnitteluohjelmassa tuotetun dokumentaation olevan riittämätöntä kuvaamaan hankkeiden ainutlaatuisia omi-naisuuksia. Vastaukset vahvistivat suunnitteluohjelman dokumentaation lähinnä viittaavan aiemma
	Kerätyn aineiston pohjalta suunnitteluohjelman ja siihen liittyvien syntymekanis-mien kuvauksessa on noudatettava varovaisuutta. Suunnittelujärjestelmän, mikä on suunnitteluohjelman kannalta keskeinen rakenne jo rahoitusnäkökulmastakin, keskeisiä suunnitelman etenemiseen vaikuttavia mekanismeja on moninaisia. Alu-eellisessa palaverissa tehty havainto saattaa laukaista tapahtumaketjun, jossa tietty hanke nostetaan korkeammalle ELY-keskuksen prioriteettilistalla, minkä vuoksi hanke päätyy lopulta osaksi suunn
	Tutkimuksessa ei ole käsitelty rata-, tai vesiväyläkohteita, joihin liittyvät prosessit ovat erilaisia, koska suunnittelu teetetään pääosin Väyläviraston sisällä. Tässä mie-lessä maantiekohteet olivatkin kiinnostavampi tutkimuskohde, koska tarkastelu tarjosi mahdollisuuden perehtyä ELY-keskusten ja Väyläviraston väliseen vuorovai-kutukseen. Samanaikaisesti on todettava, ettei valittu metodi ole paras paljasta-maan organisaatioiden välisen vuorovaikutuksen kipupisteitä.  
	Teemahaastatteluissa sivuttiin lyhyesti hankearviointeja. Niiden osalta keskustelu jäi pinnalliseksi eikä voida todeta muuta kuin mitä organisaatioiden sisällä varmasti jo tiedetään ja tunnistetaan. Vertailuasetelman oikeudenmukaisuuden kannalta pi-dettiin tärkeänä, ettei hankkeita vertailtaisi pelkän hyötykustannussuhteen perus-teella vaan kattavamman arviointitiedon pohjalta. Eräs haastateltavista on osallis-tunut pienemmistä hankkeista tehtävän hankearvioinnin kehitystyöhön. Vastaaja totesi asiassa tapah
	Vaikuttavan tiedon yksilöiminen on haastattelutilanteessa haastavaa, ellei jopa mahdotonta. On perusteltua kysyä, onko se tarkoituksenmukaistakaan. Miten ku-vata sanallisesti suunnitteluhankkeen taustalla vaikuttava dokumentaatio, joka haastateltavan mukaan koostuu niin kuntien yleiskaavoista, maakuntakaavoista ja muista kaavoitukseen liittyvistä selvityksistä unohtamatta erilaisia esisuunnitelmia ja liikenneselvityksiä (Haastattelu A). Yleisesti tietoa hankkeeseen liittyen kuvattiin tulevan sieltä sun tääl
	 Johtopäätökset 
	Luvussa kuvaan, miten haastatteluaineistosta tehdyt havainnot suhteutuvat tutki-muskirjallisuuteen. Pohdin saatujen tutkimustulosten yleistettävyyttä ja tutkimus-tulosten käyttökelpoisuutta. Tutkimuksen oli määrätty vastaavan seuraaviin kysy-myksiin:  
	1. Millaista tietoa suunnitteluohjelman valmistelussa hyödynnetään? 
	1. Millaista tietoa suunnitteluohjelman valmistelussa hyödynnetään? 
	1. Millaista tietoa suunnitteluohjelman valmistelussa hyödynnetään? 

	o Miten maantiehankkeiden päätöksenteon tueksi tuottamaa tietoa on hyödynnetty keskitetyssä suunnitteluohjelmassa ja sitä valmis-tellessa?  
	o Miten maantiehankkeiden päätöksenteon tueksi tuottamaa tietoa on hyödynnetty keskitetyssä suunnitteluohjelmassa ja sitä valmis-tellessa?  
	o Miten maantiehankkeiden päätöksenteon tueksi tuottamaa tietoa on hyödynnetty keskitetyssä suunnitteluohjelmassa ja sitä valmis-tellessa?  


	2. Mikä on vaikuttavaa tietoa valittaessa maantiehanketta keskitettyyn suun-nitteluohjelmaan?  
	2. Mikä on vaikuttavaa tietoa valittaessa maantiehanketta keskitettyyn suun-nitteluohjelmaan?  

	3. Koetaanko hankesuunnittelun tuottama tieto keskitetyssä suunnitteluohjel-massa tehtävän päätöksenteon näkökulmasta riittäväksi ja tuotetaanko tie-toa oikea-aikaisesti? 
	3. Koetaanko hankesuunnittelun tuottama tieto keskitetyssä suunnitteluohjel-massa tehtävän päätöksenteon näkökulmasta riittäväksi ja tuotetaanko tie-toa oikea-aikaisesti? 


	Tutkimuskysymyksiä käsitellään erillisissä alaluvuissa. Alaluvussa 5.1. kuvataan tie-don hyödyntämistä suunnitteluohjelman valmistelussa. Alalukuun 5.2. on tiivis-tetty, millainen tieto suunnitteluohjelmassa on vaikuttavaa ja alaluvussa 5.3. ku-vataan, miten tiedon riittävyys suunnitteluohjelmassa koetaan. Alalukuun 5.4. on tiivistetty yleisemmin suunnitteluohjelmasta tehtyjä johtopäätöksiä ja viimeisessä alaluvussa pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
	5.1 Viritetty vuosikello ja kiihkeä rinnakkais-prosessi 
	Haastattelututkimuksen rajoitteena on, ettei sen avulla tavoiteta päätöksenteko-prosessin kompleksisuutta. Samalla on tunnistettava kunkin suunnitteluhankkeen ja –prosessin ainutlaatuisuus. Konteksteja ei voi toisintaa, mikä vaikuttaa havain-tojen yleistettävyyteen. Väyläviraston suunnitteluohjelmaa valmistellaan verkosto-maisesti ja systemaattisesti. Verkostot korostuvat erityisesti tiedonhankinnassa. Toiminnanohjausverkko, hankesuunnitteluverkko, liikennejärjestelmäpäälliköiden verkosto ja vastaavat yhtei
	Suunnitteluohjelman prosessi vastaa tulosten perusteella Sinhan & Labin määrittä-män seitsemänaskelmaisen prosessin vaiheita, joskin siinä on nähtävissä joitakin toimintaympäristöä varten tehtyjä mukautuksia. Ensin suunnitteluohjelmaa varten määritetään tavoitteet. Suunnitteluohjelman tavoitteet perustuvat ohjaavista do-kumenteista ja lainsäädännöstä johdettuihin kriteereihin. Kriteerit, kuten asiakkai-den tarpeet ja liikenneturvallisuuden parantaminen ovat olleet sanallisia, mikä lie-nee politiikkadokument
	määritellään suunnitteluohjelman ajanjakso, joka on vuosi, sekä mittayksiköt. Mit-tayksiköiden voidaan suunnitteluohjelman kontekstissa katsoa kytkeytyvän sekä valintakriteereihin, että suunnittelutarpeiden esitysmuotoon ja niihin liittyviin oh-jeistuksiin. Tarve-ehdotusten muoto on ollut vapaamuotoinen. Kriteereihin vastaa-vat, sopivimmat suunnittelutarpeet on määritetty vuoropuhelussa ja tarvittaessa suunnitelmadokumentaatioon palaamalla.  
	Taustaosuudessa esiteltyihin askelmiin verrattuna tarvearviointi kytkeytyy enem-män ohjelman aikaisempiin vaiheisiin sekä ohjaavien asiakirjojen asettamiin vaati-muksiin. Ohjelmatyössä pyritään löytämään muualta asetettuihin kriteereihin mah-dollisimman hyvin vastaavat suunnittelutarpeet. Tarvearvioinnin keskeistä aineis-toa on ELY-keskuksista saatava asiantuntijatieto. Neljänteen askelmaan eli fiskaa-liseen analyysiin suunnitteluohjelma kytkeytyy rajatusti. Suunnitteluohjelmassa ei päätetä käytettävissä ol
	Edellisissä kappaleissa on verrattu suunnitteluohjelmaa Sinhan & Labin ohjelmoin-nin ideaalitapaukseen. Tutkielman luvussa 3.1. todettiin toisaalta, ettei ideaalimal-leihin vertaaminen ole kriittiseen realismiin perustuvassa tutkimuksessa hedelmäl-listä, koska ideaalimallien syntymekanismeja ei tunneta. Suunnitteluohjelman osalta menettelyn muodostumista selittääkin paremmin suunnittelujärjestelmä, jonka osa suunnitteluohjelma on. Lainsäädäntö, valtioneuvosto- tai ministeriötason ohjeistukset sekä rahoitusr
	Suunnittelutarpeet, joita ehdotetaan osaksi keskitettyä suunnitteluohjelmaa, koos-tuvat pääosin kahdesta tietolähteestä. Suunnittelutarpeita ja tietoja niistä tuote-taan esiselvityksissä. Esiselvityksissä muodostetaan hankekokonaisuuksia, joita ELY-keskukset voivat ehdottaa osaksi suunnitteluohjelmaa. Lisäksi suunnittelutar-peita syntyy alueilla käydyssä vuoropuhelussa, oli vuoropuhelussa mukana sitten kuntia, maakuntaliittoja tai kansalaisia. Esiselvityksistä tai alueellisessa vuorovai-kutuksessa koostunut
	Organisatorisen oppimisen katsotaan erään määritelmän mukaan suhtautuvan yk-silölliseen oppimiseen niin, että yksilöiden opit ovat organisatorista oppimista op-pien institutionalisoituessa sääntöinä, rutiineina, teknologioina, normeina, standar-deina tai hiljaisena käytännön toimintana (Mahler, 1997). Suunnitteluohjelmassa institutionalisoitumista on vuosikellon mukainen toiminta. Suunnitteluohjelmaan on vakiintunut rutiinit suunnittelutarpeiden ehdottamiseen. Rutiinit ovat suhteessa 
	sääntöihin, jotka Väylävirasto on määrittänyt ELY-keskuksille ehdotusten muodon ja sisällön suhteen. ELY-keskukset reagoivat ja sopeutuvat ohjeistuksiin omalla ta-vallaan. Suunnitteluohjelmaa hallitaan vuosikellon avulla, johon on kalenteroitu vuoropuhelun ajankohdat.  
	Järjestelmällisen suunnitteluohjelman vuosikellon rinnalla kulkee toinen prosessi, jossa suunnittelutarpeita ehdotetaan. Epämuodollisemmassa vuorovaikutuksessa suunnittelutarpeista keskustellaan muiden töiden ohessa, tarve-ehdotuksiin liitty-viä sähköposteja ja pikaviestejä vaihdetaan, puheluita soitetaan. Prosessit ovat vahvasti suhteessa toisiinsa. 
	Millaista suunnittelutarpeen esittäminen on ja mihin tiedot perustuvat? Suunnitte-lutarpeiden esittämistä määrittää vakiintuneisuus. Näin voisi kuvata vuosikellon mukaista, institutionaaliseksi tunnistettua tiedonjakotapaa, jonka keskeisenä tie-donjaon areenana toimivat keväiset suunnittelukokoukset. Samaan aikaan ohjel-maan liittyvää tietoa jaetaan yksilöllisempien tiedonjakomekanismien kautta. Tie-toa jaetaan vuosikelloprosessin ulkopuolella luultavasti paljon. Virallinen prosessi voidaan tulkita kontroll
	Pyritäänkö tarve-ehdotuksia tehdessä peittelemään oman alueen tarpeiden nega-tiivia puolia? Itsesensuuria on haastavaa tavoittaa kerätyn aineiston pohjalta. Lie-nee silti kohtuullista olettaa, että oman alueen suunnittelutarpeet pyritään esittä-mään ainakin parhaassa mahdollisessa valossa. Kilpaillaanhan rajallisista resurs-seista. Asiantuntijatasolla vaikuttaminen on maltillisempaa kuin poliittisessa sfää-rissä. Suunnittelupalavereissa saatetaan mainostaa oman alueen päätieverkon suunnittelutarpeita. Kesku
	Millaista suunnitteluohjelman tieto on luonteeltaan? Taustaosuudessa esitellyssä, Haiderin (2009) tiedon jäävuorimallissa, eksplisiittinen tieto käsittää dokumentin- ja sisällönhallinnan, implisiittinen tieto metadatan ja hiljainen tieto dialogin, val-mennuksen ja kokemuksen kautta jaetun tiedon. Suunnitteluohjelmassa Alfrescon työtilan aineistot ovat eksplisiittistä tietoa, ja suunnittelutarpeista käyty keskustelu on hiljaista tietoa. Mikäli pohjataan Haiderin malliin, painottuvat dialogi ja koke-muksen ka
	Vastauksissa hiljaisen tiedon asema painottui, osin tutkimuksen toteutustapaankin liittyvistä syistä. Haastatteluissa nousi esille, että pelkästään suunnitteluohjelmaan osallistumalla ei ole mahdollista omaksua riittävästi tietoa hankkeista (Haastattelu E). Lausuntoa ei tule tulkita niin, etteikö tietoa olisi päätöksenteon kannalta riittä-västi, osallistujat ovat kerryttäneet tietoa muuhun suunnitteluun osallistumalla. Osa tiedosta kytkeytyy, Schöniä soveltaen, käytännön toimintaan.  
	Tiedon luomisen mahdollistamisessa ensisijaista on toimintaympäristön luominen, jossa ammattitaito, tieto ja informaatio ovat vaivattomasti saatavilla (Raasumaa, 2014). Suunnitteluohjelmaa varten on luotu yksi yhteinen toimintaympäristö Al-frescoon. Suunnitteluohjelmaan liittyvää tietoa on tarjolla työtilassa paljon, mutta 
	on epäselvää, miten työtilaa hyödynnetään organisaatioiden välisessä yhteis-työssä. Eksplisiittisen tiedon hallintaa ei tulisi hiljaisen tiedon valta-asemasta huo-limatta laiminlyödä. Mäen (2008) väitöstutkimuksessa, jossa haastateltiin 68 tieto-työntekijää neljässä eri yrityksessä, keskeistä oli kodifioidun tiedon hallinta. Yrityk-sissä havaitut ongelmat liittyivät tapausesimerkeissä organisatorisiin rutiineihin. Mäen tutkimuksen mukaan epäyhtenäiset it-teknologioiden käyttötavat vähentävät tietoresurssien
	Suunnitteluohjelman puitteissa aikaisemmin tuotetun suunnitelmatiedon uusinta-miseen ei ole syyllistytty. Hankesuunnittelun tuottamaan tietoon viitataan suunnit-teluohjelman kontekstissa lyhyesti, olettaen prosessiin osallistuvien tuntevan sel-vitysten ja suunnitelmien yksityiskohdat. Tämä on työergonomista, mutta jättää paljon vuorovaikutuksen varaan ja tekee prosessista haavoittuvan. Eräs haastatel-tavista kertoo pohtineensa, mahtaakohan kukaan lukea hänen kirjoittamaansa, hankkeen edistämistä perusteleva
	Mikäli suunnitteluohjelmaan osallistuvat henkilöt eivät ole käytettävissä, on ohjel-man hahmottaminen siihen ensimmäistä kertaa osallistuvalle haastavaa. Haas-teesta selviämistä helpottaa, mikäli uusi henkilö tuntee suunnittelujärjestelmää aiemman työhistoriansa kautta. Kodifioidun tiedon ollessa vähäistä prosessia tun-tevien asiantuntijoiden tiedonantojen merkitys on suuri. Kritiikki on asetettava mit-tasuhteisiin, organisaatioille kuin organisaatiolle lienee tyypillistä, että hiljaista tie-toa katoaa läht
	Kodifioidun tiedon tarkempaan luokitteluun eli siihen millaista dokumentaatiota suunnitteluohjelman eri vaiheissa hyödynnetään, aineisto ja analyysi ei anna avaimia. Korkeintaan voidaan todeta suunnitteluohjelmassa hyödynnettävän va-kiintunutta, hankesuunnittelun muissa yhteyksissä tuotettua tietoa. Tietoa on esi-merkiksi liikenneverkon tilaa kuvaavat tiedot liikennemääristä onnettomuuksiin, ja toisaalta maankäyttöä kuvaavat tiedot. Hankearviointitieto ei suunnitteluohjel-massa ole ollut keskiössä. Ruotsin 
	Erään vastaajan toteamus yhdistyi ruotsalaistutkijoiden tunnistamaan hyötykus-tannussuhteen käyttämiseen seulontakriteerinä. Vastaajan arvion mukaan suun-nitteluohjelmaan esitettävien tarve-ehdotusten joukossa ei ole yhtä paljon kustan-nustehottomia ehdotuksia, koska ne ovat seuloutuneet pois aikaisemmin (Haastat-telu E). Suunnitteluohjelman puitteissa hankearviointitietoihin ei ole vastaajan mu-kaan juurikaan palattu. Hankearviointitietoja hyödynnettäneen tulevissa menette-lyissä entistä enemmän.  
	Keskustelu Väyläviraston sisällä on ollut suunnitteluohjelmaa vetäneen virkahenki-lön mukaan sovinnollista. Vastaajan kuvausta ei ole syytä epäillä. Silti on hankala uskoa, että keskusteltaessa vaikutuksiltaan suurten hankkeiden edistämisestä sel-
	vittäisiin täysin ilman konflikteja. Mahdolliset ristiriidat ovat tutkimuksen tavoitta-mattomissa, koska niitä ei aineistossakaan noussut esille. On oletettavaa ja ym-märrettävää, että organisaatioiden väliset ajatusmaailmat eroavat jonkin verran toisistaan (perustuen Dougherty, 1992). Ajatusmaailmojen eroavaisuuksien kaven-tamiseen ja yhteisten tekijöiden löytämiseen on aineiston perusteella tehty kovasti töitä. Tutkimuksen pohjalta ei voikaan kuin kannustaa suunnitteluohjelmamenet-telyä koordinoivaa Väylä
	Suunnitteluohjelman prosessissa on tunnistettavissa knowledge brokeringia, jonka Meyer määrittelee tiedon liikuttamiseksi ja yhteyksien muodostamiseksi tutkijoiden ja heidän yleisöjensä välillä. Knowledge brokerit tuottavat, fasilitoivat ja vaihtavat tietoa sekä liikkuvat eri sosiaalisten todellisuuksien välillä (Meyer, 2010, 123). Vaikka Meyerin esimerkit ovat tutkimusmaailmasta eikä virkamiestyöstä, muistut-taa suunnitteluohjelman asetelma knowledge brokeringia vaativaa toimintaympä-ristöä. Suunnitteluohj
	Raisio, Uusikylä ja Jalonen (2018, 37) ovat todenneet, että moniäänisyyden tun-nistaminen on keskeistä ilkeitä, tai pirullisia ongelmia kohdatessa. Tässä Väylävi-rastossa tunnuttaisiin onnistuvan melko hyvin. Haastatteluissa tuli esille sidosryh-mäyhteistyötä tehtävän enemmänkin Väyläviraston muilla osastoilla, erityisesti nostettiin esille aikaisempi Asiakkuusyksikkö, mutta kaikkea tietoa ei ole realistista hyödyntää suunnitteluohjelmaprosessin aikana (Haastattelu E). Vuoropuhelun li-säämistä hallinnonalan
	Suunnitteluohjelmaprosessiin vaikuttaisi sisältyvän puolin ja toisin tehtävää selon-tekemistä ja näiden selontekojen hyödyntämistä. Vastausten perusteella suunnit-teluohjelman prosessikaan ei ole lineaarinen näiden käsitteiden osalta, vaan yh-teistyö ja vuorovaikutus korostuvat, tässä mielessä suunnitteluohjelma vastaa Hayesin kuvausta (Hayes, 2011, 90-91). Erityisesti suunnitteluohjelman päätök-sentekovaiheessa korostuu sense reading, kun ELY-keskusten kuvausten pohjalta pyritään päättämään suunnitteluohje
	Suunnitteluohjelman menettelyssä on tunnistettavissa kaksi rakenteen kautta syn-tyvää vuorovaikutustilannetta. Ensin suunnittelutarpeita keräännytään pohtimaan ELY-keskuksissa. Sitten väylävirastolaiset kokoontuvat arvioimaan suunnittelutar-peiden toteuttamisjärjestystä, priorisointia. Keskustelujen luonnetta ei voida ku-vata aineiston perusteella kattavasti, mutta vuoropuhelulla, hiljaisen tiedon jaka-misella ja jakamisen kautta kehittyvällä ymmärryksellä on suunnitteluohjelmassa keskeinen asema. Yleisesti
	5.2 Jaettu tieto on vaikuttavinta 
	Millaista on suunnitteluohjelmassa hyödynnetty, vaikuttavaksi koettu tieto? Vaikut-tavaksi koetun tiedon suunnittelutarve-ehdotusta tehtäessä koetaan haastattelu-vastausten perusteella olevan hiljaista tietoa. Sosiaalisaatiossa syntynyt hiljainen tieto koostetaan ELY-keskuksissa käydyssä asiantuntijoiden välisessä vuoropuhe-lussa eksplisiittiseksi dokumentaatioksi, suunnittelutarve-ehdotukseksi. Tarve-eh-dotusten perustelut vaihtelevat. Perustelujen laatu on riippuvainen siitä, onko suunnitteluohjelmaan ehd
	Suunnitteluohjelman kohteet valitaan Väyläviraston sisäisessä vuoropuhelussa, jo-hon on osallistunut asiantuntijoita suunnittelun eri vaiheista. Suunnitteluohjelmaa aiemmin vetäneen henkilön mukaan näissä keskusteluissa eri näkemykset liimau-tuvat yhteen yksimieliseksi tulkinnaksi suunnitteluohjelmaan valittavista kohteista (Haastattelu E). Hiljaisen, asiantuntijatiedon merkitys korostuu Väylävirastonkin valintamenettelyssä. 
	Haastattelutilanteessa vaikuttavaksi koettu tieto ei välttämättä vastaa käytännön työssä tehtyihin valintoihin vaikuttavaa tietoa. Vastauksissa saattoivat korostua kestävän kehityksen ja kustannustehokkuuden kaltaiset asiat, mutta aineisto ei riitä vakuuttamaan siitä, että nämä olisivat käytännön työssä vaikutuksen tekevää tietoa. Haastattelujen aikana ei toisaalta syntynyt vaikutelmaa, että vastaajat oli-sivat tarkoituksella pyrkinyt kaunistelemaan omia tarkoitusperiään.  
	Vaikka hiljainen tieto nähdään kaikkein keskeisimpänä, on sekin muodostunut jos-tain. Dokumentaation merkitystä ei tule väheksyä, vaikka sitä ei haastatteluissa esiin nostettukaan. Asiantuntijat ovat omaksuneet suunnitelmadokumentaatiosta tietoa, joka on keskusteluissa kehittynyt jaetuksi tiedoksi. Väylävirasto odottaa ELY-keskusten asiantuntijoiden tiivistävän kodifioiduksi tiedoksi alueilta kerätyn tiedon, jotta alueellinen asiantuntemus olisi Väyläviraston käytössä. Vastaajat saat-tavat korostaa asiantun
	Suunnitteluohjelmaan valituissa hankkeissa korostuu vastaajien mukaan asema valtakunnallisella verkolla. Suunnitteluohjelman kriteerit ohjaavat siihen, ettei pää-tieverkon ulkopuolisia kohteita ei ole ohjelmaan juuri ehdotettu. Tai mikäli on eh-dotettu, niillä lienee ollut jonkinlainen kytkös pääväyliin. Vaikuttava tieto voidaan erotella väylän ominaisuuksiin liittyviin tietoihin sekä tulevaisuuden odotuksiin. Odotuksia ovat osaltaan kuntien asettamat vaatimukset tai toiveet maankäytölle suunnittelukohteess
	Tulosten perusteella suunnittelutarve-ehdotuksen esittämisen osaksi Väyläviraston suunnitteluohjelmaa aktivoi yhdistelmä lukuisia eri tekijöitä. ELY-keskusten pääl-likkö- ja asiantuntijatason näkemystä kohteen sopivuudesta voitaneen pitää – il-miselvästi – tärkeimpänä tekijänä. Näkemys sopivuudesta on tehty alueelta kerät-tyyn dataan ja kokemuksiin perustuen. Alueen keskeisten sidosryhmien tahdolla on oma vaikutuksensa, ELY-keskuksen asiantuntijoiden näkemys harvoin eronnee 
	muusta alueellisesta näkemyksestä enää suunnittelutarvetta esitettäessä. Erimieli-syydet on vähintäänkin hyväksytty. 
	Aktivoiviin mekanismeihin lukeutuu alueellinen vaikuttamistyö, jonka hankekohtai-siakaan eroavaisuuksia ei tutkimustulosten perusteella tavoiteta. Vaikuttaminen ei noussut käydyissä keskusteluissa esille, eikä keskustelua toisaalta ohjattu kovin-kaan aktiivisesti vaikuttamista käsittelemään. Suunnitteluohjelmaan pääsy on tär-keä välivaihe hankkeen matkalla kohti toteutusta. Suunnittelujärjestelmää tuntevat ja sen prosesseihin vaikuttamaan pyrkivät tietävät tämän. Vahva vaikuttamistyö antaa hankkeelle tuulta
	Eräs tapa tiivistää hankesuunnittelun tuottaman tiedon merkitystä suunnitteluoh-jelmamenettelyssä on korostaa sen vakiintunutta luonnetta. Hankesuunnittelussa tuotetun tiedon täytyy sopeutua vakiintuneisiin sääntöihin ja organisaatiossa sekä käytäntöyhteisössä hyväksyttyihin esitystapoihin. Suunnitteluohjelman kokoaja Väylävirasto määrittää ohjeistukset ja sopivimman tiedon ilmiasun. Toisaalta Väy-lävirasto sopeutuu kriteeristöä tarkastellessaan hallinnonalan ja valtioneuvostota-son ylempiin ohjeistuksiin. 
	5.3 Tieto oli hyvää ja sitä oli riittävästi? 
	Kun puhutaan tiedon riittävyydestä suunnitteluohjelmassa, joko valinta- tai ehdo-tusvaiheessa, ei riittävyyden suhteen tunnistettu erityisiä haasteita. Tämä on osin selitettävissä Väyläviraston ja ELY-keskusten toimivalla vuorovaikutuksella. Suun-nitteluohjelmasta tiedotetaan kattavasti ja organisaatiot tiedustelevat lisätietoja tarvittaessa. Suunnitteluohjelmassa etävuorovaikutus on keskeistä, se on toiminut vuosia koronaviruspandemiasta tutun uuden normaalin mukaisesti. Haastatteluissa poikkeustilanteen a
	Heiskasen ym. (2019, 221) tiedon jakamista edistäviin ja estäviin tekijöihin viitaten Väylävirastossa tiedon jakamista edistävistä tekijöistä tulosten pohjalta on ainakin tunnistettavissa organisaation tuki, jaettu yhteinen päämäärä, kommunikaatio, si-toutuminen ja tietovarannot. Edistävistä tekijöistä teknologian toimivuuteen voi suhtautua varauksellisesti. Organisaatioiden käytössä on eri tietojärjestelmiä, mikä paikoittelen hankaloittaa vuorovaikutusta, vaikuttaen tiedon koettuun riittävyy-teen. Osallist
	Estävistä tekijöistä osaamattomuus ei nouse haastattelututkimuksessa kovinkaan helposti esille, kuten eivät myöskään tietoon liittyvät valtataistelut, kunnioituksen puute tai pelko. Tulosten perusteella ei voida todeta, miten nämä seikat vaikuttavat tiedon hyödyntämiseen suunnitteluohjelmassa. Estävistä tekijöistä kiire nousi kes-
	kusteluissa satunnaisesti esille, aiemmin toisiaan tuntemattomien työskentely yh-dessä ei noussut. Eräs vastaaja totesi organisaation työntekijöiden vaihtuvan har-voin (Haastattelu D). Väyläviraston kannalta yhdeksän ELY-keskuksen asiantunti-joiden tunteminen on haastava tehtävä ja se vaatii erinomaisia verkostonhallinta-taitoja. 
	Suunnitteluohjelman tarve-ehdotusten tekeminen tai niiden joukosta valitseminen ei edellytä suunnitteluratkaisujen tarkkaa teknistä tuntemusta, eikä niihin perehty-miseen olisi kiireisessä vuositahdissa aikaa. Asiantuntemuksen ja suunnittelutiedon siirtyminen konsulttikenttään voi olla haaste tilaajaorganisaatioissa. Ruotsin Tra-fikverketin rooli on lainsäädäntöuudistusten yhteydessä muuttunut tilaajaorgani-saatioksi, mikä on johtanut suunnittelukompetenssin ulkoistamiseen. Witzellin (2019) haastattelututki
	Tuloksissa esitetty näkemys, ettei suunnitteluohjelmasta saa riittäviä tietoja suun-nittelun toimintaympäristöstä on silti otettava vakavasti. Suunnitteluohjelman kyt-keytymisestä muuhun suunnittelujärjestelmään on pidettävä huolta ajantasaisen tietopohjan varmistamiseksi. Viimeaikainen kehitys ei toisaalta viittaa eriytymiseen, vaan ennemmin integroitumiseen entistä vahvemmin osaksi liikennejärjestelmä-suunnitelman määrittämää toimintaympäristöä.   
	Hoopes & Postrelin (1999) mainitsemia ’glitchejä’ eli tiedonkulkua hankaloittavia bugeja ei haastatteluvastauksista löydetty. Prosessi, jossa keskushallinto hakee tietoja yhdeksältä eri organisaatiolta, lienee silti hyvää kasvualustaa mainitunlaisille tietokatkoksille. Haastatteluvastauksissa todettiin aiemmin olleen epäselvää, mil-laisille kohteille suunnitteluohjelmassa voidaan myöntää rahoitusta. Vaikka ongel-maa ei nykyprosessissa tunnistettu, saattaa vastaavankaltaisella tietopuutteella olla suuret vai
	Tyypillisen tietointensiivisen organisaation tapaan suunnitteluohjelmaan liittyvää tietoa on tarjolla runsaasti. Hiljaisen tiedon korostuessa verkostonhallinnan merki-tys kasvaa. Tähän on kiinnitetty huomiota suunnitteluohjelmassa aiemmin, eikä sen merkitystä jatkossakaan kannata unohtaa. 
	5.4 Olosuhteisiinsa sopeutunut viranomais-prosessi 
	Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella maanteiden hankesuunnittelun tuottaman tiedon hyödyntämistä Väyläviraston suunnitteluohjelmassa. Jos suunnitteluohjel-maa pitäisi kuvata tutkimuprosessin jälkeen, olisi osuvin kuvaus olosuhteisiinsa so-peutunut viranomaisprosessi. Suunnitteluohjelmassa on huomioitava niin taloudel-linen kehys, suunnitteluohjelman kriteeristöä määrittävä hallitusohjelma kuin myös 
	valtakunnalliset, liikennepolitiikkaa ohjaavat asiakirjat. Suunnitteluohjelma on so-peutunut toimintaympäristöön ja pyrkii täyttämään asetetut tehtävät parhaaksi katsotulla tavalla. Parhaaksi katsottu tapa on järjestää ELY-keskusten kanssa vuo-ropuhelutilaisuuksia, joissa ELY-keskukset esittävät toiveensa alueella edistettä-vistä suunnittelukohteista. Suunnitteluohjelman eteneminen on kaavamaista ja en-nakoitavaa.  
	Suunnitteluohjelmalle ovat tyypillisiä hienovaraiset, vuosittaiset muutokset. Muu-toksen ajureita ovat hallinnonalan tai muun valtionhallinnon kehitys. Viimeisin muutos on valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, johon ohjelman vetä-jät ovat sopeutuneet jo ennen sen varsinaista voimaantuloa tarkastelemalla suun-nittelutarve-ehdotuksia liikennejärjestelmäsuunnitelman alustaviin kriteereihin ver-raten. Suunnitteluohjelmaa valmistelevat henkilöt ovat lähivuosina jonkun verran vaihtuneet, mutta tätä enn
	Maanteiden hankesuunnittelun tietojen hyödyntäminen vaikuttaa pelkän doku-mentaation perusteella vähäiseltä. Dokumentaatio ei haastatteluvastausten perus-teella ole koko totuus, hankkeista keskustellaan epävirallisesti ja tätä kautta vai-kuttaisi kehittyvän yhteistä, organisaatioiden välistä ymmärrystä yksittäisen hank-keen merkityksestä sekä alueellisesti, että valtakunnallisesti. Näissä keskusteluissa verkollinen asema ja hankkeen ratkaisemat keskeiset ongelmat ovat merkittävim-mässä roolissa unohtamatta 
	Osallistujat kokevat, että tietoa on saatavilla oikea-aikaisesti ja riittävästi. Tilan-netta on parantanut esiselvitysten lisääntyminen, mikä mahdollistaa paremmin pe-rustellut suunnittelutarve-ehdotukset. Toisaalta suunnitteluohjelmassa vasta hae-taan rahoitusta suunnitelmaratkaisujen tarkempien tietojen selvittämiseen. Rahoi-tuksen ollessa rajattua on rahoitettu suunnitelma aina jostain toisesta pois, mikä ohjaa ehdotusten teossa ja ELY-keskusten sisäisessä priorisoinnissa harkitsevuu-teen. Tietoa koetaan
	5.5 Mahdollinen jatkotutkimus 
	Tutkimus saavuttaa parhaimmillaankin vain aavistuksenomaisesti Väyläviraston suunnitteluohjelman kompleksisen vuorovaikutuksen luonteen. Vuosittaisen ta-lousseurannan ja -hallinnon, luonnetta työ ei tavoita. Mahdollisia jatkotutkimus-kohteita voisivat olla organisaatioiden seikkaperäisempi tarkastelu osallistuvan ha-vainnoinnin keinoin. Organisaation oppimista saattaisi edistää prosessi, jossa tie-don hyödyntämistä käsiteltäisiin työpajojen avulla. Jonkinlaista työpajakehikkoa pohdittiin tähänkin tutkimukse
	Siciliano (2017) toteaa julkisorganisaatioissa parhaaseen asiantuntijatietoon tur-vaamisen vähenevän lähiympäristön ja vertaisten asiantuntija-arvioihin turvautu-misen korostuessa. Aineiston perusteella ei ole mahdollista kumota tai vahvistaa havaintoa. Jää menetelmiltään kehittyneempien tutkimuksien tehtäväksi selvittää, missä määrin tällainen yhteys lähiverkoston ja hyödynnetyn tiedon välillä Väylävi-raston kaltaisessa organisaatiossa toteutuu.  
	On mahdollista, että tulokset tiedon riittävyyden suhteen ovat yltiöpositiivisia, koska kriittisimmät suunnitteluohjelmaan osallistuvat eivät ole päässeet ääneen. Mikäli kriittisempiä näkemyksiä haluttaisiin selvittää, tulisi hyödyntää esimerkiksi anonyymeja kyselytutkimuksia. Organisaatiota voidaan tutkia verkostojen kautta (esim. Eräranta, 2018, perusteet muun muassa Borgatti & Foster, 2003). Tällainen analyysi antaisi tarkemman kuvan suunnitteluohjelman toiminnasta.  
	Suunnitteluohjelmaa voisi tutkia tiedon ja vallan suhteen kautta. Bent Flyvbjerg on todennut tiedon ja vallan olevan erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Flyvbjerg tarkastelee Aalborgia käsittelevässä tapaustutkimuksessaan erityisesti rationaali-suuden ja vallan suhdetta. Hän toteaa näiden kahden suhteen olevan asymmetri-nen: valtaan sitoutuu rationaalisuutta, josta rationaalisuus ei tiedä, mutta ratio-naalisuus ei kykene piilottamaan mitään vallan näkyvistä (Flyvbjerg, 1998). Virka-henkilöiden pyörittämä
	Tutkimusta varten ei ole tehty systemaattista kirjallisuuskatsausta, mikä asettaa rajoitteita tulosten tulkinnalle. Rajalan (2019) diplomityön kaltaiset, tätä diplomi-työtä vahvemmin organisatorisen oppimisen kirjallisuuteen kytkeytyvät tutkimuk-set saattaisivat tarjota suunnitteluohjelmaprosessinkin kehittämiseksi tarkempia tuloksia. Seuraava sopiva hetki vastaavalle pienelle tutkimustyölle voisi olla, kun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa on toimittu muutaman vuoden ajan. Diplomityöt
	  Suositukset 
	Luvussa kuvataan suositukset suunnitteluohjelman kehittämiseksi. Alalukuihin 6.1. ja 6.2. on kerätty kodifioituun tietoon liittyviä ehdotuksia, kun taas alalukujen 6.3. ja 6.4. ehdotukset keskittyvät enemmän vuorovaikutukseen ja hiljaiseen tietoon.  
	Suunnitteluohjelmaa ei valittu diplomityön tarkastelukohteeksi siksi, että sen yh-teydestä olisi tunnistettu erityisiä haasteita tai kehittämiskohteita. Suosituksiin on suhtauduttava ulkopuolisen havaintoina. Ulkopuolisuuden vuoksi olisi kohtuutonta tarjota toimenpideohjelmaa läpivietäväksi. Sen sijaan suositukset on pyritty kirjaa-maan niin, että niiden pohjalta voitaisiin kehittä suunnitteluohjelmaa tavoilla, jotka ovat työtä käytännön arjessa tekeville sopivia.  
	Toimenpide-ehdotukset on ryhmitelty muutamaan eri kategoriaan. Alalukuihin kootut suositukset ovat osittain päällekkäisiä Väylävirastossa keväällä 2021 käyn-nissä olleen suunnitteluohjelman kehittämisprojektin kanssa. Joitain haastatte-luista saatuja havaintoja käytettiinkin osana kehittämisprojektia. Pääosa toimen-pide-ehdotuksista on johdettu haastatteluaineistosta tehdyistä havainnoista. Osa on syntynyt työn ympärillä käytyjen keskustelujen yhteydessä ja niiden yhteys haastatteluaineistoon on hatarampi. 
	Vaikuttavaksi koettu tieto tuntuu olevan hyvin suunnitteluohjelmaan osallistuvien asiantuntijoiden saatavilla. Suunnitteluohjelmaa valmistellaan suunnitteluprosessin vaiheessa, jolloin esiselvityksiin liittyvää vuorovaikutusta on jo käyty laajasti ja hankkeista on usein muodostunut yhteinen näkemys ELY-keskuksen, kunnan ja maakuntaliittojen välillä. Keskustelu on prosessiin osallistuvien mukaan tässä vai-heessa hallinnonalan sisäistä, eikä siihen tule kuin poikkeustapauksissa syötteitä ulkopuolelta. Eikä vä
	Tulevassa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman menettelyissä vaiku-tustiedon käyttö tullee olemaan systemaattisempaa. Ainakin PRIO-työkalun käyt-töä on luonnosvaiheessa edistetty. Tätä voi pitää hyvänä kehityssuuntana, sillä aikaisemmassa suunnitteluohjelman valmistelussa vaikutustiedon käyttö ei ole ol-lut yhtä systemaattista.  
	Suunnitteluohjelmaankin liittyvät suunnittelupäätökset ovat ilkeitä ongelmia, joita tehdään rajoittuneen rationaalisuuden (Simon, 1957) vallitessa: aika, kognitiiviset kyvyt ja tiedon rajallisuus raamittavat päätöksentekotilannetta. On lähtökohtaisesti keinotekoista irrottaa suunnitteluohjelma omaksi tarkastelukohteekseen, sillä se on erottamattomasti kytkeytynyt Väylävirastossa ja ELY-keskuksissa muuten tehtä-vään työhön. Oletuksena onkin lähdetty siitä, että dokumentinhallintajärjestelmät ovat jatkossa sa
	6.1 Dokumentaation merkityksen kirkastaminen 
	Haastatteluissa korostui suunnitteluohjelmaa varten tuotetun dokumentaation melko vähäinen merkitys. Kärjistetysti aiempi suunnitteluohjelma olisi saattanut pyöriä ilman suunnittelutarve-ehdotuksista tehtyä dokumentaatiota. Hankkeista asiakirjoihin kirjatut perustelut ja priorisoinnit eivät ole kohteiden valinnassa olleet ratkaisevia, vaan muussa suunnittelutyössä syntynyt näkemys hankkeista on ko-rostunut. Talousseurannan asiakirjat on eroteltava perusteludokumentaatiosta. Talousdokumenttien tarkoitus ja m
	Tulevassa suunnitteluohjelmassa dokumentaation merkitys vaikuttaisi kasvavan, minkä vuoksi sen laatuun ja yhdenmukaiseen tulee kiinnittää – ja on ilmeisesti jo kiinnitettykin – entistä enemmän huomiota. ELY-keskuksilta on turha vaatia pitkiä perustelutekstejä suunnittelutarpeista, mikäli päätökset suunnitteluohjelmaan va-littavista kohteista tehdään pääosin muun tiedon perusteella. Suunnittelutarve-eh-dotusten roolia on siis hyvä selkeyttää tulevien vuosien aikana ja palauttaa mie-leen, että edeltävässä men
	Millainen dokumentaation aseman tulisi jatkossa olla? Kysymykseen on haasteel-lista vastata aineistonkaan perusteella. Miten alueiden asiantuntijatieto konvertoi-tuisi merkitykselliseksi, Väylävirastonkin asiantuntijoidenkin käytettävissä olevaksi dokumentaatioksi? Pitäisikö hankkeiden ominaisuuksia ilmaista entistä kuvailevam-min, yhdistettynä ajantasaisiin hankkeiden tunnuslukuihin? Miten resursoitaisiin ai-kaa esittelypakettien valmisteluun? Mikäli koetaan keskeisten hanketietojen löyty-vän, jos ei muute
	Eräässä haastatteluista (Haastattelu B), keskusteltiin karttapohjaisesta tietojärjes-telmästä, johon kirjattaisiin kaikki hankkeeseen liittyvät, alueellisessa vuoropuhe-lussa nousseet näkemykset. Tällaista, mitä luultavammin kuvailevaan tekstiaineis-toon painottuvaa työkalua ei olisi mahdotonta tuottaa Väyläviraston jo käytössä olevien karttapohjaisten työkalujen avulla. Käytännön haasteena olisi linjata, mil-laista vuorovaikutustietoa järjestelmään kirjattaisiin. Luottamukselliset, salassa pi-dettävä kesku
	Tutkimuksen tavoitteena ei ollut tuottaa uutta vuorovaikutustyökalua. Edellisen kappaleen asiat huomioimalla ja koordinoidulla yhteistyöllä suunnittelun aikaista vuorovaikutusta kuvaava järjestelmä olisi kenties otettavissa käyttöön. Yhtymä-kohtia voisi löytyä parhaillaan kehitettävään HASSU-järjestelmään. Asiantuntijoi-
	den ajankäytön kannalta uuden järjestelmän käyttöönotto on haaste, miten asian-tuntijat löytäisivät aikaa ja motivaatiota tietojen päivittämiseen. Mäen (2008, 156) väitöstutkimuksen suosituksiin viitaten koodatun tiedon lisääminen sähköisiin jär-jestelmiin on helppoa, mutta tulisi huomioida tarkkaan, miten tietoa säilytetään ja kellä on tietoihin pääsy. Mäen väitöksestä on kulunut aikaa ja tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta suositukset pätevät suunnitteluohjelman kontekstissa yhä.  
	Tulevaa suunnitteluohjelmavuotta varten on kehitetty mallipohja suunnittelutar-peiden ehdottamiseen. Mallipohjan käyttäminen on hyvä tapa varmistaa suunnit-telutarve-ehdotusten yhdenmukaisuus. Mallipohjaa kehitettäessä on varmistet-tava, että suunnittelutarpeiden ainutkertaisuuden kuvaaminen mahdollistuu. Mikäli suunnitteluohjelman dokumentaation asema on yhtä vähäinen ja muistiinpanomai-nen kuin aiemmin, ei mallipohjaan kirjatuilla kuvauksillakaan ole juuri merkitystä. Mallipohjaan kirjatut tarve-ehdotukse
	6.2 Asiakirjojen käytettävyyteen panostaminen 
	Suunnitteluohjelman talouspuolta, raportointia ja seurantaa on käsitelty tämän työn yhteydessä erittäin rajatusti. Rajaus on keinotekoinen, koska rahastahan suunnitteluohjelmassa on keskeisiltä osin kyse. Suunnitteluohjelmaa kehittäessä myös seurantaexceleitä muokataan. Selkeyttäminen on hyvä asia, sillä ainakin yh-dessä haastatteluista exceleiden määrää kauhisteltiin, samalla niiden tärkeys tun-nistaen. Ilman talousseurantaa suunnitteluohjelman punainen lanka katoaa. Sa-malla on huolehdittava, että suunnit
	Suunnitteluohjelmassa käytettyjä tietokantoja on käsitelty melko rajatusti, osa tie-doista sijaitsee Sampo-järjestelmässä, jota ei ole tarkasteltu tutkimuksessa. Tar-kastelua on tehty lähinnä suunnitteluohjelman yhteisen työtilan osalta. Eksplisiitti-sen tiedon suhteen Olivera (2000) on viitekehyksessään erotellut organisatorisen muistin järjestelmiä niin sosiaalisiin verkostoihin, intranetiin, ilmoitustauluihin sekä muodollisiin asiantuntijaryhmiin. Tutkimuksessa tehokkuus yhdistyi järjestelmän sisällön re
	Soveltaen Oliveran näkemyksiä suunnitteluohjelman työtila Alfresco-dokumentin-hallintajärjestelmässä täyttää relevanttiuden ja erityisyyden vaatimuksen, koska tietoa suunnitteluohjelmasta ei ole yhtä kattavasti saatavilla missään muualla kuin mainitussa työtilassa. Työtilan sisältöä suodattaa asiantuntija, minkä ohella työtilan tietoja päivitetään tiiviisti. Helppokäyttöisyys on kaksipiippuinen asia. Väyläviraston sisällä Alfrescon käyttöön on totuttu, mutta ELY-keskusten kannalta dokumentin-hallintajärjest
	Alfresco säilynee Väyläviraston käytössä jatkossakin, joten Väyläviraston tulisi pa-nostaa jatkossa siihen, että ELY-keskusten näkökulmasta keskeinen dokumentaa-tio olisi työtilassa helposti saatavilla, mieluiten yhteen paikkaan koottuna. Mitä tämä dokumentaatio käsittää jää Väyläviraston ja ELY-keskusten selvitettäväksi jatkokeskusteluissa, joskin eräs vastaajista korosti haluavansa löytää helposti ja kootusti mitä on päätetty. 
	Kansiorakenteiden mahdollinen remontoiminen jätetään Väyläviraston asiantunti-joiden pohdittavaksi. Tällä hetkellä suunnitteluohjelman kansiot on koottu vuosit-tain temaattisiin kansioihin. Temaattinen lähestymistapa lienee parempi kuin vaik-kapa kuukausittainen, kronologinen järjestämistapa. Kenties kansioinnin kytkemi-nen tiukemmin vuosikellon eri vaiheisiin (raportointi, priorisointi, vuoropuhelu) saattaisi helpottaa löydettävyyttä. Kansiorakenteen muotoilu on monesti makuasia, minkä vuoksi asiantuntijoi
	6.3 Väyläviraston asiantuntijoiden vahvempi osallistaminen 
	Kehittämisprojektia sivusta seuranneena on tunnistettu, että suunnitteluohjelman valmisteluun osallistuu jatkossa enemmän asiantuntijoita. Aiempi suunnitteluoh-jelma oli valmisteltu pienemmällä joukolla, mikä tekee siitä luonteeltaan haavoit-tuvaisen. Haavoittuvaisuus korostuu, mikäli suunnitteluohjelmaan osallistujille tu-lee eteen yllättäviä, pitkiä poissaoloja. Aiemmasta suunnitteluohjelmasta tulee pa-lauttaa mieleen tulevia menettelyjä kehittäessä, että sitä tehtiin jopa liian pieni-muotoisesti ja jossa
	Suunnitteluohjelmassa tulee ottaa huomioon laaja-alaisesti erilaisia näkökulmia, joten osallistujien tietopohjan päällekkäisyyteen ja tietopohjan riittävään vaihtele-vuuteen tulee kiinnittää huomiota (mm. Wong, 2008). Vaatii jatkuvaa työtä var-mistaa laaja-alainen näkökulmien huomiointi. Ulkoisen osallistaminen tarve on il-meinen, minkä ohella organisaation sisäiseen vuorovaikutukseen kannattaa panos-taa.  
	Haastatteluvastauksissa sekä niihin valmistavissa keskusteluissa nousivat satun-naisesti esiin Väyläviraston alueyhdyshenkilöt ja heihin liittyvät hyvät kokemukset. Alueyhdyshenkilöitä ei haastateltu tähän diplomityöhön, mutta ei ole estettä, ett-eikö heidän tuntemustaan käytettäisi vahvemmin hyväksi tulevissa suunnitteluoh-jelmamenettelyissä. Vastaukset eivät anna olettaa, etteikö näin olisi toimittu aikai-semmin, alueyhdyshenkilöt ovat osallistuneet esimerkiksi keväisiin suunnittelupa-lavereihin. Haasteek
	Osallistujien lisääminen muuttaa prosessin luonnetta. Osallistujien lisääntyessä tie-donhallinnan on oltava kurinalaisempaa, kun työtilan tietoja ei tuotetakaan vain muutaman osallistujan käyttöön. Vaikka asiantuntijoiden osallistamista suosite-taan, jää suunnitteluohjelmaa käytännössä tekevien pohdittavaksi, missä määrin osallistaminen on työergonomisesti järkevää ja mahdollista. Koko Väylävirasto ei voi olla suunnitteluohjelmaa tekemässä, osallistujajoukkoa on rajattava. Kehittä-mistyössä käytetty työnyrk
	6.4 Tavoitehakuisempaa vuorovaikutusta oppimisfoorumeilla 
	Suunnitteluohjelman vuosikellon mukainen vuorovaikutus vaikutti haastatteluvas-tausten sekä havainnoinnin pohjalta melko luentomaiselta keskustelevan sijaan. Virallisemmalla vuorovaikutuksella on paikkansa osana prosessia. Vastausten pe-rusteella hiljaisen tiedon rooli oli suunnitteluohjelman valmistelussa suuri, minkä vuoksi kohtaamis- ja tiedonjakomahdollisuuksia voisi lisätä. Ilkeiden eli pirullisten ongelmien kontekstissa ongelmien kohtaaminen ja laaja-alainen puntarointi on tär-keää. Mietitysti toteute
	‘Learning forumien’ eli tavoiteorientoituneiden työryhmien käyttö, joissa informaa-tion hyödyntämisen ohella sallittiin vapaa väittely ja keskustelu, on todettu yhteys organisatoriseen oppimiseen. Oppiminen edellyttää kuitenkin oppimista arvosta-vaa, virheistä huomauttamisesta rankaisematonta, useat näkökulmat huomioivaa sekä käsiteltävään informaatioon ja esitettyihin oletuksiin työryhmäläisten statuk-sen sijaan keskittyvää organisaatiokulttuuria. Johdon tasolla tällaisen kulttuurin syntyä voidaan edistää 
	Suunnitteluohjelman valmistelua voisi kehittää enemmän oppimisfoorumin suun-taan. Suunnitteluohjelma täyttää jo nyt kaikki ne vaatimukset, mitä esim. Moyni-han & Landuyt (2009) hyvälle oppimisfoorumille asettavat. Sekä ELY-keskuksilla että Väylävirastolla on yhteinen, jaettu tavoite toimivasta ja kestävällä tavalla hoi-detusta väyläverkosta, vaikkakin alueellinen ja valtakunnallinen perspektiivi tuot-tavatkin eroavaisuuksia näkemysten välille.  
	Tutkimustyön yhteydessä on ollut mahdollisuus tarkastella suunnitteluohjelman kehittämistyötä, jota tehdään havaintojeni mukaan oppimisfoorumien hengessä. Organisaatioiden välillä vallitsee hyvä luottamus, minkä vuoksi suunnittelutarpeita kartoittavat tapaamiset olisi mahdollista pienellä vaivannäöllä järjestää keskustele-vampina. Yhteistyötä on tehty aiemminkin etänä, joten työkaluista tämän ei pitäisi jäädä kiinni. Kysymys on paljolti tutun vuorovaikutuksen toteuttamisesta uudesta näkökulmasta. 
	Sopiva ajankohta tällaiselle oppimisfoorumille voisi olla syksyisin, suunnittelutar-peiden ehdottamisen aikoihin. Foorumin sisällön osaavat määrittää parhaiten suun-nitteluohjelmatyöhön osallistuvat itse, mutta yhtenä vaihtoehtona voisi olla työryh-mämäinen keskustelu suunnitteluohjelmaluonnoksesta. Dialogia korostavassa il-mapiirissä tarjottaisiin ELY-keskuksille mahdollisuus kysellä lisätietoja valintaperus-teista ja samalla Väyläviraston edustajat voisivat perustella tekemiään valintoja. Jotta tämänkalta
	Ehdotettu oppimisfoorumi ei ole ainoa tapa järjestää keskustelevampaa vuorovai-kutusta suunnitteluohjelmasta. Tarve lisävuorovaikutukselle on tunnistettu jo aiemmin, ja tutkimuksen vastaukset vahvistavat tarvetta sille. Jäykkää oppimisfoo-rumiakaan ei tarvita, mikäli vuorovaikutus voidaan järjestää toisella, ohjelmaa ve-tävien mielestä sopivammalla tavalla. ELY-keskusten suuri määrä ohjaa Väyläviras-toa jäykähköihin, vakiintuneisiin toimintatapoihin, mikä ei suunnitteluohjelman osana ole välttämättä ollenka
	 
	Figure
	Kuva 10. Sopiva ajankohta oppimisfoorumin kaltaista lähestymistapaa käyttä-välle, vapaammalle vuorovaikutukselle voisi olla elo-syyskuussa.  
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