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Tulosohjauksen  ja  talouden  tietotarpeet  

MOTTO 1  

Taloudellisen ohjauksen  perussääntö:  

Olennaista ei ole hakea absoluuttista totuutta. 
Olennaista  on  hakea väline, jolla toimintaa 
voidaan OHJATA!  

MOTTO 2  

Konsernirakenteessa  tulos  perustuu 
konsernin yhteisen edun  hyödyntämiseen  ja 
subsidiariteettimallin  mukaiseen toimintaan.  

(subsidiariteetti =  konsernin tasolla päätetään  vain  ne 
 asiat,  joita ei voida tehokkuusnäkökulma huomioiden 

päättää paikallisesti) 



TIIVISTELMÄ  

Tämän  projektin  tehtävänä  on  tuottaa selvitys siitä, kuinka tielaitoksen 
toimintaa, toiminnan ohjausta  ja raportointia  käsittävät tiedot saadaan 
koottua laadultaan, tarkkuudeltaan  ja  vain  toiminnan edellyttämä määrä. 

Työn käynnistymisen jälkeen  on tavoitteisto konkretisoitunut tielaitoksen 
 tulos- ja talousohjausrakenteen  kuvaamiseen,  I iiketal oudel listen ohj ausvä-

lineiden  ja laskentatoimen  kehittämiseen. Alkuvaiheen selvitysosassa 
(kevät-93)  tavoitteena  on  tehdä toimeksiannon mukaisesti runkoratkaisu 
edellä mainittuihin  osa-alueisiin. 

Virastojen kirjanpitohanke (VTKJ-projekti)  on valtionvarainministeriön 
 käynnistämä uudistamishanke, jossa selvitetään valtionhallinnon kirjanpi-

don sekä ministeriöiden  ja  virastojen välistä ohjausvälineistöä. Tielaitos 
 on  yksi kokeiluvirasto. Tielaitoksen kokeilu  on  toteutettu tämän  projektin 

alaprojektina.  VIKI-projektin  tuloksia  on  voitu hyödyntää merkittävästi 
myös tässä selvityksessä. 

Ohjausmallin  ottamisessa käyttöön ei riitä  se,  että todetaan uusien teoreet-
tisten  mallien  sisältö  ja  tehdään päätös käyttämisestä. Ohjausrakenteen 
muuttamisessa  on  hyvin olennaisena osana tarvittavan tahtotilan luomi-
nen. Raportissa kuvatun  mallin  rungon muodostaa ns. tietovirtamalli. 

 Mallin pääsanoma  on,  että tulosjohtamisen periaatteisiin pohjautuen eri 
yksiköiden (vastuurajojen) välinen tietovirta  on  selkeästi määritelty. 
Tämän tietovirran ohi tapahtuvaa tietojen kysymistä  ja  hankkimista sääte-
levät tilausmenettelyn  ja otosten  periaatteet.  Jos  tietoa halutaan tarkem-
min  on  löydyttävä tilaaja  ja  maksaja.  

Mallin  mukaan kukin tulosyksikkö toimii 'sisäisenä yrityksenä',  jota  ohja-
taan itsenäisen yrityksen (tulosyksikön) ohjausvälineillä. Perusajatus  on 
se,  että toiminnan suunnittelu  ja  seuranta tehdään samoilla välineillä. 
Sisäisenä yrityksenä toimiminen tarkoittaa myös entistä suurempaa 
vastuuta toteuttaa omaa toimintaansa  ja  vastata myös tiedon tuottamisesta 

 ja  hyödyntämisestä. Esitetyssä mallissa ei ole yksiköiden  ulkoisena 
ohjausvälineenä  millään tasolla  littera-/yksikköhintapohjaista (esim. 
TALIKKO)  tietoa. Budjetoinnin, työsuunnittelun, hinnoittelun jne. edel-
lyttämästä kunkin yksikön sisäisen tiedon keräämisestä vastaa yksikkö 
itse. 

Etenemi saikatauluksi ohjausmallienl  -väl mej  den käyttöönottamisessa 
 ehdotetaan tuotantosopimuksista sovittua aikataulua eli todennäköiseksi 

tuotantoonottovuodeksi vuotta  1995. Taloushal I  innon,  I askentatoimen  ja 
 -järjestelmien uudistaminen ehdotetaan tehtäväksi joustavasti tähän aika- 

tauluun kytkettynä. Tässä raportissa  on  väljät raamit näille kehittämis-
hankkeille. 

Muut kohdassa  "4.3  Ehdotukset toimenpiteiksi" tehdyt aihealueen kehittä-
mi shankkeet ehdotetaan toteutettavaksi näillä reunaehdoi  I la. 



ESLP!JHE 

Tulosohjauksen  ja  talouden tietotarpeita selvittämään nimesi pääjohtaja 
 10.12.1992  selvitysmiehen. 

Lähestymistapanani  on  ollut tielaitoksen toimintamallien  ja  rakenteiden 
kautta pureutuminen ohj ausvälinei stöön  ja tietotarpeisiin.  Ohjauksen 
perusrakenne  on  laadittu kohdan  2.1 Iähtöolettamuksilla. Jos lähtöoletta-
mukset  muuttuvat  on  kokonaisuutta tarkistettava samassa suhteessa. 

Teoreettisten tarkastelujen rinnalla olen erityisesti panostanut avoimeen 
keskusteluun  ja perusajatusmallien  'myyntiin'. Keskusteluyhteyksiä onkin 
ollut poikkeuksellisen paljon sisältäen tarvittavat  YT-käsittelyt. 

Raportissa  on  väljät raamit talousohjauksen  ja laskentatoimen  kehittämi-
selle. Merkittävä  osa  raportin aineistosta  on perusteiltaan  jo  tuttua muista 
yhteyksistä. Tässä projektissa  on  koottu  ja kiteytetty  näitä tielaitoksessa 
aiemmin syntyneitä ajatuksia. Tehdyn selvitystyön pohjalta voidaan siirtyä 
itse toimeksiannon mukaiseen käytännön toteutukseen taloushallinnon  ja 
laskentatoimen  osalta. Raportti muodostaa pohjan jatkokehittämiselle. 

Selvityksen olen koostanut ajatuksella, että tielaitoksen sisäisellä toiminta- 
kulttuuria  on  tarve muuttaa entistä selkeämmin asiakaslähtöiseksi  tulos-
kulttuuriksi  sisältäen hyvän osaamisen, vahvan motivaation  ja tahtotilan 

 sekä uudenaikaiset tavat toteuttaa päätehtäväämme, tienpitoa. Tämän 
hetken johtamiskulttuurin mukaisesti henkilöstön osallistuminen kehittä-
mistyöhön sisältyy lähestymistapaan. 

Kiitän tielaitoslaisia sekä erityisesti tielaitoksen esikuntaa  ja projektin 
 j ohtoryhmää  saamastani pyyteettömästä tuesta vaikeassa tehtävässä. 

Saatuani työn ensivaiheen valmiiksi jätän ehdotukseni kunnioittavasti 
pääjohtajalle. 

/ -.-.  

Helsingissä 	15 .6. 1993  Markku Tervo 
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1. Tavoitteet  

Tämän  projektin  tavoitteena  on  tuottaa selvitys siitä, kuinka tielaitoksen 
toimintaa, toiminnan ohjausta  ja raportointia  käsittävät tiedot saadaan 
koottua laadultaan, tarkkuudeltaan  ja  vain  toiminnan edellyttämä määrä. 

Tarkastelun näkökulmia ovat 

• 	johtamisen  ja  ohjauksen tietotarpeet eri tasoilla tulosohjauksen 
näkökulmasta tarkasteltuna. 

• 	resursseihin sitoutuneen  pääoman  ja  resurssien tehokkaan käytön 
seuranta. 

• 	edellisistä syntyneet sisäisen laskennan tarpeet. 
• 	kirjanpidon hoito  ja nykyaikaistaminen  siten, että pääosa 

tuloslaskelmista  saadaan suoraan kirjanpidosta  ja  loput sisäisestä 
laskennasta. 

• 	ministeriöiden  ja  virastojen kirjanpidon  ja  toiminnan ohjauksen 
tarpeet (VIKI-projekti). 

Työn käynnistymisen jälkeen  on tavoitteisto konkretisoitunut tielaitoksen 
 tulos- ja talousohjausrakenteen  kuvaamiseen, liiketaloudellisten 

ohjausvälineiden viimeistelemiseen  ja laskentatoimen  kehittämiseen. 

Alkuvaiheen selvitysosassa tavoitteena  on  tehdä toimeksiannon mukaisesti 
runkoratkai su edellä mainittuihin  osa-alueisiin.  Sel vitysvaiheen  yhtenä 
tulostavoitteena  on  laatia selkeitä esityksiä toimenpiteistä  ja 
aikataulutuksista  selvityksen tuottaman runkoratkaisun toteuttamiseksi.  

2. Tielaitoksen  toiminta-visio  ja  ohjausmalli  

2.1 Tielaitos 1990 -luvulla ohjausmallien näkökulmasta 

Tielaitoksen  kehitystä  1990-luvulla tulevat leimaamaan tienpidollisten 
tavoitteiden  ja  lähtökohtien korostumisen lisäksi edelleen jatkuvat 
muutokset toimintamalleissa. Käynnistynyt toimintamallien muutos 
keskusjohdon  ja  piirien osalta  on  liikkeellelähtö kehitykselle, joka tulee 
jatkumaan  koko  1990-luvun. 

Epäolennaista tässä kehityksessä näyttää olevan  se,  kuinka monta tiepiiriä 
vuosituhannen lopussa  on tai  kuinka ne maantieteellisesti ovat sijoittuneet. 
Olennaiseksi näyttäisi muodostuvan kuinka toimintojen ohjaus tuloksen 
tekemisen näkökulmasta  on  järjestetty konsernirakenteen sisällä (tässä 
raportissa konserni-termiä käytetään kuvaamaan perusrakennetta.  Termin 

 juridinen sisältö ei vastaa yksityisen  sektorin  vastaavaa termiä). 

Samoin olennaiseksi näyttää nousevan  se,  kuinka hyvin tielaitokseen 
saadaan luotua  tahtotila  yksiköiden ohjausmalleista. Todellinen 
siirtyminen tulosohjaukseen  on  väistämätön edellytys sille, että entistä 
niukemmilla resursseilla  ja  entistä kevyemmillä rakenteilla  on  pystyttävä 
pitämään huoli päätehtävästä; tienpidosta. 
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Ko nsernlra kenne 

Konsernirakenteen  käsitteiden  ja ohjausvälineistön hakeminen  myös tielai
-toksen  toimintaan ovat nousemassa yleisen kehityksen kautta vahvasti esille. 

Vuoden  1993  alusta voimaan  tullut  keskushallinnon uusi toimintamalli  on 
 osa  tätä kehitystä. (vrt. Strateginen johtaminen julkisessa hallinnossa, Timo 

Santalainen, Pekka Huttunen, Jyväskylä  1993).  

Yleisiin periaatteisiin kuuluu selkeiden roolien luominen konsernin johdon 
 ja  yksiköiden (tiepiirit, palvelukeskukset, erillisyksiköt) välillä. Tielaitos-

konsemissa tiepiirit ovat konsernin avainyksiköitä, 'tyttäriä', joissa toiminnan 
 tulos  tehdään. 

Tässä raportissa esitetty yritysmall  in  (tulosyksikön) mukainen ohj ausmall  i 
 on  rakennettu näille periaatteille. Kuvatun  mallin  sisäinen toimintarakenne 

 ja  toiminnan ohjaus  on  selkeästi erilainen kuin ennen vuosien  1992-93  vaih-
detta käytetty malli. 

Tielaitoksen toimintatavan  ja  rakenteen kehitykseen voi jatkossa sisältyä 
kysyntäohjauksen hyväksikäyttö. Samoin tuotannon kilpailuasemaan, liike-
laitoskehitykseen  ja käyttäj ärahoitukseen  liittyviä uusia rakenneratkai suja 
voi syntyä (esim. tilaaja-toteuttaja). 

Tiepilrien  sisäisiä toimintoja  on  tarkasteltava konsemin kokonaisuus 
huomioon ottaen. Muutoin tiepiirit ovat itsenäisiä oman toimintansa järjes-
tämisessä. Tiepiirin roolin  ja  toimintojen selvittämisen lisäksi keskusteluun 
nousevat lähinnä tielaitoksen maasto-toiminnot sekä eräiden toimintojen 
kokonaisjärj estel  y  ja  keskinäiset riippuvuudet. 

Maasto-toimintoj  en  (muut kuin tiepiirien piirikonttoritoiminnot) kehittymi - 
 sen  suuntaus näyttää olevan  se,  että hallinnolliseen toimintaan sitoutuu 

nykyistä selvästi vähemmän resursseja. (vrt. esim, työryhmän raportti 
palkanlaskennan kehittämisestä tielaitoksessa). Maasto-toimintojen kehitty-
minen ohjauksellisesti sisäisen yritysmallin mukaan toimiviksi yksiköksi  on 

 ohjauksen perusmallin mukaista kehitystä. Saatujen kokemusten perusteella 
 (KS-piirin TIPU-projekti) sisäisen yrityksen  mallin  mukaan toimivaksi yksi-

köksi nykyinen tmp-rakenne  on  liian pieni. 

Eräiden toimintojen järjestäminen  tielaitos konsernin sisällä omiksi  tulo-
syksiköiksi  on selvitettävänä.  Ohjauksen kannalta erikoistoimintojen järjes-
täminen esimerkiksi omiksi toiminta-/tulosyksiköikseen ei ole ongelmalli-
nen. Päinvastoin rajatun toimintayksikön hallitseminen  on ohjauksellisesti 

 selkeää. 

Resurssirakenne  

Tässä raportissa ei puututa syvällisemmin resurssointiin koska resurssoinnis
-ta  on  käynnissä oma selvitystyö. Tielaitoksen henkilöstöpolitiikat  ja  -strate-

giat määrittelevät osaltaan toimintamallien  ja  rakenteiden kehittymistä. 

Keskushallinnon tämänhetkinen  koko  on  suuruusluokkaa  120-130  henkeä. 
Tavoitetilana  on  pidetty keskushallinnon uudistamisen mukaista suuruutta;  
50-70  henkeä. Eräissä teoreettisissa malleissa  on  sopivana konsernijohdon 
(johto+tukiyksiköt)  kokona  pidetty noin yhtä prosenttia  koko konsernista 

 (liikevaihdosta, henki löstöstä, kustannuksista).  

Ohjauksessa tämä edellyttää hyvää ohjauksen välineistöä. 
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Palvelukeskusten  henkilöstö  on  nyt suuruusluokkaa  420  henkeä. Tavoi-
tetilana  on  pidetty palvelukeskusten koon määräytymistä kilpailutilanteen 
mukaisen tilauskannan perusteella. 

Ohjausvälineistön  kannalta palvelukeskusten koolla ei ole paljonkaan 
merkitystä, koska nämä toimivat sisäisen yritysmallin mukaisesti.  

Koko  tielaitoksen  henkilöstön määrä  on  nyt suurusluokkaa  10 000 
 henkeä. Vakinaisen henkilöstön määrä  on n. 8 500  henkeä. Kehittämises-

sä realismia  on se,  että nykyinen henkilöstön vähentämistavoite  on 
 voimassa ainakin  2-3  vuotta. 

Ohjausvälineissä  tämä tarkoittaa muutospainetta nykyistä kevyemmän 
prosessin suuntaan.  

2.2 Tienpidollinen  ohjaus 

Perustienpidon tienpidollinen  ohjaus tielaitoksessa rakentuu  1990-luvulla 
tiepol itiikoiden, strategioiden  ja  pitkänajan  suunnitelmien sekä tulosopi-
musmenettelyn mukaisesti. Tulosopimusmallissa tielaitoksen kehittämis-
tavoite  on  muuntuminen sisäiseksi liikelaitokseksi vuoteen  1995  mennessä 
(vrt.  TULOS -ryhmän raportti). Tärkeänä osana tienpidon ohjauksessa 
tulee olemaan perustietous ympäristöstä, liikenteestä, tiestöstä  ja sen  tilas-
ta. (Tulossopimus tässä tarkoittaa raportin kohdassa  2.4  esitettyä tulossopi

-musta).  

Perustienpidon  ohjaus tulossopimuksilla  on  vielä kokeiluvaiheessa. 
Tämän sopimusmenettelyn tuomista tietotarpeista ei ole vielä täyttä 
selvyyttä.  

2.3  Taloudellinen ohjaus 

Taloudellisen ohjauksen välineeksi  on  tarkoituksenmukaista ottaa käyt-
töön  TULOS-ryhmän esityksessä oleva yritysmallin mukaan kehitettävä 

 (vi imei stellään) tielaitoksen tulosraportointirakenne. Tulosraporttiin 
 konsernin johdon  ja  yksiköiden (tiepiirit, palveluyksiköt, erillisyksiköt) 

välillä kuuluu 

• 	toimintakertomus 

• 	tilinpäätös  
o 	tuloslaskelmaja  tase  
o 	rahoituslaskelma 
o 	talousarvion toteutumalaskelma  
o 	sekä näistä johdetut tunnusluvut. 

Yksiköiden (tiepiirit, palveluyksiköt, erillisyksiköt) sisällä näiden alayksi-
köiden ohjausvälinei stö  on rakennettavi ssa  samoista lähtökohdista. 

Tärkeimmät tunnusluvut ovat pääoman tuottoastetta, kiertonopeutta  ja 
 työn tuottavuutta sekä kiinteitä kustannuksia kuvaavat tunnusluvut. 

Tuloslaskelman  ja  taseen sekä tuotantosopimusten yhteys  on  tarpeen 
kehittää siten, että toiminta  ja  talousohjaus  ovat luonnollisessa kytkennäs

-sä  keskenään. 



vãllset 
tietovirran rajapinnat 
mârltelty  
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2.4  Ohjausmallin  kuvaus 

Tletovtrlamalll 
Esitettävän ohjausmallin  runkona  voidaan käsitellä ns. tietovirtamallia, joka 

 on  esitetty kuvassa  1.  Mallin pääsanoma  on,  että tulosjohtamisen periaattei-
siin pohjautuen eri tulosyksiköiden (vastuurajojen) välinen tietovirta  on 

 määritelty. Talousohjauksessa tämä tarkoittaa yritysmallin mukaisten 
ohjausvälineiden käyttöä  (kuva  2).  Tämän tietovirran ohi tapahtuvaa tietojen 
kysymistä  ja  hankkimista säätelevät tilausmenettelyn  ja otosten  periaatteet. 

 Jos  tietoa halutaan tarkemmin  on  löydyttävä tilaaja  ja  maksaja. 

Kuva  1.  Tietovirtamalli tielaitoksen konsernirakenteessa.  

Yleisesti tiedon kerääminen perustuu otokseen silloin kun  on  kyse tiedosta 
 jota  ei tuoteta sovittujen tietovirtojen tuottamiseen. Sovittuja tietovirtoja 

ovat tulossopimuksen tiedot  ja  konsernin yhteisen edun tarpeet kuten esimer-
kiksi tierekisterin tiedot, kuntotiedot jne. Samoin ulkopuolisten tahojen 
edellyttämien tietojen toimitus  on  järjestettävä.  

Mallin  mukaan kukin tulosyksikkö toimii 'sisäisenä yrityksenä',  jota  ohjataan 
itsenäisen yrityksen (tulosyksikön) ohjausvälineillä. Perusajatus  on se,  että 
toiminnan suunnittelu  ja  seuranta tehdään samoilla välineilhä.  Välineis-
töä  on  pohdittu VIKI-projektin  kokeilun yhteydessä. Välineistön rungon 
muodostaa tulossopimus. 

Tulossopfmukset  
LM-Tidaitos 

Liikenneministeriön  ja tielaitoksen  välillä tehtävän tulossopimuksen sisällön 
rakenne muodostuu seuraavasti: 

Tulossopim  us 

• 	nimetyt kehittämishankkeet 
• 	tulostavoitteet  

o  vaikuttavuussopimus  
o  tulossuunnite  (tulos- ja tasebudjetti) 

• 	talousarvio 
• 	rahoituslaskelma 
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Konsernin johto -tiepiiri 

Keskushallinnon  ja  tiepiirin välillä tehtävä tulossopimus muodostuu  tulos- 
ryhmän esityksestä kehitettynä seuraavasti: 

Tulossopimus 

• 	strategia 
• 	vaikuttavuus 
• 	tulossuunnite  (tulos- ja  tasebudjetti) 
• 	tuotantosopimus  (tuotteet, hinta) 
• 	rahoituslaskelma  

Tiepiin -tiepiirin  aIaykikkö  

Tiepiirin  ja sen  alayksiköiden  välinen tulossopimus muodostuu seuraavas-
ti: 

Tulossopimus 

tulossuunnite  (tulos- ja  tasebudjetti) 
tuotantosopimus  (tuotteet, hinta, vaikuttavuus sisäänrakennettuna) 

Si sällöllisesti alayksiköiden tulossuunnite  ja  tuotantosopimus  poikkeavat 
konsernin  ja  tiepiirin välisestä tulossopimuksesta. Tällöin  mm.  tiepiirin 
tilinpäätös ei välttämättä ole  summa  sen  alayksiköiden tilinpäätöksestä  so. 

 rakenne ei mandollista suoraa summausta (vrt. kirjanpitolaki, konserniti-
linpäätös). 

Tiepiirin  ja sen  alayksiköiden  välillä tehtävä tulossopimuksen kehittämi-
nen  on  vielä kesken. Samoin palvelukeskusten ohjausvälineistöä kehite-
tään vielä. Tuotantosopimukset vuoden  1994  kokeilussa tulisi viedä 
tämän  mall  iston  mukaisesti alaspäin tiepiirei ssä. 

Tuloksen raportointi  

Toiminnan tulosta  on  mandollista raportoida vuositasolla tulosraportilla 
 (LM-tielaitos-konserninj  ohto-yksiköt), jonka sisällön perusta  on  seuraava:  

1. toimintakertomus  

katsaus toimintaan  
o 	ympäristön muutokset  
o 	toimintamuutokset 
o 	muut toimintaedellytysten muutokset  
o 	merkittävimmät tapahtumat  ja  saavutukset (muut kuin  alla  

olevat tavoitteet) 
tuloksellisuuden  kuvaus  
o 	tavoitteiden saavuttaminen yleisarvosanana  
o 	vaikuttavuustavoitteet  ja  niiden saavuttaminen  
o 	taloustavoitteet  ja  niiden saavuttaminen  
o 	muut tavoitteet  ja  niiden saavuttaminen 
tulosanalyysi  
o 	tuotot  ja  kustannukset, (vertailu budjettiin); niiden rakenne  

ja  kehitys  
o 	toiminnan kannattavuus, tuottavuus  ja  taloudellisuus verrat- 

tuna budjettiin  ja  näiden kehitys  
o 	talousarvion toteutuminen (saldomuutosten tarkastelu) 
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2. tilinpäätös 
• 	tuloslaskelmaja  tase  
• 	rahoituslaskelma 
• 	talousarvion  toteutumalaskelma 

3. liitteet 
• 	sellaiset  vastuut  ja  sitoumukset, jotka tulevaisuudessa aiheuttavat  

määrärahatarpeita 
• 	laskelmien  laskentaperusteet 
• 	maksul  Ii  sen  toiminnan  kustannusvastaavuuslaskelmat  

Tuloksen  raportoinnin  tarkka sisältö riippuu  yksikkötasosta.  Esitetty malli 
tarkoittaa peruslähtökohtaa,  jota  on  sovellettava eri tarpeisiin. Lisäksi  mm. 
toimintakertomuksessa  painottuu muutoksen  raportointi  sen  jälkeen kun 
ensimmäinen  perusraportti  on  tehty. Tämä ajatus sisältyy  raportointiin 

 myös liikenneministeriön  ja  tielaitoksen  välillä (VIKI-projekti). 

Käytännössä malli toteutuu kuvan  2  mukaisesti eli liikenneministeriön  ja 
 tielaitoksen  sekä konsernin johdon  ja  piirien  (tai  erillisten  toimintayksiköi

-den)  välillä  on  käytössä samat perusmallit. Perusmallit tarkoittavat tässä 
 rungoltaan samanperusteisia  malleja. Mentäessä  piiriyksiköiden alayksik-

köihin  muuttuu malli  kevyemmäksi jaltai  tarkastelutapaa  on joiltain  osin 
muutettava ts. sisältö  on  rakennettu enemmän tuotannollisista lähtökohdista. 
Näin  on  tehty esimerkiksi TIPU-projektissa  (tmp:n ohjausmallin  kokeilu 
Keski-Suomen  tiepiirissä). 

-/ 	\_ + (. Toimintakertomus  __V  
toIminnan  muutokset *  val kuttavuus •  tulosten anaj,sl  

2. TilinpMtöe 

: arkempi 
•  talousarvion toteutumalaskelma tieto  

3. Listiedot 
Liifteet 

arkempi  
I  Toirnintakertomus  tieto  

tnirifia 	muutokset • 	,.5k.At*.*..,. 	tt 

Kuva  2. Ohjausmallin  ja tietovirtojen  periaatteellinen kuvaus. 
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Sisäinen yritys 
Sisäisenä yrityksenä toimiminen tarkoittaa myös entistä suurempaa 
vastuuta toteuttaa omaa toimintaansa  ja  vastata myös tiedon tuottamisesta 

 ja  hyödyntämisestä. Karkeasti ottaen mallissa kukin tulosyksikkö vastaa 
oman sisäisen toiminnan järjestämisestä, toiminnasta  ja  käytettävistä väli-
neistä. Käytännössä konsernin yhteinen etu tulee huomioitavaksi  ja  tiepii-
rin alayksiköiden toimintamalli rakentuu paljolti piirin yhteisen edun 
näkökulmasta.  Ts. on  järkevää tehdä perusrungot  koko  laitosta  ja  tiepiiriä 
kattavana,  jottei kukin yksikkö joudu panostamaan samaan työhön erik-
seen. 

Esitetyssä mallissa ei ole yksiköiden ulkoisena ohjausvälineenä  millään 
tasolla  littera-/yksikköhinta pohjaista tietoa (esim TPLLIKKO). Budjetoin-
nm, työsuunnittelun, hinnoittelun jne. edellyttämästä kunkin yksikön 
sisäisen tiedon keräämisestä vastaa yksikkö itse.  Littera

-/yksikköhintapohjaista  tietoa kerätään oman toiminnan tarpeeseen ei ylei-
seen tarkoitukseen. 

Vastuurajojen  yli menevän tiedon toimittamisessa lähtökohtana voidaan 
pitää jopa manuaalista toimitustapaa. Nykytekniikan mandollisuudet 
hyödyntäen voidaan toimitusprosessia keventää  ja  nopeuttaa. Toimitusp-
rosessien suunnittelun  ja  työstämisen  yhteydessä  on  kuitenkin erityisesti 
varottava pyrkimästä liian integroituun ratkaisuun. 

Tavoitteena  on  säilyttää kunkin yksikön dynaamisuus niin toiminnoissaan 
kuin tekniikoiden hyödyntämisessä. Tämä merkitsee 'lukitsematonta' 
integraatiota eli integraatiota joka  on  toteutettu tiedon sisältötasolla.  Raja- 
pinnat  on  määritelty. Konsernin yhteisen edun nimissä toteutetaan  vain 

 todella yhteisen edun täyttävät toimenpiteet  ja  muulta osin vastuu  ja  valta 
 on  yksiköillä.  

Toiminnan  alkajänteet  
Ohjauksen aikajänteet karkeasti kuvattuna ovat kuvan  3  mukaiset sidottu-
na kulloinkin kuluvaan vuoteen. Kuvassa  4 on  esitetty tielaitoskonsernin 
raportoinnin aikataulutus. 

aikajänteet  Ohjauksen 
vuodet  

n+1 n-I fl  

Suunni  1101/ 

 ttpOrtojfltJ 
 

vaihe  
*  tuleva  vUOSI 

Rapor  
vaihe 	

vaihe kuluva vuosi 	
mennyt vuosi  

Kuva  3.  Tielaitos-konsernin ohjauksen  aikajän  teet. 
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Mottona  raportoinnissa voidaan pitää lausumaa: 

"Olennaista ei ole hakea absoluuttista totuutta. Olennaista  on  hakea 
väline, jolla toimintaa voidaan ohjata." 

Kuluvan vuoden raportoinnin tiheys rakentuu konserni -mallin  mukaisesti. 
Kuukausiraportoinnin  kehittämistä pidetään tavoitteena pitkällä aikajän-
teellä. Kuukausittain konsernin johdolle raportoidaan muutamalla  (max. 
3-5)  tunnusluvulla  tieto siitä onko toiminta noudattanut tulossopimuksessa 
suunniteltuj  a  odotuksia. Tarkkuusvaatimusta ei tässä raportoinn  i  ssa  tule 
luoda liian kireäksi vaan perusajatuksena onkin  vain  suunnan näyttäminen. 

 Jos tarkkuuskriteeri  laitetaan liian tiukaksi tunnuslukujen suunnittelussa 
menetetään  koko  raportoinnin perusideastaja keveydestä  osa.  

Esimerkiksi Lemminkäinen-konsemilla  ko.  raportointi  tarkoittaa  ROT-luvun 
 (ROI  =  sijoitetun pääoman tuottoaste) laskemista alimmalta tulosyksiköltä 

lähtien kuukausittain. Käytännön toteuttamiseksi  on  luotu hyvin kevyt  ja 
 selkeä menetelmä. Laskettava ROl-luku antaa  vain suuruusluokan  tilantees-

ta varsinkin alkuvuodesta. Loppuvuodesta luku kuvaa  jo  selkeästi parem-
min tilannetta. Luvun arvoa nostaa käytössä oleva  2-3 -vuoden liukuvan 

 trendin  käyttö vertailussa. 

Väliraportointi (välitilinpäätös  syksyllä) toteutuu luontevasti tielaitoksella 
vuodenaikojen mukaan.  Kuva  4. 

Ta 1  He 1 Ma 1 Hu 1 To Ke He1  Elo1  Sy 1 Lo 1 Ma 1  Jo 1  

*** ***  * 
kuukausiraportti 

AvaIntunnusuvut 
(tulosodotukeet)  

väliraportti  
Tulosodotukeet 
Tulostask&me  Ja tass 

vu  osira  p or  tti 
Toimintakartomu5 
Tulosleskelma  Ja  tase  
Liitteet 

Kuva  4. Tielaitos-konsernin raporto  inn in aikataulutus.  

Kevään väliraportti  on  mallissa rakennettu itse asiassa kuukausiraportoin-
nm pohjalta. Siihen  on  lisätty tarpeen mukaan ennusteet tulosodotuksista 
siten, että  jos  on  odotettavissa ongelmia tulossopimuksen täyttämisessä  ja!  tai 

 muutoin tilanteet ovat muuttuneet. Tuloslaskelma  ja  tase laaditaan tässä 
vaiheessa  jos  se  kohtuudella onnistuu. Näin varsinkin taseen laatiminen. 
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Syksyn raportointi  muistuttaa  jo  enemmän välitilinpäätöstä. Tällöin 
vuoden tuloksia tarkastellaan  jo  siten, että syksyn mittaan tapahtuva 
seuraavan vuoden suunnittelu saa aineksia väliraportoinnista. Tässä 
mielessä tuleekin harkita olisiko syksyn raportoinnille parempi ajankohta 
kuvasta  4  poiketen lokakuulla. 

Vuosiraportti  on  raportti tulossopimuksen toteutumisesta  ja  toteutumisen 
eroi  sta. Vuosiraportin toimintakertomus  tulee erottaa käsitteenä  j  oissain 

 yhteyksissä käytetystä toimintakertomuksesta, joka  on  konkretisoitunut 
 varsin  mittavana tilastotiedon koosteena. Samoin vuosiraportti tulee erot-

taa vuosikertomuksesta, joka  on  yleensä yrityksen ulkopuolisille jaltai 
omistajille tarkoitettu kooste yrityksestä  ja sen  edellisen vuoden tulokses-
ta. 

Raporttien aikatautut  on  toteutettava siten, että ohjauksellinen ote 
säilyy. Yksioikoista reaaliaikaisuutta ei kannata pitää tavoitteellisena, 
koska  se  saattaa johtaa huonoon hyöty/kustannus-suhteeseen. Realistisina 

 ja  käytännössä kohtuulli  sina  tulosyksiköiden raporttien aikatauluina  on 
 pidettävä seuraavaa: 

kuukausiraportin  valmistumista seuraavan kuukauden toisella 
viikolla, 
väliraportin  valmistumista ennen kuukauden  I  5:ttä  päivää, 
vuosiraportin valmistumista helmikuun ensimmäisellä viikolla 
(tässä  on  huomattava, että lopullinen tilinpäätös voi valmistua 
myöhemminkin). 

Tavoitetilana  on  pidettävä niin lyhyttä aikataulua kuin niiden kiristäminen 
kohtuullisilla panostuksilla onnistuu kustannuksia nykyisestään lisäämät

-ta.  

3. Tietotarpeet 

3.1  Tieto tielaitoksessa 

Tielaitoksen toimintamallit  ja  rakenteet ovat niin moninaiset, että tietovir-
tojen määrä  on  suuri. Tulevaisuudessa  on  odotettavissa pienemmät 
rakenteista riippuvat  tietovirrat. Toisaalta kehittyvän tekniikan myötä 
syntyy edelleen uusia mandollisuuksia tuottaa, käsitellä  ja  siirtää tietoa. 
Tätä kautta käsittelyssä olevan tiedon määrä ei välttämättä pienene. 
Käsittelyn rutiineihin tarvittavien resurssien tulisi kuitenkin  v  ähentyä. 

Tielaitoksen tietoalueet  voidaan jakaa  mm.  seuraavasti: 

• 	liikenne, tiestöja ympäristö 
• 	tulos ja  talous 
• 	toiminta (tuote, asiakirjahallinta jne.) 
• T&K  

Liikenteeseen, tiestöön  ja perusrekistereihin  (mm. tie-,  kunto-  ja siltare-
kisterit)  liittyvää tietotarvetta  ja tiedonkeruun keventämistä  tarkastellaan 
omassa tutkimuskeskukselta tilatussa hankkeessa. Toimintatietoalueessa 
tuotteeseen liittyvä tietotarve täsmentyy tuotantosopimusten kokeilun 
yhteydessä. Asiakirjojen hallintaan liittyvää tiedonkäsittelyä pohtii oma 
työryhmä. T&K alueella ei ole käynnissä selkeää omaa tiedon  hallinnan 

 projektia. 
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Yhteydet näiden kehittämishankkeiden sekä  tulos- ja  talousohjauksen 
tietotarpeiden kehittämishankkeen  (S9)  välillä  on  varmistettuja  sovittu. 

Tietotarpeet  voidaan jakaa ulkoisiin  ja  sisäisiin. Ulkoisilla tietotarpeilla 
tarkoitetaan tielaitoksen ulkopuolisille tahoille toimitettavaa tietoa. Sisäinen 
tietotarve kattaa tielaitoksen sisäisen toiminnan tarvitsemaa tietoa. Rajanve-
to ei aina ole selkeä jaltai tietotarpeet voivat olla yhtenevät.  

3.2  Ulkoiset tietotarpeet 

Ulkoisten tietotarpeiden selvittelyssä korostui eri henkilöiden jopa täysin 
vastakkaiset näkemykset.  Varsin  yleisesti korostettiin ulkoisten tietotarpei

-den  kevennystarpeita.  Toisaalta tuotiin esille myös  se  tosiasia, ettei ole 
juurikaan sellaista tietoa, jonka voisi selvästi todentaa tarpeettomaksi. Uusia 
teknisiä ratkaisuja hyväksikäyttäen voitaneen tilannetta parantaa keventä-
mäilä tiedon keräämistä  ja  toimittamista. Organisaatioiden  välisen  tiedon- 
siirron (O\'T) kehittyminen tukee keventämistä. 

Yleiskuva ulkoisista tietotarpeista  on  selvitetty alustavalla kartoituksell  a. 
 Selvityksen perusteella listatut ulkoiset tiedon tarvitsijat ovat pääasiassa 

• 	vaiti okonttori 
• 	liikenneministeriö 
• 	verohallinto 
• 	tilastokeskus 
• 	läänien, maakuntien  ja  alueiden hallinnot 
• 	ministeriötja  valtion virastot 
• KELAja LEL- työeläkekassa 
• 	ammattijärjestöt 
• 	erilaiset selvitykset;  mm.  hallinnon kehittäminen 
•  muut 

Tässä yhteydessä tielaitoksen ulkopuolisten tahojen tietotarpeita ei selvitetä 
syvällisemmin.  Projektin  ehdotus  on,  että näitä tietotarpeita selvittämään 
perustetaan oma ryhmänsä. Ryhmän tehtävänä tulee olla selvittää  ja  kuvata 
nämä tietotarpeet sekä tehdä tarvittavat toimenpide-ehdotukset. 
Valtioneuvoston päätökset toimintojen keventämiseksi tältä osin ovat kehit-
tämisen lähtökohtia.  

3.3  Sisäiset tietotarpeet  

'rietotarpelden  jaottelu 
Tulos- ja  taloustietoalueen tietotarpeet  käsittävät tietoa 

• 	menneestä ajasta ohjausta  ja  tulevaisuuden suunnittelua varten  (mm.  
toteutumat) 

• 	tulevaisuudesta  (mm.  ennusteet, kehitysnäkymät) 
• 	standarditiedosta  (mm.  standardikustannuslaskenta) 
• 	käytettävissä olevista voimavaroista  (mm.  rahat, resurssit) 
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Tulos- ja taloustietoalueen  sisäiset  tietotarpeet  voidaan jakaa  mm. 
 toiminto-/asiapohjai sesti.  Jako  voidaan tehdä seuraavasti:  

Tulos- ja talousohjaus  
kirjanpito (sisäinen  ja  ulkoinen) 

 tulosopimus  
o 	tulossuunnite  (tulos- ja tasebudjetti)  
o 	tuotantosopimus  (tuotteet, hinta)  
o 	rahoituslaskelma  
0 	muut  

2.  Toiminnan suunnittelu,  työnsuunnittelu  sekä seuranta  
• 	strateginen  suunnittelultoiminnan  suunnittelu  
• 	hinnoittelu/tarjouslaskenta 
• 	budj etointi/vuosi  suunnittelu  
• 	työn  suunnittelulprojekti  suunnittelu  ja  -seuranta 

Resurssien hallinta  
• 	henkilöstö  
• 	kalusto  
• 	kiinteistöt 
• 	varastot  
• 	arvopaperit  

Tulos- ja  talousohjauksen  tiedot  on  saatavissa  kirjanpidosta  ja  yksiköi-
den  laskennoista.  Tällöin  mm.  piirien  on  tuotettava  tuotantosopimuksissa 

 tarvittavaa tietoutta omien  tarjoustensa  tekemistä varten. Esitetyn  mallin 
 mukaan konserni laatu  runkoratkaisun  ko.  tietojen  keräämiseksi.  Runko- 

ratkaisu ei edellytä yksiköiden  ja koko  konsernin järjestelmien  integroin
-tia.  

Toiminnan suunnittelun, työnsuunnittelun sekä seurannan  tietotarpei
-den  täyttäminen sisältyy kunkin yksikön omaan vastuuseen. Myös näiden 

 tietotarpeiden  täyttämiseksi konserni laatu  runkoratkaisun  ko.  tietojen 
 keräämiseksi. Runkoratkaisu  ei sisällä piirien  ja koko  konsernin järjestel-

mien  integrointia. Vapausaste  rungon ympärillä  on  suurempi kuin  tulos- 
ja talousohjausosassa. 

Resursseihin  liittyvät tiedot käsittävät tietoa henkilöstön  perustiedoista 
(=henkilökortit), paikkatiedoista  (tilastot),  tarvetiedoista  ja määnstä  (tilas-
tot).  Kalustoista,  kiinteistöistä,  varastoistaja arvopapereista  tarvittava tieto 
koostuu  perustiedoista (= perustietokortit), tarvetiedoista, käyttötiedoista 

 ja arvotiedoista.  

Resurssien  hallinnan tietotarpeet  poikkeavat  edellämainituista tietotarpeis
-ta  muotonsa puolesta. Samoin  konsernitason tietotarpeet  resursseista ovat 

poikkeavat. Resursseista ainakin  henkilöstöön  liittyvää  tietotarvetta  tulee 
olemaan jatkossakin konsernin johdolla (erilaiset tilastot,  TES:iin  liittyvät 
tarpeet jne.). Kaluston, kiinteistön  ja  varastojen resurssien käsittely  on 

 talousohjauksessa  järjestettävä aiemmin esitetyn  mallin  periaatteita 
 noudattavaksi.  Mm.  kaluston  omistussuhteen  käsittely  on  ratkaistava. 

Resurssien  hallinnan  ti  etotarpeet  voidaan järjestää  konsernitasolla tietotek-
nisten  palvelujen yhteydessä. Tarpeen vaatiessa yksiköiden  tietotarpeet  on 

 mandollista toteuttaa  kevyillä yksikkökohtaisilla  ratkaisuilla  (vrt,  koke-
mukset TIPU-projektissa).  
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3.4  Tietotarpeiden  ja  tiedon suhteiden selvittäminen 

Toimintojen kuvaus  
Toimintoj en/toimintaprosessien suunnittelul  la  ja  tarkalla kuvaamisel  la 

 saadaan kiinnitettyä tietotarpeiden  ja  tiedon väliset yhteydet. Lähtökohtana 
 on  oltava uudelleensuunnittelu ns. puhtaan pöydän menetelmällä. Tiedon 

hallintaa kehitettäessä tielaitoksen toimintoja tulee tarkastella 
toimintoketjujen  kautta  ja  pyrkiä tätä kautta luomaan uusia aiempaa 
kevyempiä toimintamallej  a.  Yksityisen  sektorin termeillä  käsiteltynä kysy-
mys  on  tietotekniikan käytöstä liiketoimintaketjujen uudistamisessa.  Lut- 
teessä  5 on  esitetty tiivistettynä toimintoanalyysin periaatteita (Toimintolas-
kenta,  James A.  Brimson,  Jyväskylä  1992).  

Toimintaprosessien analyysissä  voidaan käyttää  mm. AB-laskennan  (Activi-
ty Based Accounting)  menetelmää. Menetelmällä saadaan selvitettyä 
toimintaprosessien todelliset kustannukset. Samoin menetelmä edistää  sen 

 ymmärtämistä, miten laitoksen olisi toimittava suorituskykynsä parantami-
seksi. 

Las kentatoimen 
 suunnittelu  

Laskentatoimen  tarkan tietosi  säll ön  selvittäminen edellyttää suunnitelmaa. 
Taustatietona suunnitelman laatimi selle  on  tiel aitoksen  toimintojen kuvaus. 
Suunnitelma yleisellä tasolla sisältää: 

• 	laskentojen  kuvauksen 
• 	kustannusten kohdentami ssuunnitelman (esim.  AB-1  askennan  käyttö) 
• 	puitteiston  

o  tili-  ja kustannustunnuksen 
 o  tarvittavat luettelot (tili jne.) 

 o  muut puitteet 
• 	kirjausohjeet 

Laskentojen  kuvaus käsittää eri laskentojen riippuvuuksien!kytkentöjen, 
tehtävien, sisältöjen, käytön, raporttien jne kuvaukset. Esim. tuloslaskelman 

 ja  taseen sisältöjen (rivien) selvittämisen jälkeen  on  suunniteltava kuinka 
tarvittava tieto kerätään  ja koodataan  ohjeen mukaiselle riville. 

Kustannusten kohdentamisperiaatteet ovat niitä periaatteita joiden perusteella 
kustanriuserät, jotka eivät suoraan kohdistu jaottelun mukaisesti jaetaan 
muille kustannuserille. Kustannusten kohdentami speriaatteiden selvittämi - 
seksi tulee tutkia toimintolaskennan  (AB-laskennan) käytön mandollisuudet 
'oikeiden'  ja  yhtäläisten periaatteiden luomiseksi. 

Puittei  ston  luominen tarkoittaa koodaami ssuunnitelmaa joka pohjautuu 
toimintojen järjestelyyn. Puitteiston tulisi sallia mandollisimman suuret 
vapausasteet  so.  puitteistosta  ei saa  tulla  toimintojen edelleen kehittämisen 
este. 

Tällä suunnitelmal  la  määritellään itseasiassa  I  askentatoimen perusratkai sut. 
 Näin suunnitelmalla  on  merkittävä rooli laskentaprosessin raskauden/kevey

-den  kannalta. Itse kirjaustapahtuma  ja  tiedonvälitys kirjanpitoon  ja kustan-
nuslaskentaan  ovat teknisiä ratkaisuja. Kuvassa  5 on  havainnollistettu  tätä 
kysymystä. 
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Kirjauk- 
sen  pen 	Kirjau  

aatteet 	moduli  

Kirjeuks. 	 Kirjaus- 
peflaattede 	 moduli 
luornisella 	 on  tekninen 
mMrltellán \ 	toteutus  
rkaue/ 	\ 	a sevol  olla kaveys 	\ 	toteutettu 

loW yhtan5 
 tal  arillianá  

Kuva  5.  Kirjauksen  periaatteiden  ja kirjaustapahtuman  roolit.  

3.5  Eräitä erikoiskysymyksiä 

Tielaltoksen fithaplatösmath 

Ohjausvälineistön käyttöönottaminen  edellyttää tielaitoksen tilinpäätös- 
mallin viimeistelemistä.  Aiemman kokeilun pohjalta rakennetun  mallin 
ensiaste  on  esitelty keväällä  1993.  Uudistettu kirjanpitolaki  on  otettu 
huomioon kehittämisessä. Välineet ulkoiseen  ja  sisäiseen laskentaan ovat 
mandollisimman paljon yhdenmukaiset. Laskelmat eroavat tarkemman 
sisällön osalta. Yhteensopivuus valtionhallinnon kokonaisuuteen  on 

 varmistettu mandollisuuksien mukaisesti. 

Kytkennät tielaitoksen  ja sen  yksiköiden kirjanpitoon  on  vielä tarkistettava 
 ja  sovitettava sellaisiksi, että tuloslaskelma  ja  tase  on  johdettavissa helpos-

ti kirjanpidosta. (Tätä kirjoitettaessa ei kaikkia varmistuksia ole vielä 
tehty). 

Tilinpäätösmallin  käyttöön ottamiseksi  on  tehtävä tielaitoksen aloittavan 
tase. Tätä varten  on  tehtävä  koko tielaitoksen  kattava inventaario, jossa 
omaisuuserät arvostetaan  koko tielaitoksessa  samojen periaatteiden 
mukaan. Näin päästään aloittamaan yksiköiden taloudellinen ohjaus kehi-
tetyllä mallilla. 

Tilinpäätösmallin  kehittämisestä vastaa perustettu  TUTA-ryhmä.  

Sisatnen  laskutus 

Mallin  mukaiseen konsernirakenteeseen kuuluu luonnollisena osana sisäi-
sen laskutuksen käyttö. Sisäisestä laskutuksesta  on tielaitoksessa  jo  jonkin 
verran kokemusta. Yhtenäiset perusteet puuttuvat vielä. Olennaiseksi 
projekti ssa saatujen kokemusten perusteella sisäisessä laskutuksessa 
nousevat  mm.  

sisäisen laskutuksen perusteiden mandollisimman vapaa soveltami-
nen. 
laskutuksen  aiheuttaman työmäärän pienuus. Lähtökohtana sisäi-
sen laskutüksen käyttöönotossa tulisi olla mandollisimman karkea 

 ja  kevyt metodiikka. 
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• 	laskutusperiaatteiden  vaihtelevuus  sen  mukaan kuinka suuresta toimin- 
nastalyksiköstä  on  kyse. Suurella yksiköllä laskutuksen karkeus  ja  väli 
sekä laskutuksen toteutus  on  harkittava eri perustein kuin pienellä yksi - 
köllä. 

• 	ulkoisessa laskentatoimessa sisäiset laskut kumoavat' toisensa  so.  sisäi- 
nen laskutus ei vaikuta kokonaissummaan. 

Tässä projektissa ei puututa syvällisemmin sisäiseen laskutukseen, koska 
siitä  on  käynnistetty oma selvitystyö. Selvitystyössä tavoitteena  on  laatia 
mallit  ja käytännöt  sisäiselle laskutukselle. 

Tiedon keruu  

Tiedon keruun  ja  hyödyntämisen kokonaisuus voidaan jakaa  mm.  seuraavas-
ti: 

• 	tietotarpeen  määrittäminen, 
• 	tiedon syntymiseen, 
• 	tallentamiseen, 
• 	varastointiin, 
• 	toimittamiseen/siirtoon, 
• 	käsittelemiseen  ja hyödyntämiseen. 

Tietotarpeen määrittämisellä  ohjataan merkittävästi  koko  tiedon keruun  ja 
hyödyntämisprosessin  laajuutta.  Se  kuinka tarkkaa tietoa halutaan, missä 
muodossa sitä halutaan, missä aikataulussa sitä halutaan jne. ovat ratkaisevia 
kysymyksiä  ko.  prosessin kannalta. Tietotarpeen määrittämiseen (tiedon 
pyytämiseen) tulisikin kiinnittää huomiota. Tavoitteena tulisi olla minimi-
tietotarpeiden etsiminen  ja  löytäminen. Vaikeus piilee siinä, että kysymys 

 on  paljolti kulttuurien, toimintatapojen  ja  tehtäväjakojen  muutoksesta 
verrattuna aiempaan. 

Näiden kulttuurien  ja  vanhojen tottumusten muuttamiseen tulisi panostaa  en 
 tavoin. Rakenteiden, ohjausmallien, laskentatoimen, laskentajärj estelmi  en 
 jne. muuttamiseksi tulisi käyttää koulutuksellisia  ja valmennuksellisia 

 keinoja. Kehitteillä olevat valmennusmodulit ovat hyvä väline tarvittavan 
muutoksen saamiseksi aikaan. 

Till.  ja  kustannustunnus  

Tili-  ja kustannustunnus  muodostaa perustan, jolla seurataan tuloja, menoja 
 ja  kustannuksia laitoksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tili-  ja 

kustannustunnus  merkitään kaikkiin tositteisiin, joilla tuloja, menoja  ja 
 kustannuksia kohdistetaan kirj anpitoon  ja kustannuslaskentaan.  

Nykyään tili-  ja kustannustunnukseen  on  varattu laskentajärjestelmässä 
maksimissaan  24  merkkiä. Tämä merkitsee miljoonia erilaisia kombinaatio-
mandollisuuksia. Kuvassa  6 on  esitetty tielaitoksen nykyisen tili-  ja kustan-
nustunnuksen  rakenne. 
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Till-  ja kustannustunnus  

Kirjan- 	 Kustannus- 
pito 	 laskenta  

I 	 I 
I 	II 	 I 
4002 K023 00 9120 0000 12 0000 

I 	II 	11L._r_Il 	ll 	IL...1...it 	'  
Till 	Hanke  Va  Uttera  Työ  Kusten- Resurs- 

nul  sit 
-A  

Kuva  6.  Tielaitoksessa  käytössä oleva  ti/i-  ja kustannustunnus.  

Till-  ja kustannustunnusta ja  nimenomaan  sen  pituutta  on  useasti syytetty 
laskentajärjestelmän  ja  siihen liittyvien toimintojen (kirjaus/tallennus) 
raskaudesta. Välillisesti näin onkin. Toisaalta tili-  ja kustannustunnuksen 

 pituus ei edellytä raskaita toimintoja.  J0  nykyisellään voidaan yksiköiden 
sisäisillä päätöksillä sopia esimerkiksi käytettävien  till-  ja kustannustun-
nuksen  osien (hankkeet,  litterat  jne.) lukumäärän vähentämisestä. 

Laskentatoimen  uudistamisessa tili-  ja kustannustunnuksen  laadinnan 
keveys  ja  lyhyt pituus ovat reunaehtoja. Samoin reunaehtona  on  mandol-
lisimman vähien houkuttimien tarjoaminen raskaiden suunnittelu-  ja 
seurantaympäristöjen  luomiseksi. Atk-järjestelmien teknisellä toteutuksel

-la  voidaan tili-  ja kustannustunnuksen kirjaustapahtumaa  keventää. 

Tällä hetkellä tiedossa olevilla rajauksilla (toimintamallit, ohjausmalli, 
tuotantosopimukset, tilaaja-tuottajamalli jne.) yksi mandollinen uusi  till- 
ja kustannustunnus  on  kuvan  7  mukainen. 

Tili-  ja kustannustunnus  

Kirjan- Kustannus- 
pito laskenta  

___________  
'4002 	12' 

I 

023 	9120 	15  
L ,HJL, LJLiJ 

Th 	Ku* 	fl-Tomfrits-TUot. -Ja  SOpimUs- 
nuilaji  yksikkö 	suofli.- 	nurnso 

ryhmltt.ly 

daa*o  

Kuva  7.  Tielaitoksen  mandollinen uusi tili-ja kustannustunnus.  

Tili-  ja kustannustunnus  lyhenee vielä  jos  tili  ja kustannuslaji  voidaan 
yhdistää. Tuote-  ja suoriteryhmittelyä ja sen  sisältöä  on  tarkasteltava eril-
liskysymyksenä tavoitteen ollessa mandollisimman kevyt kokonaisuus. 
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Litterointi 

Yleisesti litterointi (suoriteryhmittely) 	tarkoittaa asioidenitapahtumien 
kohdentamista  eri suoritteiden jaltai työn erittelyjen mukaisiin ryhmiin. 
Suoriteryhmittelyä tarvitaan suunnittelu-  ja  seurantatiedon koodittamiseen 

 siten, että  mm.  automaattinen tietojenkäsittely  on  mandollista. Työnsuun-
nittelussa suoriteryhmittelyllä  on  merkittävä rooli myös eräänlaisena ohjeis

-tona.  Ryhmittelyn  tarkkuus  on  valittavissa  toimintojen edellytysten mukai-
sesti. 

Aiemmin kohdassa  2.4  esitetyssä ohjausmallissa tietotarpeet syntyvät  tulos- 
sopimusten (tuotantosopimus, tuloslaskelma  ja  tase) tarpeista. Malliin ei 

 si  sally  litterapohjai  sen  tiedon toimittamista yksikön ulkopuolelle muutoin 
kuin tilaaja-maksaja periaatteella. Konsernitason tilastojen koonti  on  oma 
erityiskysymys (esim. kunnossapidon  ja  rakentamisen tilastot), joka  on 

 ratkaistava joko luopumalla tilastoista  tai  hankkimalla tieto otoksilla. 

Tulosohjausmallissa  sinällään ei tarvita  mm.  litteroille kooditettua  tietoa. 
Ohjaustunnuslulcuj  en  (pääoman tuottoaste, pääoman kiertonopeus, työn 
tuottavuus  ja  kiinteät kustannukset) laskeminen tehdään  mallin  mukaan 
muilla kuin  litterapohjaisilla lähtötiedoilla. 

Yksiköt tarvitsevat toimintansa suunnitteluun, hinnoitteluun, työn suunnitte-
luun  ja  seurantaan tietoa. Näiden tarpeiden täyttämiseksi voidaan edelleen 
käyttää suoriteryhmittelyjä. Toisaalta  jo  nyt  on  olemassa työnsuunnittelu-
malleja, joissa työnsuunnittelu pohjautuu resurssipohjaiseen työn suunnitte-
lemiseen  (RES  SU/REA).  Tällöin suoriteryhmittelyjen (litteroiden) merki-
tys tälläkin alueella pienenee. Tielaitoksen eri yksiköiden yhtenäisen 
ryhmittelyn etuna  on  nähtävä  mm.  yksiköiden keskinäisen tiedon vaihtami-
sen helppous samanperusteisten ryhmittelyjen välillä. 

Tuotantosopimusten  mukanaan tuomat tietotarpeet esim. tuote-  ja  hintarekis-
tereinä  selviävät kokeilun edistymisen myötä. Joka tapauksessa tietotarpeet 
voidaan täyttää nykyistä kevyemmillä kokonaisuuksilla. 

Uhkatlrlskltl 
 epävarmuustekijät 

Tietotarpeiden  määrittelyn erävarmuustekijöitä  on  useita. Tielaitoksen 
toimintatavan  ja  rakenteen kehitykseen voi jatkossa sisältyä kysyntäohjauk

-sen  hyväksikäyttö. Samoin tuotannon ki lpailuasemaan, liikelaitoskehityk
-seen  ja  käyttäjärahoitukseen  liittyviä uusia rakenneratkaisuja voi syntyä 

(esim. tilaaja-toteuttaj  a).  Samoin tielaitoksen rahoitusti lanteen mandolliset 
radikaalit muutokset vaikuttavat merkittävästi tietotarpeisiin. Muita tällä 
hetkellä tiedossa olevia epävarmuustekij öitä ovat 

• 	vanhoillinen kulttuuri 
• 	prosessin raskaus/kalleus 
• 	valtionhallinnon tilipuitteisto 
• 	tuloslaskelman  ja  taseen kehittämiseen liittyvät epävarmuudet 
• 	tulosyksiköiden laskutus 
• 	tuottojen  roolin muutokset 
• 	'uusien tuulien' mukanaan tuoma riski lappusodan kasvamisesta 
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Epävarmuustekijät  on  parhaiten hallittavissa etenemällä ohjausmallin, 
talousohjauksen, laskentatoimen  ja  -järjestelmien sekä näihin liittyvissä 
muutosalueiden kehittämisessä joustavasti välttäen liiallista  j altai  liian 
aikaista sitoutumista johonkin linjaan. Epävarmuustekijöiden poistumisen 
odottamiseen ei ole perusteita.  

4.  Tulos- ja talousohjauksen ja laskentatoimen  kehittäminen  

4.1  Eteneminen  

Etenemlseu  osa-alueet 

Tulos- ja talousohjauksen  kehittäminen tielaitoksessa  on  ollut käynnissä  jo 
 pitkään. Visioita, strategioita  ja toimintamalleja  on  työstetty eri tavoilla. 

 TULOS-ryhmän työ  on  ollut merkittävä panostus tulosohjausfilosofian 
käyttöön ottamiseksi. 

Tässä projektissa  on  koottu  ja kiteytetty  näitä aiemmin syntyneitä ajatuk-
sia siten. Tehdyn selvitystyön pohjalta voidaan siirtyä toimeksiannon 
mukaiseen käytännön toteutukseen taloushallinnon  ja laskentatoimen  osal-
ta. Raportti muodostaa pohjan jatkokehittämiselle. Lisäksi tämä raportti 
sisältää yleiset periaatteet  ja kehittämistoimenpiteet vastuujakoineen 

 mukaanlukien  jo  perustettujen kehittämishankkeiden  ja  -ryhmien listaa-
misen. 

Kuvassa  8 on  esitetty tielaitoksen kehittämisen kaari tämän  projektin 
 lähtökohdista. Tehtynä ovat ohjausfilosofia  ja ohjausjärjestelmä kuorirat-

kaisuina.  Osin ollaan tehty valmistelutyötä toimintaprosessien  ja  sisällön 
vaiheista.  

Kuva  8.  Tulos-ja talousohjauk.sen  kehittämisen  osa-alueet  S9:n  lähtökoh-
dista tarkasteltuna.  
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Taloustaloushaffinnon  Ja 
 laskeutatolinen kelilttä

-minen  

Taloushallinnolla  tässä ymmärretään  tulos- ja taloussuunnittelun,  kirjanpi-
don, kustannuslaskennan  ja maksuliikenteen  muodostamaa kokonaisuutta. 
Laskentatoimi vastaavasti tarkoittaa sitä laskentojen kokonaisuutta, joka  on 

 tarpeen tehdä taloushallinnon saamiseksi aikaan. Tielaitoksella laskentatoi-
meen sisältyvät hallinnollinen kirjanpito, sisäinen laskenta (kustannuslasken

-ta), maksujärjestelmä ja  esijärjestelmät. Laskentatoimen  tavoitteena  on  tuot-
taa tietoja toiminnan johtamisen  ja  seurannan edellyttämässä laajuudessa 
päätöksentekoa varten. 

Tielaitoksen  tal oushallinnon ja laskentatoimen  uudistaminen voidaan tehdä 
seuraavien vaiheiden kautta: 

tehty 

• 	ohjausmallin  kuvaaminen  X 
o 	tahtotila x 
o 	tietovirtamalli  ja perusrakenteet  x 
o 	karkeat rakennekuvaukset ohjauksen välineistä  x  

• 	puitteiston  luominen  (X) 
o 	periaatteet  ja  yleiset rakenteet  (x) 
o 	kirjauksen  suunnitelma 

• 	sisällön selvittäminen  
o 	kirjauksen  suunnitelman tarkentammen  
o 	yksityiskohtainen tietosisällön suunnittelu 

• 	uusien tietojärjestelmien rakentaminen  
o 	systeemisuunnittelun  tarkennus  
o 	atk-suunnittelu  
o 	toteutus (ohjelmat, tekniikat) 

Kuvassa  9 on  esitetty aikataulutus talousohjauksen  ja laskentatoimen  kehit-
tämiselle. 

Talousohjau ksen  ja  laskentatoimen 
 kehittäminen 

vuodet  
1993 	1994 	1995 	1996 	1997  

Ohjausmallin käyttãönotto  
DOD 000000 L  

RttkoratK.ieu 

Toimintapmue6.ft/pultte.t 	 KiInnitettävä  
U..  aikataulu 

SIaMO  
U..  

J5rjeet.imMsailkt 

J5r.atemien uuelrnnen  
U.. 	 U..  

TI.toteknit.n k5yttÖpeIv,ken kettårnnen  

Kuva  9. A  ikataulutus talousohjauksen  ja  laskentatoi,nen  kehittämiselle. 
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4.2  Kehittämisen yleisiä periaatteita 

Kehittämistyön  yleisiin periaatteisiin kuuluvat  mm.  yksiköiden oman 
tiedon tarpeen tyydyttäminen,  AB-laskennan käyttö, otosten roolin koros-
taminen, tilaajaltuottaja- roolit tiedon tuottamisessa, sisäisen tarkastuksen 
vaatimukset. 

Yksikön tietotarve  

Yksikön tietotarpeen  ja  tiedon keruun kehittämisen lähtökohtana  on  mallin 
 mukaisesti kaksitahoinen lähestymistapa. Ulkoisen ohjauksen tarpeet  ja 

 yksikön sisäiset tarpeet. Ylempi taso antaa pakkopisteet ulkoisen tiedon 
tarpeille. Pakkopisteiden määrittelyn lähtökohta  on se tietotarve  mitä 
ylempi yksikkö tarvitsee arvioidessaan alemman yksikön onnistumista. 
Sisäisten tietotarpeiden tyydyttäminen  on  toteutettava yksikön tarpeen 
ehdoilla  so.  yksikön vetäjän  on  tiedettävä tietotarpeensa. Yksiköiden ei 
tarvitse sisäisesti toimia identtisellä tavalla.  

AB-laskeuta  

AB-Iaskentaa (Activity Based Accounting)  käytetään toimintoketjujen 
uudelleensuunnitteluun  ja  niiden analysointiin. Tavoitteena  on  keventää 
kokonaisuuksia  ja  niiden välisiä kytkentöjä. Samoin  AB-laskennan mene-
telmillä kohdennetaan kustannukset eri kustannuslaj ei  I le/toiminnoil le. 

Otokset 

Otosten  käyttäminen tiedon hankkimiseksi  mm.  tilastoihin, T&K tarkoi-
tuksiin, toiminnan, työnsuunnittelun  ja  hinnoittelun lähtötiedoksi  on 

 peruslähtökohta. Jatkuvaa tiedon keruuta ei tässä mielessä sallita ja/tai 
siihen ei luoda järjestelmiä. Samoin tiedon automaattinen toimittaminen 
kyseenalaistetaan. 

Tilaaja-tuottaja 

Tilaaja-tuottaja toimintamallin käyttäminen myös tiedon tuottami  sessa 
 sisältyy esitykseen. Tiedolla  on  oltava tilaajalmaksaja. Näin tiedon tuotta-

minen, keruu  ja  varastointi tulevat entistä kriittisemmän tarkastelun 
kohteeksi. 

Sisäisen tarkastus  

Uuden tietojärjestelmän tulee olla kaikilta tasoiltaan helposti tarkastetta
-vissa.  On mm.  voitava varmistua siitä, että tiedot siirtyvät täydellisinä eli 

summattuna oikein ylemmälle tasolle. Sama koskee tulosyksiköiden tieto-
jen siirtymistä konsernilaskentaan. Tämä vaatimus ei yleensä koske litte-
rointia. 

Konsernilaskennassa  sisäiset veloitukset kuten tuotepakettien hinnat  el  imi-
noidaan, jolloin jäljelle jäävät eri tasoilla siirtyvät perustiedot. Niistä 
muodostuvat tarkastusketjut (ns.  audit trail),  joiden tulisi olla katkeamatto-
mia. 

Eri tul osyksiköiden käyttämien keskeisten laskentajärjestelmi  en  tulisi olla 
yhdenmukaisia, jotta tietojen siirtämiseen ei tarvitsisi laatia tulosyksik-
kökohtaisia ohjelmia eikä tarkastajienkaan tarvitsisi opetella samaan 
tarpeeseen tehtyjä erilaisia järjestelmiä. 
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4.3.  Ehdotukset toimenpiteiksi 

Projektin  jatkaminen 

Tielaitoksen yhtymähallinto  toimii kokonaisuudesta vastaavana yksikkönä 
(tilaajana). Työn loppuun saattamiseksi strategista projektia  S9  (johtoryh-
mä  ja  projektipäällikkö) ehdotetaan jatkettavan vuoden  1994  loppuun saak-
ka. Näin varmistetaan runkoratkaisun mukaisten periaatteiden toteutuminen. 
Tietojärjestelmiin tarvittavien tekniikoiden  ja  ohjelmien hankinnassa  ja 

 tekemisessä käytetään mandollisimman paljon valmiita tuotteita. 

Tarvittavien ryhmien perustaminen  ja työnjakojen  sopiminen  (so.  toimek-
siannot) tehdään myöhemmin tämän raportin käsittelyvaiheista saatavat 
palautteet huomioiden. Aikataulujen kireyden vuoksi suositaan projektityös-
kentelyä myös kehittämisen  osa-aluei ssa. Projektin aikataulutavoitteiden 

 toteuttamiseksi tämän raportti lähetetään lausuntokierrokselle välittömästi. 

Tehtävät ehdotukset jaetaan kolmeen ryhmään:  

1. ehdotukset joiden aihealueella  on  jo  menossa kehittämistyötä ja/tai ne 
koskevat päätettyjä asioita, jotka etenevät  en  tavoilla. Ehdotuksissa 
lähestymistapa  on,  että mitä tulisi ottaa huomioon kehittämishankkei

-den  eteenpäin viemisessä.  
2. yleiset ehdotukset, jotka koskevat tämän  projektin aihealuetta.  
3. ehdotukset konkreettisista toimenpiteistä  j altai kehittämi shankkei  sta.  

Yleiset ehdotukset, jotka 
koskevat  jo meneffläan 

 olevia  kehittamishank-
kelta 

Selvityksen tuloksena ehdotetaan huomioitavaksi  jo  meneillään olevissa 
kehittämishankkeissa seuraavia näkökohtia:  

o Viimeisteltävänä  oleva tuloslaskelma  ja  tase sekä niistä johdetut 
tunnusluvut voidaan ottaa tulosyksiköiden (tiepiirit, 
palvelukeskukset, erilli syksiköt) taloudellisen ohjauksen välineeksi 
tuotantosopimusten kanssa yhtei  sellä aikataulull  a. Koekäyttö  ja 
mallin ensiaste  vuonna  1994. Tuotantokäyttö  alkaa tällöin vuoden  
1995  alussa. Vrt,  kuva  9. 

o  Tuotantosopimusten  vienti alaspäin tiepiirien sisällä tulisi  jo 
kokeiluvaiheessa  vuonna  1994  tehdä pääsääntöisesti 
tuotantosopimuksen mukaisin perustein  so. vyörytetään  alaspäin. 
Näin luodaan valmiudet ohjausvälineistön ottamiseksi käyttöön 
vuonna  1995. 

o  Tärkeimmiksi tunnusluvuiksi ollaan viimeistelemässä pääoman 
tuottoastetta, kiertonopeutta  ja  työn tuottavuutta sekä kiinteitä 
kustannuksia kuvaavat tunnusluvut. Tunnusluvut kehitetään rinnan 
tuloslaskelman  ja  taseen kanssa,  (TUTA-ryhmä).  

o  Tielaitoksen  aloittavan taseen laatiminen tehdään keväällä  1994. 
 Aloittavan taseen tekeminen tarkoittaa myös tielaitoksen 

inventaarion tekemistä,  (TUTA -ryhmä).  
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o 	Yksiköiden kannustamista nykyisten toimintamallien  ja  -järjestel-.  
mien  keventämiseksi voidaan jatkaa. Keventäminen  on  mandollista 

 mm.  tili-  ja  kustannustunnusten kombinaatioiden  lukumäärää 
pienentämällä  so.  tiedon keruuta keventämällä. 

Liitteessä  1 on  listattu  nimetyt  jo  käynnissä olevat  aihealueen kehittämis
-hankkeet. 

Yleiset ehdotukset, jotka 
koskevat tämän  projektin 

 aiheaiuetta  

Tämän  projektin  aihealueen  yleisiä  kehittämisehdotukset  ovat seuraavat:  

1. Taloushallinnon  ja  laskentatoimen  kehittämisen aikataulusta kiinni- 
tetään sisällön suunnittelun valmistuminen (ks.  kuva  9)  eli vuosien 

 1994-95  vaihde.  On  oletettavaa, että vanhoja  tietojärjestelmiä 
 voidaan käyttää vuodesta  1993  laskien vielä  aikajänteellä  2-3  vuotta 

vaikka  ohjausjärjestelmä  osin  muuttuisikin  kesken  ko.  aikajänteen. 
 Samalla voidaan siirtymävaihe kytkeä hallitusti  tielaitoksen  tieto- 

teknisten 	käyttöpalvelujen 	uudelleen 	järjestämiseen. 
 Vastuuyksikköinä  toimivat  yhtymähallinto  ja  esikunta.  

2. Yksikköhintoihin  tai  muihin vastaaviin  tarkasteluihin  perustuvat 
 ohjausvälineet (esim. TALIKKO)  poistetaan yksiköiden ulkoisesta 

ohjauksesta samanaikaisesti uusien  mallien  käyttöönoton myötä. 
Viimeinen  käyttövuosi  on 1993.  Vastuuyksikköinä  toimivat  yhty-
mähallinto  ja  esikunta sekä  tiepiirit.  

3. Raporttien  aikataulutavoitteiden  osalta (kohta  2.4,  sivu  15)  edetään 
uusien järjestelmien valmistumisen mukaisesti.  Vastuuyksikköinä 

 toimivat  yhtymähallinto  ja  esikunta.  

4. Malliin kuuluvan suunnittelun  ja  raportoinnin  osalta edetään vuosi- 
suunnittelun  ja  -raportoinnin  ja  vuodenaikasuunnittelun  ja  -rapor-
toinnin  kautta  kuukausiraportointiin. Vastuuyksikköinä  toimivat 

 yhtymähallinto  ja  esikunta.  

5. Kuukausiraportoinnin käyttökelpoi suutta  tarkastellaan pitkä!  lä  aika- 
jänteellä vuosi  ja  vuodenaikaraportoinnista  saatujen kokemusten  ja 

 uusien järjestelmien valmistumisen jälkeen. 	Vastuuyksikköinä 
 toimivat  yhtymähallinto  ja  esikunta. 

Uudet kehittämiskohteet 

Uusia  ehdotettavia kehittämishankkeita  ovat:  

• 	Tielaitoksen laskentatoimi  ja  laskentajärjestelmät  uusitaan tässä 
raportissa esitettyjen periaatteiden  ja  aikataulujen mukaisesti. 
Tämä hanke  on  strategisen projektin  S9  päätavoite jatkossa. 

 Laskentajärjestelmien  uudistaminen tehdään toimintojen tarkaste-
lun kautta ottaen huomioon tässä raportissa kuvattu  runkoratkaisu. 
Resurssihallinnon tietotarpeet  ovat eräs  erityisalue,  joka  on  ratkais-
tava omana  kysymyksenään. 
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• 	Ulkoisia tietotarpeita selvittämään perustetaan oma ryhmä. Ryhmän 
tehtävänä tulee selvittää  ja  koota nämä tietotarpeet sekä tehdä tarvitta-
vat toimenpide-ehdotukset. Ryhmä toimii tukiryhmänä pääprojektille. 
Yhtymähallinto toimii tilaajana. 

• 	Kun perinteisestä litteroinnista luovutaan jaltai siirrytään tuotantosopi- 
musmenettelyn  mukaiseen litterointikäytäntöön  on  asiaa tarkasteltava 
omana erityiskysymyksenään. Tätä varten tarvittavan tuote-  ja suorite-
ryhmittelyn  selvittämiseksi  ja suunnittel emiseksi  perustetaan oma 
ryhmä. Ryhmä toimii tukiryhmänä pääprojektille. Yhtymähallinto 
toimii tilaajana. 

• 	Erilaisten tilastojen yms. tarpeellisuuden selvittämiseksi perustetaan 
oma ryhmä. Ryhmä toimii tukiryhmänä pääprojektille. Yhtymähallinto 
toimii tilaajana. 

Uusien kehittämi shankkei  den  aikataulut määräytyvät kuvan  9  mukaisesti 
siten, että tukiprojektien käynnistys tapahtuu syksyllä  1993. Tukiprojektien 

 selvitykset valmistuvat  31.5. 1994. 

Ilenkliöston buomiohni-
nen  muutoksissa  

• 	Henkilöstön valmennus uusien toimintamallien, ohjausvälineistön  ja  
ti etohallinnon  osalta ehdotetaan tehtävän valmennusmoduleja käyttä-
mällä. Tehtäväkohtaisten valmennusmodulien (eräänlaisia koulutuspa-
ketteja) avulla henkilöstön osaaminen voidaan suunnata esitetyn 

 mallin toimintalinjojen ja  uusien tekniikoiden mukaisesti. 
Valmennusmodulien kehittämisen  on  tilannut yhtymähallinto. Itse 
valmennusmodulien käytön vastuutahot ovat yksiköiden vetäjät (ovat 
modulien tilaajiaja maksajia). 

• 	Nykyisen laskentatoimen parissa työskentelevien  ja  erityisesti järjestel- 
mien  ja tekniikoiden avainhenkilöille  ehdotetaan tehtävän selkeät 
urasuunnitelmat (osaami  sen kehittämissuunnitelmat). Urasuunnitel

-mien  laadinnan yhteydessä tulisi käydä avoin keskustelu siitä kuinka 
siirtymäkausi viedään läpi. Vastuuhenkilöinä ovat ao. yksiköiden vetä

-j at. 

• 	Muutoksissa  ja  muutoksiin liittyvissä järjestelyissä ehdotetaan huomioi- 
tavan yhdistettyjen  ja yhdistyvien tiepiirien  henkilöstön työllistäminen. 
Samoin tiepiirien yhteistyöalueiden mandollisuudet tulisi ottaa 
huomioon. 
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5.  LIITTEET 

LuTE  1: Tielaitoksessa  käynnissä olevia  kehittämishankkeita,  jotka 
sivuavat projektia  

LuTE  2: Taloushallinnon  ja  laskentatoimen kehittämi salueet 

LuTE  3:  Toimeksianto  10.12.1992 

LuTE  4:  Virastojen  kirjanpitohankkeen asettamiskirje  13.10.1992 

LuTE  5:  Toimintoanalyysin  periaatteita.  (Toimintolaskenta,  James A. 
Brimson,  Jyväskylä  1992). 
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S9  PROJEKTIA  SI  VUA  VAT  AIHEALUEET,  JOILLA KEHITTAMISTOIMENPITEET 
OVAT KÄYNNISSÄ ERI MUODOISSAAN; 
(Yhteydet strategiseen projektiin  S9 on  sovittu  ja  varmistettu) 

Tielaitoksen  tietojenkäsittelyn koordinointi 

Tietojenkäsittelyn koordinoirniseksi  ja  kehittämiseksi  on  perustettu TIKO-ryhmä. 
Ryhmää vetää Anja Silvenius/YH. 

Tietojenkäsittelyn kehittämisuunnitelma 

Tietojenkäsittelyn tärkeimpiä kehittämishankkeita sekä tietohallinnon sisäistä tehok-
kuutta käsitellään tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelman  runko-osassa. Perusra-
kenteita  ja arkkitehtuureita  käsitellään omassa  runko-osaa täydentävässä osassa. 
Kehittämissuunnitelma  on  valmistunut keväällä  -93.  Avainhenkilönä  suunnitelman 
laadinnassa  on  toiminut Seppo OinonenlYH. 

• 	Tietoteknisten käyttöpalvelujen organisointi 

Tietoteknisten käyttöpalvelujen organisointiin  liittyviä selvityksiä tekee oma ryhmä. 
Tarkastelujen laadintaa ohjaa TIKO-ryhmä. Avainhenkilönä tarkastelujen laadinnas

-sa  on  Seppo Saastamoinen/YH. 

Tiedon keruun keventäminen 

Yhtymähallinto  on  tilannut tutkimuskeskukselta tiedon keruun keventämisselvityk
-sen  tiestö-, liikenne-  ja kuntotietojen  osalta. Tk:ssa selvitystä vetää Martti Mäke-

lä/Tk. 

AsiakirjahaHinto 

Yhtymähallinto  on  perustanut ryhmän selvittämään asiakirjahallinnon kehittämistä 
Ryhmää vetää Martti HavilalP -K  piiri. 

Tuloslaskelma  ja  tase 

Tielaitoksen tuloslaskelman  ja  taseen  mallien viimeistelemiseksi  siten, että laskelmis-
sa huomioidaan tuotantosopimusten käyttöönotto  on  perustettu  TUTA-ryhmä. 
Ryhmää vetää Markku Tervo/YH 

Sisäinen laskutus 

Sisäistä laskutustaja  sen  toteuttamista konsemitasolla pohtii oma ryhmä. Ryhmää 
vetää Liisa Uusheimo/YH 

Litteroinnin  kehittäminen 

Litteroiden käyttötarvettaja  roolia selvittää oma ryhmä. 
Ryhmää vetää Markku Teppo/YH 

Taloudellisena tulosyksi kkönä toimivan tiemestaripiirin ohjausjärjestelmä 

Tuotannon tulosyksikön ohjausjärjestelmää kehittämään  on  jo  vuonna  1992  perustet-
tu TIPU-projekti. Avainyksikköinä ovat Keski-Suomen tiepiiri  ja  Karstulan sekä 
Keuruun tiemestaripiirit. Projektia vetää Erkki MyllyläJK -S  piiri. 
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Taloushallinnon  ja 
laskentatoimen kehittämisalueet  

Projekti ssa kirj attuj  a taloushallinnon  ja  I askentatoimen  erityisiä kehittämi salueita ovat  mm.  

Monitasoinen laskentatoimi  
v1 	ohjausmallin  yhteydessä esitetty tietovirtamalli  

2. Tuloslaskelman  ja  taseen kehittäminen ohjausmallin mukaiseksi välineeksi  
'I 	tuloslaskelman  ja  taseen sisältö -> kirjaussuunnitelma 

ohjeistus  

3. Kustannuslaskennan  uusiminen  

4. Sisäisen  ja  ulkoisen laskennan yhteyksien selvittäminen  

5. Budjetointi/seurantalsisäinen  laskutus  
'I 	konsernin sisäisten palvelujen kokonaisuuden hallinta; palvelukes- 

kukset, palveluyksiköt  jne.  

6. Käyttö-  ja  vaihto-omaisuuden käsittely/laskentamenetelmät  
I 	rekisteröinti ml.  omistus  (mm. konekaluston  omistuksen käsittely)  
I 	poistot, korvausinvestointi,arvostus  
I 	käsittely tuloslaskelmassaja taseessa  

7. Palvelukeskusten laskentatoimi  
I 	laskuttavat  yksiköt;  
I 	laskujen tuottaminen ainoa entyispiirre  
I 	taseen vaatiminen ei näytä aina olevan perusteltua; hallinnollinen 

yksikkö;  
I 	kysyntäohjattuja:  vaikuttaa ohjaukseen  

8. Nettobudjetointi  ja sen  vaikutukset laskentatoimeen  

9. Uudet toimintarakenteet (tilaaja-tuottaja, liikelaitos, yhtiö)  
I 	uusien toimintarakenteiden toteutuessa  on taloushallintoa  ja 

laskentatointa  kehitettävä vastaamaan tilannetta  

10. Muut kehittämiskohteet 



Tielattos 
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Tiehaflitus  

10.12.1992 	 Htt -150  
1092/92/20/TIEH 

Tiehallituksen yksikät  ja  tiepilrit 

TULOSOHJAUKSEN  JA  TALOUDEN  TIETOTARPEET  JA 
 -KOKONAISUUS, SELVITYS  

Tielaitoksessa  tietoja kerätään  ja  käsitellään erittäin paljon  ja 
 tehokkaasti. Tiedon  koonnin  ja  käsittelyn tarpeet ovat  tulosoh-

jauksen  ja  muiden hallinnon muutosten vuoksi muuttuneet siinä 
määrin, että  koko  perusta  on  tarkasteltava uudelleen. 

Tällä  asiakirjalla  perustetaan  selvitysprojekti,  jonka tehtävänä  on 
 tuottaa pitemmän aikavälin kattava ehdotus siitä, miten saadaan 

tiedot uudelleen käyttöön nykyisten  ja  tulevien tarpeiden  mukaisi-
na.  Tarkoituksena  on  koota tietoa laadultaan,  tarkkuudeltaan  ja 

 määrältään  vain  riittävästi. 

Tehtävänä  on  tarkastella kokonaisuutta  ja  myös  optimoida  sen 
 osien väliset  sidonnaisuudet.  Entisiä kokonaisuuksia voidaan 

ehdottaa purettavaksi.  

Näkökulmina  ovat  

*  johtamisen  tietotarpeet  eri tasoilla  tulosohjauksen  näkö-
kulmasta  

* resursseihin sitoutuneen  pääoman  ja  resurssien tehokkaan 
käytön seuranta  

*  edellisistä syntyvät sisäisen laskennan tarpeet  
*  kirjanpidon hoito  ja  nykyalkaistaminen  niin, että pääosa 

 tulostaskelmista  saadaan suoraan  kirjanpidosta  ja  loput 
sisäisestä  laskennasta.  Hallinnollinen kirjanpito hoidetaan 

 ja  vaikutetaan  sen  valtakunnalliseen kehitykseen. 

Projekti alkaa virallisesti  1.1.1993  ja sen  vetäjänä toimii 
 Dl  Markku Tervo.  

Projektin  raportti  linjaratkaisusta  valmistuu  31.5.1993.  

POSTLOSOITE 	 KAYNTIOSOITE 	 PUHELIN 	 TELEFAX  
FL 33 	 Opastinsilta 	 (90) 15-41 	 (90) 154 2698 
00521 HELSINKI 
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Käytännön toteutusta voidaan aloittaa välittömästi  ja  liikelaitos- 
malliin säveltuva kokonaisratkaisu valmistuu  1995  mennessä. 

Projekti  on  organisoitu  ja  budjetoitu keskushallinnon yleishallinto-
yksikköön.  Sen  johtoryhmänä  toimii tielaitoksen johtajisto. Aika-
taulu  ja  rahoitussuunnitelma viimeistellään  työn alkaessa. 

Erityisiä yhteistyötahoja ovat tiepiirien  ja  palveluyksiköiden  avain- 
henkilöt sekä tietohallintohenkilöstö. Tielaitoksen ulkopuoliset 
yhteydet ovat eduksi. 

Pääjohtaja 
Jouko Loikkanen  

Vs  hallintojohtaja 	/Jf 
Anja 'Silvenius 

POSTIOSOITE 	 KAYNTIOSOITE 	 PUHELIN 	 TELEFAX  
PL 33 	 OpasInsiIta 	 (90)1541 	 (90) 154 2698 
00521 HELSINKI 
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___  VALTIOVARAINMINISTERIÖ  
13. 10. 1992 

Jakelussa  mainitut 
	 LillE  '1/i..  

vm.  

Virastojen kirjanpitohanke  

Valtiovarainministeriö  on  tänään päättänyt asettaa 
virastojen kirjanpidon uudistamishankkeen, jonka 
tehtävänä  on 1)  viimeistellä valtiokonttorin sel-
vityksessä "Viraston vuosiraportin kehittäminen u  

ja  sitä edeltäneessä virastojen omaisuuden  tuotta-
vuushankkeen loppuraportissa ja sen  liitteessä ku-
vattu uusi viraston kirjanpidon  ja  muun laskenta- 
toimen järjestelmäehdotus virastoissa tehtävät ko-
keilut huomioottaen,  2)  täydentää sitä  korkomenet-
telyn  soveltuvuutta virastojen laskennalliseen 

 kassaan  selvittävän työryhmän ehdotusten mukaisil-
la ratkaisuilla,  3)  kokeilla sitä ainakin  keskei-
siltä osiltaan erilaisissa virastoissa,  4)  tehdä 
uuden järjestelmän koulutuksessa  ja konsultoinnis-
sa  käytettävät oppaat  ja koulutussuunnitelma,  sekä 

 5)  tehdä edellä olevan kanssa yhteensopiva ehdotus 
valtion  tiliripäätöksen, valtiovarain hoidosta  ja 

 tilasta annettavan kertomuksen  ja  valtion keskus- 
kirj anpidon  uudistamisesta. 

Johtoryhmä vastaa uudistuksen toteutuksesta,  ja 
sen  tehtävänä  on  käsitellä kokeilujen tulokset, 
hyväksyä ehdotukset tilinpäätös-  ja toimintakerto-
musmalleiksi,  hyväksyä oppaat  ja  koulutusohjelmat 

 ja  varmistaa konsultointijärjestelyt. Johtoryhmän 
puheenjohtaja  on  alivaltiosihteeri Juhani Kivelä 
valtiovarainministeriöstä  ja  jäsenet toimistopääl-
likkö Eero Silifors opetusministeriöstä, apulaiso-
sastopäällikkö Marja Heikkinen liikenneministe-
riöstä, budjettineuvos Tauno Ylinen valtiovarain-
rninisteriöstä, pääjohtaja  Tapio  Leskinen valtion-
talouden tarkastusvirastosta, finanssijohtaja  Paa-
vo  Halavaara  ja yksikönjohtaja  Seppo Kivelä  val-
tiokonttorista,  johtaja Eero Heikkonen tilasta- 
keskuksesta, osastopäällikkö  Mika  Lampinen vesi- 
ja ympäristöhallituksesta,  apulaisprofessori Pent-
ti Meklin  Tampereen  Yliopistosta  ja ekonomi,  KHT-
tilintarkastaja Kari  Manner  Kihlman OY:stä. 
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Proj ektiryhinän  tehtävänä  on  koordinoida kokeilun 
läpivientiä virastoissa  ja  käsitellä asiantunti-
joiden valmistelemat tilinpäätös-  ja  toimintaker-
tomusmallit, oppaat,  koulutusohjelmat  ja konsul

-tointiln  liittyvät kysymykset. Proj ektiryhmää ve-
tää projektipäällikkönä budjettisihteeri Carita 
Putkonen valtiovarainministeriöstä  ja sen  jäseninä 
ovat kokeiluvirastojen hankkeiden vastuuhenkilät 
toimistopäällikkö  Paula  Järvinen valtiokonttoris

-ta,  toimistopäällikkö Hannu Mattila valtiontalou-
den tarkastusvirastosta,  suunnittelija Tuula  Kos-
kenkylä tilastokeskuksesta,  toimistopäällikkö Satu 
Simpanen rakennushallituksesta, toimistopäöllikkö  
Seppo Juha Pietikäinen valtionhallinnon kehittä-
miskeskuksesta, laskentapäällikkö Marjatta Kärk-
käinen maanmittauslaitoksesta, tieinsinööri Markku 
Tervo tielaitoksesta  ja  toimistopäällikkö  Irma He

-vonoja  vesi-  ja  ympäristöhallituksesta.  Projektin 
 asiantuntijoina toimivat erikostutkijat Pekka Ete-

lälahti, Marjatta Kimmonen, Hannu Koponen  ja  toi-
mistopäällikkö Ju}çka  Wallin  valtiokonttorista  ja 

 budjettisihteeri  Marja Kirppu valtiovarainministe-
riöstä. Lisäksi projekti voi ostaa järjestelmän 
kehittämisessä  ja  kokeiluvirastojen  ohjauksessa 
tarvittavia konsulttipalveluj  a.  

Kukin kokeiluvirasto asettaa kokeilua varten 
jektiryhmän. Virastojen projektiryhmät toteuttavat 
virastoissaan uuden kirj anpitomallin mukaiset 
- 	aloittavat taseet 
- 	tilinpäätökset  ja  hahmotelmat  toiminta- 

kertomuksiksi 
- 	tilipuitteet  ja  kirjausperiaatteet 
- 	viraston kassatalouden käsittely rahoi- 

tuskustannuslaskelmineen  

Virastojen projektiryhmien tavoitteeksi asetetaan 
 31.5.1993  mennessä raportoida uuden kirjanpitomal -

lm  soveltuvuudesta viraston käyttöön. Muilta osin 
projektiryhmien työn ajoitus  on  viraston harkin-
nassa.  

Projektin  tulee saada tehtävånsä suoritetuksi vuo-
den  1993  loppuun mennessä. 

Valtiovarainministeri 	liro Viinanen 

Valtiosihteeri 	Eino Keinänen 
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Toimintoanalyysin  periaatteita,  "Toimintolaskenta";  James A.  Brimson  

Yleiskuva 

Toimintoanalyysin  avulla voidaan tunnistaa yrityksen keskeiset toiminnot, 
jotta voidaan luoda selkeä  ja varma  perusta liiketoimintojen kuvaamiselle sekä 
niiden kustannusten  ja  suorituskyvyn määrittämiselle. Ajankäytön analysoin - 
tim  sovellettava menetelmä tunnetaan toimintoanalyysina.  Se  edistää  sen 

 ymmärtämistä, miten yritys toimii suorituskykynsä parantamiseksi, kun 
otetaan huomioon kannattavuutta, laatua  ja  ajoitusta koskevat vaatimukset  ja 

 rajoitukset. 

Toimintoanalyysiä  käytetään  j aettaessa  suuri, monimutkainen organisaatio 
osiin eli toimintoihin.  Sen  avulla selvitetään toimintojen tuotokset ymmärrettä-
västi, niin että niitä voidaan hallita. Toimintoanalyysi perustuu huomioon, että 
vaikkei suuren järjestelmän hallinta olisikaan mandollista, niin  sen  osien 
hallinta  on. 

Toimintoanalyysiä  käytetään erityisesti, 
• 	jotta voidaan ymmärtää keskeisten toimintojen nykyiset kustannukset  ja  

suorituskyky 
• 	jotta voidaan luoda perusta halvempien jaltai paremman suorituskyvyn 

omaavien vaihtoehtoisten toimintojen määrittämi selle 
• 	jotta voidaan luoda menetelmäperusta nykyisten toimintojen virtaviivais- 

tami  sel  le 
• 	jotta voidaan tunnistaa kyseenalaiset, toisarvoiset  ja  arvoa lisäämättömät 

toiminnot 
• 	jota  voidaan tunnistaa organisaation useita eri osia samanaikaisesti 

koskevat kysymykset 

Toimintoanalyysi  vie  toimintojen johtamiskysymyksiin. Toimintojen johtami-
nen  on  tehokas  ja  pysyvä yrityksen toimintoja koskeva järjestelmä, jonka 
tavoitteena  on  resurssien käytön järjestäminen parhaalla mandollisella tavalla 
yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Toimintoanalyysi  johtaa toimintojen suunnitteluun  ja  niiden voimavarojen 
määrittämiseen  (ja  siten taitojen  ja  miehityksen tasot), joita tarvitaan tietyn 
tasoisten palvelujen aikaansaamiseksi.  Sen  avulla saadaan selville, miten liike-
toimintaa voidaan virtaviivaistaa tarpeettomien  ja  kalliiden toimintojen elimi-
noinnilla. Toimintoanalyysin  tavoitteita  on  parantaa yrityksen kannattavuutta 

 ja  suorituskykyä tunnistamalla eri organisaatioiden toiminnoista parhaiten 
toimivat. 

Mitä analysoldaan? 

Toimintoanalyysin  tavoitteena  on  tuottaa seuraava informaatio: 
• 	toiminnot: mitä yrityksessä tehdään, osatehtävät, joista työtehtävät koos- 

tuvat, niiden ajoitus  ja  tärkeys pyrittäessä saavuttamaan yrityksen tavoit-
teet 

• 	panos/tuotos:  toimitteet (transaktiot), jotka käynnistävät toiminnon 
(panos) suoritteen (tuotos) aikaansaamiseksi 

Käytettävä  teknIIkka 

Toimintojen analyysin tekniikalla ei ole merkitystä,  sillä  tietty toimintoihin, 
panoksiin,  tuotoksiin  ja teknologioihin  liittyvä perusinformaatio  on  joka 
tapauksessa hankittava. 
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