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Esipuhe
Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikenne- ja viestintäministeriön
toimialan sekä hallinnonalan virastojen ja laitosten vuoden 2011 tulos-
tavoitteiden saavuttaminen ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Lisäksi
raportti käsittää koko vuoden osalta arvion toimialan tulostavoitteiden
toteutumasta sekä kunkin viraston ja laitoksen osalta ministeriön pa-
lautekirjeen ja tulostavoitteiden seurantalomakkeen. Virastojen ja lai-
tosten palautekirjeet on käsitelty ja hyväksytty ministeriön valmista-
vassa johtoryhmässä 22.9.2011 ja toimialan tulostavoitteet
28.9.2011.
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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN PUOLIVUOTISRAPORTOINTI V. 2011

1.1. Viestintäpolitiikka

Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitetta tu-
kevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.7.–31.12.2011

Analyysi

Markkinoilla tarjotaan moni-
puolisia ja erihintaisia viestin-
täpalveluita eri asiakasryhmi-
en tarpeisiin.

Matkaviestinmarkkinoilla on
vähintään kolme teleyritystä
kilpailun ylläpitämiseksi.

Tilanne säilyi samana. Muutoksia ei ole näkyvissä
nykytilanteeseen.

Operaattorit investoivat uusiin
palveluihin ja verkkotekniikoi-
hin.

Teleyritysten investointitaso
säilyy vähintään vuoden 2010
tasolla.

Teleyritysten investoinnit kas-
voivat selvästi alkuvuonna.

Investoinnit ovat kasvaneet
koko vuoden osalta.

Syrjäseuduilla ja haja-asutus-
alueilla on saatavissa kohtuu-
hintaiseen ja monipuoliseen ja
laadukkaaseen viestintä-, viih-
de- ja asiointikäyttöön sovel-
tuvia viestintäverkkoja.

Noin 100 julkisesti tuettua
hanketta huippunopeiden yh-
teyksien toteuttamiseksi haja-
asutusalueille oli käynnissä.
Ensimmäiset pilottihankkeet
valmistuivat.

Haja-asutusalueiden laajakais-
tahankkeen tähänastiset ko-
kemukset kootaan väliarvioin-
nissa ja tehdään tarvittavat
tarkistukset tukijärjestelmään.

Syrjäseuduilla ja haja-
asutusalueilla on saatavissa
kohtuuhintaiseen ja monipuo-
liseen ja laadukkaaseen vies-
tintä-, viihde- ja asiointikäyt-
töön soveltuvia viestintäverk-
koja. 1 Mbit/s vähimmäisno-
peusvelvoite otetaan käyttöön.

1 Mbit/s vähimmäisnopeusvel-
voite otettu käyttöön 2011.

Teletoimijat tarjosivat yleis-
palveluliittymänä 1 Mbit/s yh-
teyttä.

Yleispalveluliittymiä tarjotta-
neen vaikeimmin saavuttavilla
alueilla myös satelliitilla.

Vaikka yleispalveluliit-
tymä on kaikkien siihen
velvoitettujen teleyri-
tysten palvelutarjon-
nassa, sen markkinoin-
nissa sekä hinnassa ja
laadussa on paikoitellen
toivomisen varaa.

Kolmannen sukupolven mat-
kapuhelinverkkojen nopeudet
ja peittoalueet kasvavat.

Tavoitteena on edetä siten,
että vuoden 2011 lopussa
kaikkien kolmen UMTS-verkon
peitto on yli 90 %.

Teleyritykset investoivat voi-
makkaasti UMTS900 -verkon
peiton laajentamiseen hyödyn-
täen GSM-verkon rakenteita.

Rakentaminen jatkuu koko
vuoden ja tavoitteen saavut-
taminen on erittäin todennä-
köistä.

UMTS900 verkon aikai-
sin aloitettu rakentami-
nen on johtanut siihen,
että Suomessa on yli-
voimaisesti eniten mo-
biililaajakaista liittymiä
EU-alueella.

Monipuolisia, korkealaatuisia ja
kohtuuhintaisia viestintä- ja tieto-
yhteiskuntapalveluita on saatavilla
koko maassa.

Radiotaajuuksien käyttöä uu-
distetaan maltillisesti jousta-
vampaan ja tehokkaampaan
suuntaan.

Arvioidaan huutokaupan on-
nistuminen ja mahdollinen
jatko. Oikeudenmukaistetaan
taajuusmaksut.

Eduskunnalle annettiin
12/2010 selvitys radiotaa-
juushuutokaupan toteutumi-
sesta ja vaikutuksista.

12/2010 annettiin taajuus-
maksutyöryhmän ehdotuksen
mukainen uusi taajuusmaksu-
asetus, joka tuli voimaan
1.1.2011.

Aloitetaan tietoyhteiskunta-
kaaren ja mediapoliittisen se-
lonteon valmistelut, joilla vai-
kutetaan myös taajuuksien
käyttöön.

Huutokaupan lopputu-
losta pidettiin onnistu-
neena. Kaikki taajuudet
myytiin. Huutokaupalla
ei ollut tuottotavoitteita.
Huutokaupan katsotaan
onnistuneen hyvin
muun muassa maltilli-
siksi jääneiden hintojen
vuoksi. Huutokaupan
tuloksena markkinoille
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Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitetta tu-
kevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.7.–31.12.2011

Analyysi

450 MHz verkkotoimiluvan
2/2011 teknologianeutraaliksi
edistää taajuuksien jousta-
vampaa käyttöä.

800 MHz taajuusalueen käyt-
töönotolle matkaviestinkäyt-
töön luotiin edellytyksiä ja
mahdollistettiin LTE-testiverk-
kojen rakentaminen taajuus-
alueelle.

800 MHz käyttöönotolle luo-
daan edellytyksiä ja mahdollis-
tetaan LTE-testaus taajuusalu-
eella.

tuli yksi uusi operaatto-
ri.
Työryhmän ehdotuksen
mukainen taajuusmak-
sumalli kohtelee tasa-
puolisemmin eri käyttä-
järyhmiä ja kannustaa
taajuuksien tehok-
kaampaan käyttöön.

Taajuuksien tehok-
kaampi ja joustavampi
käyttö lisääntyy.

Edistetään toimivaa kilpailua
televisiomarkkinoilla ja maan-
päällisen televisioverkon kiin-
nostavuutta teknisesti korkea-
laatuisena ja monipuoli-
sen sisällön jakelukanavana ja
kannustetaan uuden taajuuk-
sia tehokkaasti hyödyntävän
teknologian käyttöönottoon.

Toimiluvat myönnetään siten,
että ne tukevat kilpailuolosuh-
teiden luomista sekä HD-
lähetysten toimijalähtöistä
vakiintumista.

Myönnettiin uusi verkkolupa
DNA Oy:lle HD-televisiotoi-
mintaan (VHF C).

Myönnettiin uusia ohjelmisto-
toimilupia vapaan lähetyska-
pasiteetin puitteissa.

Julkaistiin työryhmän loppura-
portti ’IPTV:n lähitulevaisuus’
tavoitteena lisätä kilpailua ja
aktivoida monikanavajakelua.

Todennäköisesti uusia verkko-
lupia ei tule myönnettäväksi,
koska vapaana oleva verkko-
kapasiteetti on myönnetty.

Myönnetään uusia ohjelmisto-
toimilupia vapaan lähetyska-
pasiteetin puitteissa.

IPTV-tarjonnan ja käytön en-
nustetaan kasvavan loppu-
vuonna.

IPTV:n kasvu lisää tele-
visiotoiminnan kilpailua
myös alueilla, joissa ei
kaapeli-tv:tä ole saata-
villa.

Parannetaan toimiluvanvarai-
sen radiotoiminnan toiminta-
edellytyksiä siten, että alalla
on mahdollisuus vastata muut-
tuvaan kysyntään ja toimin-
taympäristöön.

Varmistetaan toimiluvanvarai-
sen radiotoiminnan jatkuvuus
31.12.2011 jälkeen toimeen-
panemalla uudet toimiluvat
ja niitä koskevat mahdolliset
taajuusmuutokset.

Myönnettiin 2/2011 10 valta-
kunnallista, 2 suurimpien kau-
punkien sekä 54 paikallista
toimilupaa.
Toimilupakausi on 2012 -
2019.

Uusien toimilupien edellyttä-
mät taajuusmuutokset toteu-
tettiin 4/2011 radiotaajuuksien
käyttösuunnitelmassa.

Ei muutoksia.

Varmistetaan Yleisradio Oy:n
julkisen palvelun toimintaedel-
lytykset.

Ryhdytään toimeenpanemaan
julkisen palvelun rahoitusta ja
muuta sääntelyä koskevat
päätökset uuden hallitusoh-

Jatkettiin eri vaihtoehtojen
valmistelua jatkotyön pohjak-
si.

Valmistellaan julkisen palvelun
rahoitusuudistusta hallitusoh-
jelman mukaisesti.
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Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitetta tu-
kevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.7.–31.12.2011

Analyysi

jelman mukaisesti.
Yleisradio Oy:n rahoituksen
taso vuodelle 2012 on vahvis-
tettu.

Esitystä maksun tarkistami-
sesta ei tullut vireille.

Annetaan VNA televisiomak-
suista 2012.

Postipalvelujen, erityisesti
yleispalvelun, tarjoamisen
edellytykset on varmistettu.

Uusi postilaki on voimassa ja
tarvittavat alemmanasteiset
säädökset annettu.

Postilaki on hyväksytty 4/2011
ja voimaan 1.6.2011. VNA
toimilupahakemuksen sisällös-
tä on annettu 6/2011 ja VNA
toimipisteiden sijoittelusta
valmisteltu.
Postirahoitustyöryhmän työ on
käynnistetty 3/2011.

VNA toimipisteiden sijoittelus-
ta on annettu ja VNA yleispal-
velun kustannusten kohden-
tamisesta ja nettokustannus-
ten laskemisesta on valmistel-
tu.
Hallituksen esitys postitoimin-
nan valvontamaksun korotta-
misesta on annettu ja maksun
korotus hyväksytty.

Kansalaisten ja yritysten luot-
tamus tietoyhteiskunnan pal-
veluihin on hyvällä tasolla.

Arvioidaan tarve uusille yh-
teiskunnallisten tietoturvatoi-
mien suunnittelulle ja toteut-
tamiselle.

Oltiin mukana EU:n kriittisen
infrastruktuurin suojaamisessa
ja osallistuttiin EU:n tietotur-
vaharjoituksiin (CYBER 2010).

Osallistutaan EU-US ja EU:n
oman tietoturvaharjoituksen
valmisteluun sekä harjoituksiin
(2011–2013).

Edistetään toimivaa kilpailua
televisiomarkkinoilla ja maan-
päällisen televisioverkon kiin-
nostavuutta teknisesti korkea-
laatuisena ja monipuoli-
sen sisällön jakelukanavana ja
kannustetaan uuden taajuuk-
sia tehokkaasti hyödyntävän
teknologian käyttöönottoon.

Toimiluvat myönnetään siten,
että ne tukevat kilpailuolosuh-
teiden luomista sekä HD-lähe-
tysten toimijalähtöistä vakiin-
tumista.

Uusien verkkotoimilupien
myöntäminen kilpaileville yri-
tyksille edisti osaltaan sanan-
vapauden toteutumista.

Myönnettiin uusia ohjelmisto-
toimilupia vapaan lähetyska-
pasiteetin puitteissa.

Myönnetään uusia ohjelmisto-
toimilupia vapaan lähetyska-
pasiteetin puitteissa.

Parannetaan toimiluvanvarai-
sen radiotoiminnan toiminta-
edellytyksiä siten, että alalla
on mahdollisuus vastata muut-
tuvaan kysyntään ja toimin-
taympäristöön.

Toimiluvanvaraisen radiotoi-
minnan jatkuvuus 31.12.2011
jälkeen on varmistettu.

Myönnettiin 2/2011 10 valta-
kunnallista, 2 suurimpien kau-
punkien sekä 54 paikallista
toimilupaa.
Toimilupakausi on 2012 -
2019.

Uusien toimilupien edellyttä-
mät taajuusmuutokset toteu-
tettiin 4/2011 radiotaajuuksien
käyttösuunnitelmassa.

Ei muutoksia.

Eri viestintäverkoissa on tar-
jolla monipuolisia sisältöpalve-
luita.

Arvioidaan uudenlaisia toimin-
tamalleja kotimaisen sisältö-
tuotannon edistämiseksi.

Vaihtoehtoja tutkittiin hallitus-
ohjelmaneuvotteluja varten.
Myönnettiin lehdistötuki.

Ei erityisiä toimenpiteitä.

Yksityisyyden suoja, sananvapaus
ja viestinnän moniarvoisuus sekä
kansalaisten ja yritysten luotta-
mus sähköisiin palveluihin säilyvät
ja vahvistuvat.

Älyliikenteen tietosuoja. Varmistetaan, että lainsäädän-
töympäristö tukee älyliiken-
teen mahdollisuuksien hyö-

Tietosuojalainsäädännön selvi-
tystyö käynnistyi.

Selvitys valmistuu. Ryhdytään
sen edellyttämiin lainsäädän-
tömuutosten valmisteluun
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Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitetta tu-
kevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.7.–31.12.2011

Analyysi

dyntämistä yhteiskunnassa. tietoyhteiskuntakaari-
hankkeessa.

Kaikessa viestintäpolitiikan ja
tietoyhteiskunnan päätöksen-
teossa otetaan huomioon es-
teettömyyskysymykset.

Käynnistettiin esteettömyyden
indikaattorien jatkoselvitys.

Esteettömyyden indikaattorit
ovat olemassa ja seurantame-
kanismi selvä.

Indikaattorien osalta
ongelmaksi voi nousta
keräämisen rahoittami-
nen (toteuttaminen).

Televisio-ohjelmien tekstitystä
koskeva lainmuutos on pantu
toimeen.

Televisio-ohjelmien tekstitystä
koskeva lainmuutos pantiin
toimeen.

VNA tulee voimaan 1.7.2011.
Myös mainoskanavat aloittavat
tekstittämisen.

Esteettömyyteen liittyvät ky-
symykset otetaan osaksi tieto-
yhteiskunta- ja viestintäpoli-
tiikkaa.

Esteettömän tietoyhteiskun-
nan toimenpideohjelma vuosil-
le 2011–2015 on hyväksytty.

Julkaistiin ”Kohti esteetöntä
tietoyhteiskuntaa - toimenpi-
deohjelma vuosille 2011–
2015”.

Toimenpideohjelman toteutuk-
seen on ryhdytty.

Tietoyhteiskunnan palvelu-
markkinoiden toimivuus taa-
taan avoimena kilpailuna, jos-
sa käyttäjillä on vaihtoehtoisia
tapoja sähköiseen asiointiin.

Käyttäjillä on vaihtoehtoisia
tapoja sähköiseen asiointiin ja
sähköistä tunnistamista ote-
taan laajasti käyttöön.

Jatkettiin sähköisen asioinnin
tukemista.
Sähköisen tunnistamisen osal-
ta kilpailu monipuolistui tele-
operaattoreiden tullessa
markkinoille.

Mobiilivarmenteiden käyttö
kasvaa vähitellen.

Lasten ja nuorten käytössä on
turvallisia tietoyhteiskunta- ja
viestintäpalveluita.

Mediafoorumin työtä on jat-
kettu.
Myönnettiin viestintäyhteisöille
osoitetut tuet.

Arvioidaan toimet, joihin uusi
hallitusohjelma antaa aihetta
ja käynnistetään niiden val-
mistelu.

Lasten ja nuorten tietoyhteis-
kuntataidot paranevat ja toi-
mijat ovat tietoisia lasten ja
nuorten erityistarpeista.

Arvioidaan Mediafoorumin
jatkamisen tarve.

Asia viedään uuden ministerin
arvioitavaksi.

Asia viedään ministerin arvioi-
tavaksi.

Kansalaisten ja yritysten käy-
tössä on laadukkaita, tuotta-
vuutta edistäviä ja helppo-
käyttöisiä sähköisiä sisältöjä ja
palveluja.

Suomi on i2010 indikaattoreil-
la mitattuna kokonaistuloksis-
sa kolmen parhaan joukossa.

Arvioinnin pohjaksi tarvittavaa
tietoa ei enää saatavilla.

Arvioinnin pohjaksi tarvittavaa
tietoa ei enää saatavilla.

EU:n indikaattorijärjes-
telmä muuttui Digital
Agendan myötä.

Tieto- ja viestintäteknologiaa käy-
tetään tehokkaasti hyväksi tuot-
tavuuden, arjen sujuvuuden,
osaamisen ja kilpailukyvyn paran-
tamiseksi ottaen erityisesti huo-
mioon ikääntyneiden ja eritys-
ryhmien tarpeet.

Tietoyhteiskunnan palvelu-
markkinoiden toimivuus taa-
taan avoimena kilpailuna, jos-
sa käyttäjillä on vaihtoehtoisia
tapoja sähköiseen asiointiin.

Käyttäjillä on vaihtoehtoisia
tapoja sähköiseen asiointiin.

Jatkettiin markkinaehtoisen
kehitystyön (laskutus, tunnis-
taminen) ja sähköisen asioin-
nin (asiointitili, laki sähköises-
tä asioinnista viranomaistoi-
minnassa) tukemista.

Jatketaan em. toimenpiteitä.
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1.2 Liikennepolitiikka

Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitteita tu-
kevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

Liikennepoliittisen selonteon
taustat ovat valmiina kevään
2011 aikana.

Liikennepoliittisen selonteon
taustat valmisteltiin kevään
2011 aikana. Liikennepolitiikan
tulevaisuuden haasteita tar-
kasteltiin yhdessä sidosryhmi-
en kanssa kahdessa seminaa-
rissa.

Hallitusohjelman mukaisesti
liikennepoliittinen selonteko
laaditaan laaja-alaisen strate-
gisen ministerityöryhmän joh-
dolla. Selontekoa valmistele-
maan asetetaan laaja-alainen
virkamiestyöryhmä. Selonteon
tueksi voidaan laatia selvityk-
siä liikennepoliittisista tee-
moista. Selonteon valmistelus-
sa kiinnitetään huomiota vies-
timiseen hankkeen ajankohtai-
sista asioista.

Liikennepoliittisessa se-
lonteossa tulee ottaa
monipuolisesti kantaa
liikennesektorin ajankoh-
taisiin kysymyksiin. Se-
lonteko valmistellaan
avoimesti yhteistyössä
eri hallialojen ja liiken-
nesektorin sidosryhmien
kanssa. Selonteossa
toivotaan saavutettavan
kokonaisvaltainen ja
poikkihallinnollinen nä-
kökulma yhteiskunnalli-
sen kehityksen tuomiin
haasteisiin. Liikennepo-
liittista selontekoa varten
olisi hyödyllistä laatia
arviointi edellisen halli-
tuskauden selonteosta.

Lisätään strategiavalmistelun
avoimuutta ja parannetaan
laatua.

Strategiaverkkosivut on avat-
tu.

Selonteon viestinnässä hyö-
dynnetään moderneja viestin-
nän keinoja, kuten sosiaalista
mediaa.

Hankkeelle laaditaan
erillinen viestintäsuunni-
telma.

Tulostavoitemittaristoa on
kehitetty.

Vuoden 2012 tavoitteistoa on
selkeytetty. Hallinnonalan ta-
voitteiston kehittämistä varten
on perustettu Taloushallinto-
palveluiden johdolla työryhmä.

Työryhmän työ jatkuu syksyn
aikana, mutta vuoden 2013
tavoitteisiin uudistus ei vielä
ehtine vaikuttaa.

Toimiva liikennejärjestelmä edis-
tää hyvinvointia ja elinkeinoelä-
män kilpailukykyä varmistamalla
toimivat matka- ja kuljetusketjut
koko maassa hyödyntäen tehok-
kaasti kaikkia liikennemuotoja
sekä älykkään liikenteen suomia
mahdollisuuksia.
Julkisen liikenteen toiminta turvaa
arjen liikkumisen perusedellytyk-
set kaikkialla Suomessa. Matka-
ja kuljetusajat ovat ennakoitavis-
sa.
Kaupunkiseuduilla maankäyttö ja
liikenne sovitetaan yhteen ja pa-
rannetaan joukkoliikenteen ja
kevyen liikenteen toimintaedelly-
tyksiä.

Maaseudulla ja saaristossa liikku-
misen ja kuljetusten peruspalvelut
turvataan.

Väylien kunto mahdollistaa turval-
lisen päivittäisen liikkumisen sekä
tehokkaat kuljetukset.

Varmistetaan hyväksytyn stra-
tegian läpivienti Liikenneviras-
ton ja Liikenteen turvallisuusvi-
raston tavoitteisiin ja toimin-
taan.

Toimialakohtaiset tapaamiset
ovat toimiva osa ohjausta.

Liikenneviraston toimialojen
kanssa on aloitettu toimiala-
kohtaiset tapaamiset.

Trafin kanssa on jatkettu toi-
mialakohtaisia tapaamisia.

Syksyn aikana Liikenneviras-
ton toimialatapaamiset vakiin-
nutetaan.

Liikenneviraston toimi-
alatapaamiset etsivät
vielä jonkin verran muo-
toaan, alkuvaihe on ollut
lähinnä kokonaisuuden
hahmottamista ja kiirei-
simpien ongelma-
alueiden käsittelyä.

Trafin toimialakohtaiset
tapaamiset on todettu
toimiviksi ja molempia
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Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitteita tu-
kevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

osapuolia hyvin palvele-
viksi. Toimialat ovat toi-
voneet vähän säännölli-
sempää kokoontumista.

MAL-sopimuksia on edistetty
Helsingin seudulla, Turussa ja
Oulussa.

Tampereen kaupunkiseudun
kuntien ja valtion välinen MAL-
aiesopimus viimeisteltiin ja
allekirjoitettiin keväällä 2011.
Aiesopimusneuvotteluja käy-
tiin myös Helsingin, Turun ja
Oulun kaupunkiseutujen kans-
sa.
Helsingin seudun liikennejär-
jestelmäsuunnitelma HLJ 2011
on hyväksytty. Sen kehittä-
mislinjauksia ja toimenpideko-
konaisuuksia käytetään seu-
dun aiesopimustyön pohjana.

MAL- aiesopimusneuvottelut
jatkuvat Helsingin, Turun ja
Oulun kaupunkiseutujen kans-
sa. Tampereen aiesopimuksen
seurantaryhmä käynnistää
työnsä syksyllä 2011. Aieso-
pimusten valmistelu kytketään
liikennepoliittisen selonteon
valmisteluun.

Muutamalla kaupunkiseudulla
käynnistetään uudenlaisia
MALPE –strategioita, joissa
myös palvelurakenteen ja
elinkeinojen toimintaedellytyk-
set otetaan huomioon.

MAL- aiesopimus hyvä
työkalu eri hallinnonalo-
jen toimien koordinoimi-
seen ja kehittämiseen
sekä valtion ja kuntasek-
torin välisen vuorovaiku-
tuksen ja yhteistyön
parantamiseen. Aiesopi-
musneuvottelut ovat
edenneet hyvin ja niitä
on tarve jatkaa ja kehit-
tää kuluvalla hallitus-
kaudella. Aiesopimus-
menettelyn jatkokehit-
tämistä ja sen laajenta-
mista muille kaupunki-
seuduille tulee arvioida
liikennepoliittisessa se-
lonteon yhteydessä.

Tehostetaan kaupunkiseuduilla
liikenteen ja maankäytön yh-
teensovittamista.

Liikennejärjestelmätyötä on
kehitetty /ELYjen ohjaus ja
ohjeistus yhdessä Liikennevi-
raston kanssa.

LJÄ-suunnitelmien ja kaavoi-
tuksen suhteesta on keskus-
teltu, mutta kattavaa ohjeis-
tusta ei ole laadittu.
Maalifoorumi edistää maan-
käytön ja liikennesuunnittelun
yhteistyötä.

Maalifoorumi ehdottaa
maankäytön, liikenteen
ja elinkeinoelämän
suunnittelun tiiviimpää
yhteistyötä.

Parannetaan joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn palveluta-
soa.

Joukkoliikenteessä valtakun-
nallinen palvelutaso on mää-
ritelty joukkoliikennelain
edellyttämällä tavalla.

Joukkoliikennelain edellyttämä
palvelutason selvitystyö on
ollut käynnissä, asiaa on tar-
kasteltu kahdessa sidosryhmä-
seminaarissa ja selvitys on
valmistunut keväällä 2011.

Lokakuuhun mennessä laadi-
taan kaukoliikenteen tavoit-
teellisen palvelutason määrit-
tely.  LVM tekee vuoden lop-
puun mennessä ensimmäisen
palvelutasosuosituksen toimi-
valtaisille viranomaisille.

Valtakunnallinen kauko-
liikenne perustuu tavoit-
teen mukaisesti pääosin
markkinaehtoiseen lii-
kenteeseen. Valtakun-
nallisen kaukoliikenteen
palvelutasomäärittely
todettiin nykytilan mu-
kaiseksi ja lisäarviointia
tarvittiin tavoitteelli-
semman palvelutason
määrittelylle.
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Liikennejärjestelmä-suunni-
telmassa joukkoliikenne, kä-
vely ja pyöräily ovat osa lii-
kennejärjestelmää.

Joukkoliikennehankkeet  ovat
mukana kaupunkiseutujen
liikennejärjestelmäsuunnitel-
missa ja aiesopimuksissa. Kä-
velyn ja pyöräilyn valtakunnal-
linen strategia 2020 valmistui
17.3.2011. Liikenneviraston
toimenpidesuunnitelmaa laadi-
taan ministeriöohjauksessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö
seuraa erityisesti suurten kau-
punkiseutujen liikennejärjes-
telmäsuunnitelmien toteutusta
(HSL, Tampere, Turku, Oulu)
Liikenne- ja viestintäministeriö
ohjaa ja seuraa, että suunni-
tellut ja eri tahojen kanssa
sovitut kävelyn ja pyöräilyn
toimenpiteet integroidaan si-
dosryhmätahojen toimintaan
(Liikennevirasto, kaupungit,
kunnat, muut toimijat).

Joukkoliikenteen, käve-
lyn ja pyöräilyn resurs-
sointi liikennejärjestel-
mässä ei vastaa niiden
kasvulle ja kulkumuoto-
osuudelle asetettuja ta-
voitteita. Yhtenä ongel-
mana on hallinnon ohja-
usvälineen puuttuminen,
mm. kuntasektorin ohja-
us on valtaosaltaan in-
formaatio- tai yhteis-
työohjausta.

Toteutetaan joukkoliikenteen
kehittämisohjelmaa.

Joukkoliikenteen kehittämisoh-
jelman neljää kärkihanketta
on edistetty yhteistyössä Lii-
kenneviraston, ELY-keskusten
ja kuntien kanssa.

Kehittämisohjelman toimet
vastuutetaan Liikenneviraston
liikennejärjestelmätoimialalle
1.1.2012 alkaen. LVM:n sisäi-
nen työryhmä laatii siirtyvien
toimien toteutuksen (Lind-
strömin ryhmä). Hyväksyte-
tään HE joukkoliikennelain
muutoksista syksyn 2011 ai-
kana.

Ilmastopoliittiset tavoit-
teet on asetettu sen mu-
kaisesti, että resurssoin-
tia kasvatettaisiin vuo-
teen 2020 mennessä.
Jos tähän ei päästä, ta-
voitteita ei saavuteta.
Yhteystyö liikenne- ja
viestintäministeriön ja
Liikenneviraston vaatii
tavoitteellista yhteistyötä
ja toimintaa, jonka ra-
kentaminen on kesken.

Huolehditaan joukkoliiken-
teen lipputuen tehokkaasta
käytöstä.

Suurten kaupunkiseutujen
lipputuki on sisällytetty osal-
taan valtionavustukseen.

Helmikuussa 2011 LVM jakoi
alueellisen ja paikallisen jouk-
koliikennetuen ELY-keskuksille
yhteistyössä Liikenneviraston
valmistelun kanssa. LVM antoi
samalla ELYille määrärahan

Suurten kaupunkien lipputuen
vaikutusta arvioidaan yhteis-
työssä kaupunkiseutujen
kanssa.

ELYt, Liikennevirasto ja liiken-
ne- ja viestintäministeriö seu-
raavat seutu- ja kaupunkilip-
putuen vaikutusta joukkolii-
kenteen kulkumuoto-osuuk-
sien kehitykseen paikallisesti

Suurten kaupunkien
joukkoliikennetuen ja
siihen sisältyvien lippu-
tukien seurantaa teh-
dään valtionavustuspää-
tösten valmistelun ja
maksatuksen yhteydes-
sä. Suurten kaupunkien
tukitoimet kytkeytyvät
seutujen joukkoliiken-
teen kehittämisohjelmiin.

Lipputukea voidaan
maksaa kaikille seutu- ja
kaupunkilipuille, muttei
valtionavustuksen mu-
kaisia enimmäismääriä.
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käyttöä koskevat ohjeet. ja alueilla.
Kävelyn ja pyöräilyn strategia
on valmis ja toimintasuunni-
telman ohjaus tehokasta.

Kävelyn ja pyöräilyn valtakun-
nallinen strategia 2020 valmis-
tui 17.3.2011. Liikenneviras-
ton toimenpidesuunnitelmaa
laaditaan ministeriöohjaukses-
sa.

LiVin toimenpidesuunnitelma
valmistuu ja toteutusta ryhdy-
tään seuraamaan. Liikkumisen
ohjauksen ja kävelyn ja pyö-
räilyn strategian toimenpiteet
virtaviivaistetaan.

Kävelyn ja pyöräilyn
strategialinjaukset integ-
roidaan talven 2011–
2012 liikennepoliittisen
selonteon liikennepoli-
tiikkaan ja strategioihin.

Turvataan liikenneverkkojen
päivittäinen liikennöitävyys
(hoito, ylläpito) kunto.

Huolehditaan liikennöitävyy-
den turvaamisesta ja kunnos-
ta Liikennevirastoa ohjaamal-
la.

Liikennevirastolle on asetettu
liikenneverkon palvelukykyä ja
kuntoa koskevia tavoitteita.
Kokonaisuutta on käsitelty
myös kunnossapito-toimiala-
tapaamisissa.

Päivittäinen liikennöitävyys ja
kunto ovat kohtuullisella tasol-
la. Eniten ongelmia ovat aihe-
uttaneet rautatieliikenteen
toimivuus sekä jäänmurron
odotusajat kovan talven vuok-
si.

Parannetaan liikenteen häiriöt-
tömyyttä.

Toteutetaan ”talvityöryhmän”
ehdotukset.

Liikenne- ja viestintäministeriö
on pyytänyt Liikennevirastolta
ja VR Groupilta kartoitusta
lyhyen aikavälin toimenpiteis-
tä, joita on tarpeen ja mahdol-
lista tehdä raideliikenteen toi-
mintavarmuuden parantami-
seksi talvikaudeksi 2011–
2011. Liikennevirasto ja VR
Group ovat toimittaneet kysei-
set kartoitukset.

Liikenne- ja viestintäministeriö
seuraa, että suunnitellut kehit-
tämistoimenpiteet raideliiken-
teen toimintavarmuuden pa-
rantamiseksi tullaan toteutta-
maan talvikaudeksi 2011–
2011.

Toimenpiteiden toteutu-
misen varmistamiseksi
osapuolten (LVM, VR ja
Liikennevirasto) olisi
tarpeellista kokoontua
syksyn kuluessa tarkas-
telemaan talviliikenteen
kehittämistoimenpiteiden
edistymistä. Lyhyen ai-
kavälin toimenpiteiden
lisäksi liikennepoliittisen
selonteon yhteydessä
tulee arvioida rautatielii-
kenteen pitkän aikavälin
kehittämistarpeet.

Kehitetään vaikutusarviointia. Viedään vaikutusarviointi
osaksi liikennepolitiikan kehit-
tämisohjelmaa.

Väylähankkeiden hankearvi-
oinnin ohjeistus on luonnos-
vaiheessa. Uudessa ohjeistuk-
sessa otetaan huomioon mm.
rakentamisenaikaiset vaiku-
tukset liikenteelle.

Vaikutusarvioinnin kehittämis-
tä jatketaan hallitusohjelman
kirjauksen mukaisesti hank-
keiden taloudellisten, työlli-
syys-, päästö- ja aluepoliittis-
ten vaikutusten osalta.

Vaikutusarvioinnin mer-
kitys korostuu uuden
hallitusohjelman myötä.
Myös liikennepolitiikan
toimien vaikuttavuuden
ja tuottavuuden paran-
taminen vaatii tuekseen
aiempaa tarkempaa ar-
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viointia. Työtä jatketaan
syksyllä ja ensi vuonna
yhteistyössä Liikennevi-
raston kanssa.

Laaditaan liikennepalvelujen
kehittämistä koskevaa lainsää-
däntöä ja vaikutetaan EU –
lakihankkeisiin.

Osallistutaan aktiivisesti EU-
lainsäädännön valmisteluun
kaikkien kulkumuotojen osal-
ta ja saatetaan unionilainsää-
dännön velvoitteet kansalli-
sesti voimaan.

EU-asioiden valmistelu ja vai-
kuttaminen on ollut koordinoi-
tua ja yhteen sovitettua lii-
kennepolitiikan osastolla.

Ministeriö pyysi sidosryhmiltä
kannanottoja komission Val-
koiseen kirjaan sekä laati Val-
koisesta kirjasta Suomen kan-
nan, joka annettiin eduskun-
nalle kesäkuussa.

Euroopan laajuisen liikenne-
verkon (TEN-T) suuntaviiva-
uudistus on käynnissä. Kevään
2011 aikana Suomi on osallis-
tunut suuntaviivauudistuksen
valmisteluun suuntaviivakomi-
teassa sekä käynyt kahdenvä-
lisiä neuvotteluja komission
kanssa. Neuvotteluissa on
käsitelty suuntaviivauudistuk-
sen yleisiä periaatteitta sekä
uuden TEN-T – verkon laajuut-
ta.

Ministeriö on ollut aktiivisesti
yhteydessä EU:n komissioon
EU:n rikkidirektiivimuutoksen
valmistelun aikana.

Koordinointia jatketaan ja te-
hostetaan.

Komissio luovuttaa ehdotuk-
sensa uusiksi TEN-T – suunta-
viivoiksi syyskuussa 2011.
Tämän jälkeen ehdotus anne-
taan Euroopan parlamentin ja
EU:n neuvoston arvioitavaksi.
Komission ehdotus annetaan
eduskunnan käsiteltäväksi E-
kirjeellä.

Ministeriö osallistuu aktiivisesti
ympäristöministeriön johta-
maan projektiin Suomen kan-
tojen valmistelemiseksi komis-
sion 15.7.2011 antaman EU:n
rikkidirektiivin muutosehdo-
tuksen käsittelyyn ympäristö-
neuvoston puitteissa.

Resurssipula on vaikeut-
tanut koordinointia alku-
vuodesta ja kesän aika-
na. Uusi EU-koordinaat-
tori aloittaa liikennepoli-
tiikan osastolla 1.9.,
mikä helpottaa tilannet-
ta.

Suomi on pyrkinyt vai-
kuttamaan TEN-T –
suuntaviivauudistuksen
sisältöön ja verkon laa-
juuteen neuvottelujen ja
komissiolle toimitettujen
viestien kautta. Alustavi-
en arvioiden mukaan
Suomen uusi TEN-T –
verkko saattaa jäädä
toivottua suppeammaksi.
Verkon laajuuteen pyri-
tään kuitenkin vielä vai-
kuttamaan prosessin
edetessä.

Parannetaan liikenne- ja kulje-
tuspalveluja tarjoavien yritys-
ten toimintaedellytyksiä.

Liikenteen elinkeinopoliittisen
ohjelman ja tulevaisuuskat-
sauksen mukaiset toimet in-
tegroidaan osaksi muuta lii-
kennepolitiikan suunnittelua

Ohjelmaa on hyödynnetty
muiden ohjelmien ja taus-
taselvitysten valmistelussa
(mm. hallitusohjelman taus-
taselvitykset).

Ohjelmaa hyödynnetään mm.
liikennepoliittisen selonteon
valmistelussa.
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ja lainsäädäntötyötä.
Huolehditaan kansallisen logis-
tiikkastrategian hyväksymises-
tä.

Logistiikkastrategian mukai-
set toimet integroidaan osaksi
muuta liikennepolitiikan
suunnittelua ja lainsäädäntö-
työtä.

Strategialuonnosta on hyö-
dynnetty liikennepoliittisessa
valmistelutyössä.

Liikennepoliittisessa selonteos-
sa selvitetään ulkomaankau-
pan logistiikan pullonkaulat ja
kehittämistarpeet.

Logistiikan kokonaisku-
van ja tavoitteiden muo-
dostaminen haasteellis-
ta, sillä toimijoilla erilai-
sia näkemyksiä kehitys-
tarpeista.

Älykäs liikenne on liikennepoli-
tiikan keskiössä ja sen keinoja
hyödynnetään tehokkaasti.

Jatketaan kansallisen älylii-
kennestrategian kärkihank-
keiden toteuttamista ja ohja-
taan ja valvotaan virastojen
tulostavoitteiden toteutumi-
nen älyliikenteen toimintaoh-
jelman toteuttamisessa. Äly-
liikennestrategian päivitys
käynnistetty.

Älyliikennestrategia etenee
suunnitellusti ja strategian
päivitys käynnistetty.

Älyliikenne vahvasti esillä hal-
litusohjelmassa ja korostuu
liikennepoliittisessa selonteos-
sa.

Prosessi on ollut onnis-
tunut. Keskeistä, että
strategialla toimeenpa-
nosuunnitelma ja kärki-
hankkeet, joita seura-
taan aktiivisesti.

Valtakunnallisen liikennetur-
vallisuussuunnitelman pohjal-
ta on valmisteltu ehdotuksia
liikennepoliittiseen selonte-
koon ja tulevan hallituksen
toteutettavaksi.

Tieliikenteen turvallisuussuun-
nitelman luonnos lähetettiin
huhtikuun lopulla lausunnolle.
Sen sisältö on otettu huomi-
oon selonteon taustojen val-
mistelussa.

Tieliikenteen turvallisuussuun-
nitelma valmistuu loka-mar-
raskuussa ja otetaan huomi-
oon liikennepoliittisen selonte-
on valmistelussa.

Liikenneviraston tulosohjauk-
sessa on vankka turvallisuus-
näkökulma.

Liikenneturvallisuutta koske-
vasta tulosohjauksesta ja sen
kehittämisestä on keskusteltu
Liikenneviraston asianomais-
ten virkamiesten kanssa. Kes-
kustelujen tuloksena on tehty
tähän liittyviä kehittämisehdo-
tuksia.

Keskusteluja vastuuvirkamies-
ten kanssa käydään säännölli-
sesti ja ohjauksessa otetaan
huomioon syksyllä valmistu-
van Tieliikenteen turvallisuus-
suunnitelman sisältö.

LVM on hyväksynyt pe-
rusväylänpidon toimin
saavutettavaan henkilö-
vahinkojen vähentämis-
tavoitteeseen viime vuo-
sia alemman tason vuo-
den 2011 tulossopimuk-
sessa että vuoden 2012
alustavissa tulostavoit-
teissa, koska liikenne-
turvallisuutta parantavat
kustannustehokkaat toi-
met on pitkälti jo tehty.
LVM on kuitenkin pitänyt
kiinni selvästi korkeam-
masta tasosta kuin Lii-
kennevirasto on ehdot-
tanut.

Suomi on liikenneturvallisuudel-
taan Euroopan viiden parhaan
maan joukossa. Tieliikenteen tur-
vallisuus paranee jatkuvasti.

Tehokkaiden toimien toteutta-
miseksi tiivistetään yhteistyötä
eri hallinnonalojen kesken ja
parannetaan liikenneturvalli-
suuden asemaa liikennejärjes-
telmätyössä.

Tieliikenteen onnettomuusti-
lastointia on kehitetty.

Tieliikenteessä vakavasti louk-
kaantuneiden määrän seu-
raamiseksi on LINTU- tutki-
musohjelmassa käynnistetty

KUUVA-hanke valmistuu vuo-
den loppuun mennessä. On-
nettomuusrekistereiden edus-
tavuus- ja peittävyystutkimus



14

Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitteita tu-
kevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

liikenneonnettomuuksissa syn-
tyneiden vammojen vakavuut-
ta koskeva tutkimus (KUUVA).
Tavoitteena on laatia ehdotus
ensivaiheessa käyttöönotetta-
vaksi vammojen vakavuus-
luokitukseksi Suomessa.
Lisäksi LINTU- ohjelmassa on
valmisteltu onnettomuusrekis-
tereiden edustavuus- ja peit-
tävyystutkimus, jota koskeva
tarjouskilpailu on käynnistetty
kesällä.
Vakavasti loukkaantuneiden
määrän seuraamiseksi on tut-
kittu myös pelastuslaitoksen
PRONTO-järjestelmän käyttö-
kelpoisuutta.

valmistuu vuoden 2012 puoli-
välissä.

PRONTO-järjestelmästä saata-
vaa tieliikenteessä vakavasti
loukkaantuneiden määrää voi-
daan puutteistaan huolimatta
hyödyntää yhtenä mittarina
turvallisuuskehityksen seuran-
nassa.

Liikenneviraston ja Liikenteen
turvallisuusviraston roolit ja
vastuut ovat selkeät.

Erillisselvitys asiasta on teh-
ty.

Projektisuunnitelma on laadit-
tu ja projektiryhmä koottu
kesäkuussa. Projektiryhmän
tehtävänä on laatia ehdotuksia
tehtävien ja roolien selkeyttä-
miseksi ministeriön, Livin ja
Trafin kesken.

Selvitys valmistuu 31.12.2011
mennessä.

Selkeyttäminen tulee
edellyttämään tehtävän-
siirtoja sekä vastuiden
määrittelemistä. Vaikka
projektiryhmän tehtävä-
nä ei ole ottaa kantaa
mahdollisiin resurssien
siirtotarpeisiin, tulee
tehtävä olemaan haasta-
va hyvin ristiriitaisten
intressien takia.

Kehitetään tieliikennelainsää-
däntöä ja edistetään ajokortti-
lainsäädännön täytäntöönpa-
noa.

Ehdotus alkolukkolainsäädän-
nön laajentamiseksi on val-
misteltu.

Alkolukon pakollisuutta, hy-
väksymistä ja käyttöä koske-
vat lait sekä liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetus tulivat
voimaan joulukuussa 2010.

Liikenne- ja viestintäministeriö
on helmikuussa 2011 asetta-

Alkolukon käyttö tilausajoina
suoritettavissa koulu- ja päi-
vähoitokuljetuksissa tulee pa-
kolliseksi 1. elokuuta 2011.
Pakollisuus koskee kuljetuksia,
jotka järjestää kunta, kun-
tayhtymä, koulu tai laitos tila-
usliikenteenä ja kuljetukseen
saadaan kunnan tai valtion
tukea.

Alkolukon laajentamista pohti-
va työryhmä on valmistellut
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nut työryhmän pohtimaan
alkolukon käytön edelleen
laajentamista. Tehtävänä on
selvittää alkolukon laajempaa
käyttöä rattijuopumusten eh-
käisemiskeinona. Työryhmän
määräaika on 31.12.2011.

luonnokset alkolukon käytön
laajentamista koskevista sää-
dösehdotuksista.

Ajokorttilainsäädännön täy-
täntöönpanoa on valmisteltu.

Ajokorttilaki ja siihen liittyvät
asetukset ovat tulleet voi-
maan.

Liikenteen ohjausta koskevia
säädöksiä on selkeytetty.

Säädösten muutostarpeita on
kartoitettu.

Valmistellaan tieliikennease-
tuksen muutos (valtioneuvos-
ton asetus).

Valmisteltavan säädös-
paketin sisältö riippuu
siitä aloitetaanko lähitu-
levaisuudessa myös tie-
liikennelain kokonaisuu-
distus.

Uutta turvallisuusteknologiaa
(ESC, BAS, AFS) ajoneuvoihin
edellyttävät EU-säännökset
otetaan Suomessa käyttöön
ensimmäisten maiden joukossa
EU:n voimaansaattamisaikatau-
lun mahdollistamassa aikatau-
lussa.

Osallistutaan EU:n ja ECE:n
ajoneuvoja koskevien sään-
nösten laadintaan ja ediste-
tään EU-työssä teknologisten
turvallisuusratkaisujen (esim.
alkolukko) saamista osaksi
autojen tyyppihyväksyntää.

Turvallisuusteknologian tekni-
siin vaatimuksiin ja vaatimus-
ten voimaantuloon liittyviin
EUn ja ECEn kokouksiin on
osallistuttu.

Vaatimus aktiivisesta ajonhal-
linnasta (ESC) tulee asteittain
voimaan alkaen 1.11.2011.
Tietyille ajoneuvoille myönnet-
tävistä poikkeuksista pääte-
tään syksyn 2011 aikana.

Vaatimusten voimaantu-
losta ja myönnettävistä
poikkeuksista säädetään
pääsääntöisesti EU-
asetuksella.

Parannetaan moottoripyörien ja
mopojen turvallisuutta.

Osallistutaan EU:ssa 2- ja 3-
pyöräisten ajoneuvojen tyyp-
pihyväksyntädirektiivin uudis-
tamiseen 2- ja 3-pyöräisten
yleiseksi EU- turvallisuusase-
tukseksi.

On osallistuttu ja saatu esiin
Suomen näkökohdat. Valmis-
telu jatkuu Puolan pj-kaudella.
Uusi ajokorttidirektiivi on saa-
tettu voimaan ja mopokortin
tutkintovaatimukset uusittu.

Pyritään saamaan valmiiksi
EU-asetus kevyistä ajoneu-
voista ja käynnistetään sen
toimeenpano.

Kuljetettavia painelaitteita
koskeva direktiivi on saatettu
voimaan ja VAK:iin liittyvä
tarkastuslaitostoiminta on
saatettu vastaamaan alaa
koskevia kansainvälisiä sopi-
muksia ja EU-säädöksiä.

Kansallisen VAK-lainsäädän-
nön muutoksia on valmisteltu.
Eduskunta on hyväksynyt asi-
aa koskevan VAK-lain muutok-
sen.

Asiaa koskeva kansallinen
lainsäädäntö on tarkoitus saa-
da voimaan syyskuun aikana.

Kaikkia kuljetusmuotoja koske-
via VAK-määräyksiä on edel-
leen kehitetty.

Kansalliset VAK- tie- ja rauta-
tiesäännökset vastaavat vuo-
den 2011 ADR- ja RID- mää-
räyksiä.

Vuoden 2011 VAK-tie- ja rau-
tatiekuljetussäännökset on
annettu ja ne tulivat voimaan
1.7.2011.

Huolehditaan älyliikennestrate-
gian kärkihankkeen: autojen
hätäviestijärjestelmän käyt-

Käynnistetään autojen hätä-
viestijärjestelmän kansallinen
pilotti yhteistyössä EU:n kol-

On käynnistetty ja Suomi toi-
mii suunnannäyttäjänä.

Pilotoinnit käynnistyvät syksyl-
lä.

Suomi on ollut aktiivinen
yhdessä Ruotsin ja Sak-
san kanssa. Hyvällä esi-
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töönottamisen mahdollistami-
sesta Suomessa.

mivuotisen esikäyttöönoton
pilotoinnin kanssa.

merkillä saamme muut-
kin mukaan ja asiaa
eteenpäin.

Lainsäädäntö mahdollistaa
korkean turvallisuustason
meri-, lento- ja rautatieliiken-
teessä.

EU:n kolmanteen meriturvalli-
suuspakettiin kuuluvat direk-
tiivit on pääosin implementoitu
kansalliseen lainsäädäntöön.
OM:n valmisteleman turvalli-
suustutkintalainsäädännön
kokonaisuudistukseen liittyvä
IMO:n uudistettu onnetto-
muustutkintasäännöstö on
saatettu voimaan LVM:n toi-
mesta 30.6.2011.

Syysistuntokauden alussa
eduskunnalle annetaan HE
EU:n meriturvallisuuspakettiin
kuuluvan VTM-direktiivin im-
plementoinnista. IMO:n kv-
sopimusten ”rästissä” olevat
muutokset pyritään saatta-
maan voimaan asiasta riippu-
en joko eduskuntakäsittelyn
kautta ja tp:n asetuksella.

Merenkulun lainsäädän-
nössä henkilöstöresurs-
sien vajaus vuoden
2010–2011 aikana on
vaikuttanut erityisesti
siihen, että IMO:n kv-
sopimusten muutoksista
on täytäntöönpantu ai-
noastaan välttämättö-
mimmät lainsäädännön
alaan kuulumattomat
muutokset. Lähes kaikki
sopimuksiin 2-3 viime
vuotena tehdyt lainsää-
dännön alaan kuuluvat
muutokset ovat toistai-
seksi voimaansaattamat-
ta.

Meriturvallisuusohjelman to-
teutusta seurataan ja jatke-
taan toimenpideohjelman
mukaisesti.

Osa hankkeista on toimenpi-
deohjelman mukaisesti toteu-
tunut.

Loput hankkeista toteutuvat
loppuvuoden aikana suunni-
telman mukaisesti.

Alusturvallisuuslainsäädännön
kokonaisuudistus viedään
käytäntöön.

Laivavarusteita koskeva sään-
tely nostetaan lain tasolle. HE
on lausunnolla.

Kaupallisessa rautatie-, lento-
ja meriliikenteessä ei tapahdu
kuolemiin johtavia onnetto-
muuksia.

Rautatielaki ja sen nojalla
annetut asetukset ja määrä-
ykset on saatettu voimaan.

Rautatielaki tuli voimaan
15.4.2011. Sen nojalla annet-
tiin valtioneuvoston asetus
rautatiejärjestelmän turvalli-
suudesta ja yhteentoimivuu-
desta ja valtioneuvoston ase-
tus rautatieliikenteen aikatau-
lukaudesta ja ratakapasiteetin
jakamisesta. Myös Liikenteen
turvallisuusviraston määräyk-
siä on uusittu.

Liikenteen turvallisuusvirasto
jatkaa lain toimeenpanon val-
misteluja (mm. turvallisuusto-
distusten ja –lupien myöntä-
miseen liittyvät valmistelut
sekä kaluston käyttöönottolu-
vat).

EU:n ensimmäisen rautatiepa-
ketin uudistamisehdotuksesta
saavutettiin neuvoston yleis-
näkemys 16.6.2011. EP ää-
nestää muutosesityksistään
marraskuussa 2011. Todennä-
köisesti toisen lukemisen so-
vittelu käynnistyy vasta Tans-

Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle aiheutuu huo-
mattavasti lisätyötä tur-
vallisuuslupien myöntä-
misestä yksityisraiteen
haltijoille (luvat haettava
viimeistään 16.2012).
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kan EU-puheenjohtajakaudel-
la 2012 (jollei Puola vielä yritä
ensimmäisen lukemisen sopua
syksyllä 2011).

(Liikenteen kasvihuonekaasu-
päästöt vähenevät. ks. hallin-
nonalan kohta).

Osallistutaan ja vaikutetaan
aktiivisesti päästöjen vähen-
tämiseen tähtäävän kv-sään-
telyn kehittämiseen merenku-
lussa ja ilmailussa.

ICAO:n ilmastopäätöslausel-
man mukaisen kansallisen
toimintasuunnitelman valmis-
telu aloitetaan yhdessä Trafin
kanssa.

Itämeren alueella vaikutetaan
polttoaineiden rikki- ja typpi-
päästöjen rajoittamiseen sekä
pyritään löytämään ratkaisu-
vaihtoehtoja rajoitusten to-
teuttamiseksi.

Yksi vaihtoehtoisista ratkai-
suista rikkipäästöjen vähen-
tämisessä on alusten ympäris-
tötukiohjelma, jonka joulu-
kuussa 2010 tehdystä esinoti-
fioinnista on neuvoteltu Eu-
roopan komission kanssa.

Ministeriö teki virallisen notifi-
oinnin alusten ympäristötu-
kiohjelmasta 1.7.2011. Tämän
jälkeen asiasta neuvotellaan
komission kanssa.

Viking Linelle myönnettävää
tukea koskeva esinotifiointi
tehtiin heinäkuussa 2011.

Neuvottelut komission
kanssa tulevat jatku-
maan hankalina sekä
ohjelman että Viking
Linen tuen osalta.

Lisäksi syksyllä tulisi
vaikuttaa merenkulun
valtiontukisuuntaviivoien
valmisteluun, jotka ko-
missio näyttää kytkevän
ympäristötukeen.

Vähennetään merenkulun ja
lentoliikenteen päästöjä.

Varmistetaan EU:n lentolii-
kenteen päästökaupan toi-
meenpano.

Lentoliikenteen päästökauppa-
lakia muutetaan yhteistyössä
Trafin ja sidosryhmien (ml. YM
ja TEM) kanssa. HE on lausun-
nolla.

Liikenteen kasvihuonekaasupääs-
töt vähenevät.   Liikenteen ter-
veydelle ja luonnolle aiheuttamat
haitat ovat minimoituja.

Huolehditaan Itämeripolitiikan
toimeenpanosta.

Osallistutaan aktiivisesti val-
tioneuvoston Itämeriselonte-
on sekä EU:n Itämeristrategi-
an täytäntöönpanoon ja poh-
joisen ulottuvuuden liikenne-
ja logistiikkakumppanuuden
toteuttamiseen.

EU:n Itämeristrategian meri-
turvallisuutta koskevaa työtä
on koordinoitu ja järjestetty
ko. prioriteettialueen ohjaus-
ryhmän kokouksen Helsingissä
kesäkuussa 2011.

Ministeriö teki kesäkuussa
2011 Euroopan komissiolle
rahoitushakemuksen saadak-
seen 60 000 euroa strategian
koordinointityöhön.

Osallistuttiin Itämeriselonteon

EU:n Itämeristrategian meri-
turvallisuusosion koordinointia
jatketaan ja sille toivotaan
rahoitusta komissiolta rahoi-
tushakemuksen mukaisesti.
Seuraava ohjausryhmän koko-
us Kööpenhaminassa marras-
kuussa, ml. mahdollisesti me-
riturvallisuusskenaarion laati-
minen. Osallistuminen Itäme-
ristrategian vuosittaiseen ko-
koukseen Gdanskissa loka-
kuussa.

Syksyllä vaikutettava Itämeri-

Olisi mietittävä, mitä
LVM haluaa Itämeristra-
tegialta ja mikä ministe-
riön rooli strategian to-
teuttamisessa tulisi olla.

Keväälle 2012 suunni-
telmissa laaja seminaari
Itämeren meriturvalli-
suusasioista strategian
puitteissa.

Kansallinen koordinaatio
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loppuraportointiin eduskunnal-
le.

PU:n liikenne- ja logistiikka-
kumppanuusprosessia viety
eteenpäin ulkopuolisten kon-
sulttien avulla. Sihteeristö
toimii puutteellisesti, koska
rekrytointiprosessi viivästynyt.

strategian uudistukseen (neu-
voston päätelmät marraskuus-
sa) kansallisen koordinaation
kautta.

Sihteeristön työ käynnistyy
täysimääräisenä.

auki (edellisten hallitus-
ten aikaan VNK/VNEUS
vastasi koordinoinnista).

Käsittämättömän vaike-
aa saada aikaan päätök-
siä rahallisesti pienistä
asioista. Liikaa politikoin-
tia.

Käytettävissä olevilla resurs-
seilla saadaan aikaan nykyistä
parempaa palvelutasoa siirty-
mällä tuotelähtöisyydestä asia-
kaslähtöisyyteen sekä edistä-
mällä innovaatioihin ja yhteis-
työhön kannustavia toimintata-
poja.

Sitra-projekti on viety tulok-
sekkaasti läpi:
- uusi liikenteen ajattelutapa
määritelty
- uusi ajattelutapa käytettä-
vissä liikennepoliittisen selon-
teon valmistelussa
- kehittämisohjelma osin
määritetty, organisointi
käynnistetty

Sitran ja liikenne- ja viestin-
täministeriön vedolla valmistui
toukokuussa Liikennerevoluu-
tio- kehitysohjelman ensim-
mäisenä vaiheena Ajatuskart-
ta. Siinä on kuvattu uudet
ajattelu- ja toimintatavat. Uu-
sia ajattelu- ja toimintatapoja
tullaan hyödyntämään liiken-
nepoliittisen selonteon valmis-
telussa. Kehittämisohjelma on
luonnosteltu siten, että se
tukee hallitusohjelmaan kirjat-
tuja tavoitteita.

Uudet ajattelu- ja toimintata-
vat on soveltuvin osin integroi-
tu osaksi liikennepoliittisen
selonteon valmistelua.

Kehittämisohjelman joidenkin
hankkeiden tuloksia on mah-
dollista hyödyntää selonteon
valmistelussa. Muilta osin ke-
hittämisohjelmalla tuetaan
uusien ajattelu- ja toimintata-
pojen käyttöönottoa lähivuosi-
en aikana.

Hankintamenettelyjä on kehi-
tetty siten, että ne edistävät
innovaatioita ja uusia menet-
telytapoja. Tämä on varmis-
tettu Liikennevirastoa ohjaa-
malla.

Hankintamenettelyjen kehit-
tämistä on käyty läpi inves-
tointi-toimialan tapaamisissa.

Liikennevirasto (ja ELY-kes-
kukset)  on aloittanut joitakin
pilotteja (mm. allianssimallin
perusradanpidon yhdessä
hankkeessa), joilla uudistetaan
toimintatapoja ja samalla
myös hankintoja.

Vielä ei ole varmuutta
siitä, että hankintame-
nettelyjä uudistetaan
kokonaisuutena siten,
että ne edistävät inno-
vaatioita ja uusia menet-
telytapoja. On myös rat-
kaistava, miten LVM tä-
män varmistaa.
On myös epävarmaa,
milloin uusien hankinta-
menetelmien vaikutus
tulee näkymään käytän-
nössä tuottavuuden pa-
ranemisena.

Parannetaan infra-alan tuotta-
vuutta.

Tuottavuus on määritelty ja
mittausta kehitetty.

Syksyn aikana kartoitetaan
yhdessä Liikenneviraston
kanssa kehittämistarpeet.

Liikennejärjestelmän palvelutason
ylläpito ja kehittäminen on vaikut-
tavaa, tehokasta ja pitkällä aika-
välillä kestävää. Liikenteen toimi-
alan tuottavuus paranee.

Tasapuolisen kilpailun edelly- Rautateiden henkilöliikenteen Tuotettu tausta-aineistoa mm. Komission ehdotus kotimaan Käytännön valmisteluja
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kilpailun edellytysten luomi-
sessa edetään työryhmän
esitysten, lausuntojen sekä
poliittisen päätöksenteon mu-
kaisesti.

hallitusohjelmaneuvotteluja
varten.

Toukokuussa 2011 Liikenteen
turvallisuusvirasto myönsi
Proxion Oy:lle turvallisuusto-
distuksen rautatieliikenteen
tavarankuljetusten harjoitta-
mista varten. Proxionin haet-
tava liikenne- ja viestintämi-
nisteriöltä toimilupaa ja täytet-
tävä muut vaatimukset (mm.
kaluston käyttöönottolupa ja
ratakapasiteetti Liikenneviras-
tolta liikenteen harjoittamista
varten).

Liikenne- ja viestintäministe-
riö, Liikennevirasto ja Liiken-
teen turvallisuusvirasto ovat
valmistelleet rautatiemarkki-
noille.fi –sivuston valmistelua.
Sivusto valmistunee syksyllä
2011.

EU:n ensimmäisen rautatiepa-
ketin uudistamisehdotukseen
on sisältynyt tiettyjä säännök-
siä, joiden tavoitteena on vah-
vistaa rautatiemarkkinoille-
pääsyä (mm. sääntelyelimen
roolin vahvistaminen ja pääsy
huolto ja tukipalveluihin).

henkilöliikenteen avaamisesta
kilpailulle vasta vuoden 2012
aikana.

jatkettava/toteutettava
rautatiemarkkinoiden
rakenteellisten ja toi-
minnallisten esteiden
poistamiseksi (mm.
energianjakelu, koulutus
ja liikenteen ohjaus),
jotta uudet tavaraliiken-
teen harjoittajat pääse-
vät rautatiemarkkinoille
ja HSL voi toteuttaa
suunnitelmansa ja tahto-
tilansa mukaisesti pää-
kaupunkiseudun lähilii-
kenteen kilpailuttamisen
suunnitelma-aikataulun-
sa mukaisesti niin, että
kilpailutettu liikenne
käynnistyy 1.1.2018.

Suomen ja Ruotsin välisen
jäänmurtosopimuksen voi-
maansaattaminen on aloitet-
tu.

Ministeriö on viimeistellyt so-
pimuksen ruotsalaisten kanssa
ja vastannut  valtiovarainmi-
nisteriön lisäselvityspyyntöihin
Liikenneviraston selvityksin.

Sopimusteksti on parafoitu
heinäkuussa 2011.

Allekirjoittaminen on suunnit-
teilla elokuun lopussa.

Hallituksen esitys valmistelu
syksyllä 2011.

tyksiä parannetaan ja liikenne-
muotojen tasapuolista kohtelua
edistetään.

Jäänmurron hankintamenet-
telyjen kehittäminen on var-
mistettu Liikennevirastoa

Jäänmurron hankintamenette-
lyjen kehittämisestä on käyty
aktiivista keskustelua Liiken-
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ohjaamalla. neviraston talvimerenkulunyk-
sikön kanssa.

Luotsauslainsäädännön uudis-
tuksen täytäntöönpanotoimet
on saatettu loppuun.

Valtioneuvosto antoi maalis-
kuussa 2011 uuden luot-
sausasetuksen, johon sisälly-
tettiin tarkemmat säännökset
niistä muutoksista, jotka luot-
sauslakiin on vuoden 2010
aikana tehty mm. Luotsauslii-
kelaitoksen yhtiöittämisen ja
englanninkielisen linjaluotsa-
uksen takia. Lisäksi luotsin
ohjauskirjojen, linjaluotsinkir-
jojen ja erivapauksien myön-
tämisedellytyksiä yhdenmu-
kaistettiin ja laajennettiin luot-
saussimulaattorin käyttömah-
dollisuutta koulutuksessa ja
tutkinnoissa. Englanninkielistä
linjaluotsausta koskevat luot-
sauslain säännökset ja uusi
valtioneuvoston asetus tulevat
voimaan 1.7.2011. TraFi on
valmistellut kevään aikana
asiaa koskevat määräykset.

Luotsauslainsäädännön muu-
toksia ei suunnitelmissa syys-
istuntokaudelle 2011.
Loppuvuoden aikana kuitenkin
mietittävä, mitä tehdään
Suomen varustamojen toiveel-
le saada pienille säiliöaluksille
erivapaus luotsauksesta (Tra-
fin pyydetty selvittävän asiaa
yhdessä ympäristöhallinnon
kanssa). Lisäksi saariston polt-
toainekuljetuksista vastaavien
pienten säiliöalusten luotsaus-
tilanne on selvitettävä.

Luotsausta koskiin sään-
nöksiin ei arvioida olevan
tarvetta tehdä muutosta
lähiaikoina. Mikäli luot-
saustoimintaa aletaan
avata kilpailulle, tulee
myös vuodelta 2003
olevan luotsauslain ko-
konaisuudistusta harkita.
Lainsäädännössä kilpai-
lun avaaminen vaikuttai-
si mm. luotsausta har-
joittavan yhtiön vahin-
gonkorvausvastuun uu-
delleen määrittelyyn
(nykyisin monopoli ja
voimakkaasti rajoitettu
vastuu), luotsien koulu-
tus- ja tutkintovaatimuk-
siin.

On selvitetty luotsaustoimin-
nan kilpailun avaamisen vaa-
timia edellytyksiä.

Luotsausta selvittänyt työryh-
mä luovutti loppuraporttinsa
1.2.2011.

Uuden hallituksen linjattavaksi
jää, ryhdytäänkö kilpailua
luotsaustoiminnassa avaa-
maan.

Työryhmä selvityksen
mukaan kilpailun avaa-
miselle ei ole tosiasiallis-
ta eikä lainsäädännöllistä
estettä, mutta eräät sei-
kat, kuten palvelutason
turvaaminen heikon ky-
synnän alueilla, luotsa-
uksen harjoittajan va-
hingonkorvausvastuu
sekä luotsien koulutus-
ja tutkintovaatimusten
uudelleen arviointi, tulee
huomioida uudistuksista
päätettäessä.

Suomen ja Ruotsin välisissä
taksiliikennettä koskevissa
sopimusneuvotteluissa on
edistytty.

Suomen ja Ruotsin välinen
taksiliikennesopimus on para-
foitu ja tarkoitus allekirjoittaa
elokuussa 2011.
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Kumotaan Suomen ja Ruotsin
välinen rautatieliikennesopi-
mus ja selvitetään tarve mui-
hin sopimusjärjestelyihin.

Asiasta on keskusteltu Ruotsin
viranomaisten ja komission
kanssa. Jatketaan arviointia,
tarvitaanko erillistä sopimusta
vai tekevätkö rataverkon halti-
jat ja rautatieyritykset sopi-
muksia Tornion ja Haaparan-
nan välisistä liikennejärjeste-
lyistä.

Arviointia jatketaan ja käyn-
nistetään tarvittavia toimenpi-
teitä.

Strategia on laadittu. Erilaisia etenemisvaihtoehtoja
sisältävä luonnos on tehty.

Loppuvuodesta todennäköises-
ti voidaan tehdä linjauksia,
kun tiedetään tulevien EU-
säädösten sisältö.

Odottaa, että saadaan
varmuus siitä, miten
paljon kansallista liikku-
mavaraa tulevat EU-
säädökset antavat.

Raskaan kaluston mittoja ja
massoja koskevan strategian
edellyttämät säädöstoimet on
aloitettu.

Luonnoksia on tehty. Voidaan tehdä, kun stra-
tegialinjaukset on tehty.

Osallistutaan EU:ssa meneillä
olevaan raskaiden ajoneuvo-
jen mitta- ja massamääräys-
ten kehittämiseen ja varmis-
tetaan kansallisen liikkuma-
varan säilyttäminen erityisesti
raskaiden ajoneuvojen mi-
toissa ja massoissa.

Suomi on osallistunut aktiivi-
sesti EU-asetuksen valmiste-
luun ja viimeisimmissä luon-
noksissa on Suomen ehdotuk-
sen mukaisesti mahdollisuus
kansallisen liikkumavaran säi-
lyttämiseen.

EU-asetus saadaan valmiiksi
loppuvuonna 2011 tai vuoden
2012 alussa.

Asia on toistaiseksi
edennyt Suomen toivei-
den mukaisesti

Laaditaan kansallinen mitta- ja
massastrategia ja vaikutetaan
sen pohjalta EU-tasolla.

On laadittu ajoneuvojen käy-
töstä tiellä annetun asetuksen
muutokset.

Luonnoksia on tehty. Voidaan tehdä, kun stra-
tegialinjaukset on tehty.

Uudistetaan katsastustoimilu-
pasäännöksiä katsastusalan
kilpailun lisäämiseksi.

Katsastuslupalaki ja siihen
liittyvät alempiasteiset sään-
nökset laadittu.

Hallituksen esitys raukesi, kun
eduskunta ei ehtinyt käsitellä
asiaa; lakia, alemmanasteisten
säännösten valmistelu on
käynnissä

Jos uusi HE annetaan muut-
tamattomana heti syksyllä,
alemmanasteiset säännökset
saataneen valmiiksi 1.1.2012
mennessä

Annetaanko hallituksen
esitys uudestaan?

Kehitetään rahoitusmalleja ja
hinnoittelua.

Valmistaudutaan tiemaksua
koskevaan päätöksentekoon.

Helsingin seutua koskeva
ruuhkamaksuselvitys valmistui
helmikuussa. Selvityksen tu-
loksena oli, että ruuhkamaksu
soveltuisi hyvin tehokkaaksi
osaksi seudun liikennejärjes-
telmää.

Käynnistetään selvitys valta-
kunnallisen, satelliittipaikan-
nukseen perustuvan tienkäyt-
tömaksun käyttöönoton edel-
lytyksistä. Seurataan ja osal-
listutaan Euroopan laajuisiin
liikenteen hinnoittelua koske-
viin tutkimuksiin.

Helsingin seutua koskeva
tutkimus antaa hyvän
taustan valtakunnalliselle
tarkastelulle. Jatkotyössä
tulee erityisesti kiinnittää
huomiota ruuhkamaksun
hyväksyttävyyteen sekä
sosiaaliseen tasa-arvoon
ja tietosuojaan liittyviin
kysymyksiin.
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Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitteita tu-
kevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

Huolehditaan käytännön yh-
teistyöstä pohjoisen ulottu-
vuuden liikenne- ja logistiik-
kakumppanuuden kehittämi-
seksi.

ks. Itämeripolitiikka

On edistetty Venäjän kanssa
tehtyjen liikennealan sopi-
musten uudistamista.

Venäjän uudet kuljetussään-
nökset, maantiekuljetusten
sallittujen massojen nosto.

Suomi ja Venäjä ovat neuvo-
telleet rautatieyhdysliikenne-
sopimuksen uudistamisesta
kevään aikana.

Suomen ja Venäjän välistä
lentoliikennesopimusta muut-
tava pöytäkirja parafoitiin ke-
säkuussa.

Suomen ja Venäjän välinen
VAK- rautatiekuljetussopimus
liitteineen on parafoitu.

Solmitaan Maantieliikenneso-
pimus.

Tavoiteaikataulu rautatieyh-
dysliikennesopimuksen osalta
on, että sopimuksen sisällöstä
on päästy yhteisymmärryk-
seen vuoden loppuun mennes-
sä.

Pöytäkirja on tarkoitus allekir-
joittaa syksyllä 2011.

Sopimuksen allekirjoitusta,
hyväksymistä ja voimaansaat-
tamista valmistellaan.

Venäjän uudet kuljetus-
säännökset mahdollista-
vat asian etenemisen,
muuten haasteellista.

Suomen ja Venäjän oi-
keusjärjestelmien eroa-
vaisuudet tekevät rauta-
tieyhdysliikennesopi-
musneuvotteluista haas-
tavat.

Saimaan kanavan toiminnan
vakiinnuttaminen.

Valmistauduttu uuden sopi-
muksen voimaantuloon.

Uusi vuokrasopimus voimassa. Sopimuksen käsittely
Venäjän duumassa on
siirtynyt syysistuntokau-
delle, mikä on pitkittänyt
uuden vuokrasopimuk-
sen voimaantuloa.

Liikenteen kansainvälinen yh-
teistyö on vaikuttavaa ja Suo-
men tavoitteita edistävää

VAK-yhteistyön kehittäminen VAK-yhteistyötä niin EU:n,
alan kansainvälisten järjestö-
jen kuin Venäjänkin kanssa on
jatkettu ja kehitetty sekä
Suomen erityispiirteet on
huomioitu.

Tavoitteena on saada VAK-
rautatiekuljetussopimus voi-
maan mahdollisimman pian.

Kehitetään liikennejärjestelmi-
en toimivuutta rajanaapurien
kanssa.

Parannetaan rajanylitysten
toimivuutta (sujuvoittami-
nen). Otetaan käyttöön älylii-
kenteen keinoja ja tehokkaita
logistisia ratkaisuja. Kehite-
tään rautateiden tavaraliiken-
teen sähköisiä järjestelmiä.

Yhteistyö tiivistä (VELIVI-
ryhmä). Lähialueyhteistyö-
hankkeita.

Liikennepoliittisessa selonteos-
sa linjaus rajanylitysten toimi-
vuuden parantamiseksi.

Yhteistyö on erinomaisen
hyvää kaikkien toimijoi-
den kanssa.
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1.3. Tutkimus

Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitteita
tukevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

Osallistutaan ilmastonmuutok-
sen tutkimusohjelma ISTO:n
rahoitukseen sekä ohjausryh-
mätyöskentelyyn.

Liikenne- ja viestintäministeriö
ja Liikennevirasto rahoittivat
ISTO-ohjelmassa hanketta
ACCLIM II, joka päättyi ke-
väällä 2011. LVM osallistui
ISTO-ohjausryhmän (nyk.
Ilmastonmuutokseen sopeu-
tumisen koordinaatioryhmä)
työskentelyyn varapuheenjoh-
tajana.

Hallinnonala jatkaa ilmaston-
muutokseen sopeutumisen
tutkimusta mm. osana sektori-
tutkimuksen neuvottelukunnan
SETUILMU-hanketta.  Liiken-
ne- ja viestintäministeriö osal-
listuu Ilmastonmuutokseen
sopeutumisen koordinaatio-
ryhmään ja mahdollisesti syk-
syllä alkavaan kansallisen so-
peutumisstrategian päivityk-
seen.

Ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen liittyvää
tietoa on liikennesekto-
rilla jo jonkin verran,
haasteena on jatkossa
tämän tiedon vieminen
alaa koskeviin suunni-
telmiin, ohjeisiin ja käy-
täntöihin.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat
seuraukset toimintaympäristössä
tunnetaan ja niihin osataan varau-
tua.

Tuetaan tutkimuksen keinoin
ilmastonmuutokseen sopeu-
tumista toimien laaja-alaisesti
yhteistyössä muiden alan toi-
mijoiden kanssa.

Osallistutaan sektoritutkimuk-
sen neuvottelukunnan ilmas-
tonmuutosta koskevaan tutki-
mukseen sekä neuvottelukun-
nan Kestävän kehityksen jaos-
ton työhön.

Sektoritutkimuksen neuvotte-
lukunnan ilmastonmuutosta
koskevan vuonna 2009 käyn-
nistyneen hankekokonaisuu-
den SETUILMU:n hankkeet
ovat käynnissä. Liikenne- ja
viestintäministeriö rahoittaa
näistä kolmea hanketta.
Liikenne- ja viestintäministeriö
osallistui neuvottelukunnan
kestävän kehityksen jaoston
työhön.

Hankkeet viedään päätökseen
vuosina 2011–2012 riippumat-
ta siitä, päättääkö hallitus
asettaa sektoritutkimuksen
neuvottelukunnan uudelleen.

Hankkeet ovat suunnitel-
lusti käynnissä.

Sovelletaan tutkimuksessa
saatuja uusimpia tietoja palve-
luiden kehittämisessä ja hyö-
dynnetään tehokkaasti Ilma-
tieteen laitoksen asiantunte-
musta.

Osallistutaan Ilmatieteen lai-
toksen hankkeiden rahoituk-
seen ja ohjausryhmiin / Hank-
keita mm.:
- Flood Forecasting -hanke

ja Tulvariskien hallinnan
koordinaatioryhmä

- Satelliittitoiminnan kehit-
täminen

- Luonnonkatastrofien va-
roitusjärjestelmä

- Pienhiukkasten terveys-
uhkat

- Ilmastokeskuksen kehit-
täminen

- ICOS päämajan perusta-
minen Suomeen

- Flood Forecasting - tuloksena
uudenlaisen informaatiojärjes-
telmän kehitys ja demon-
strointi vesistöjen hydrologi-
seen seurantaan ja tilan en-
nustamiseen.
- Merkittävien tulvariskialuei-
den nimeämiseen ja
kuulemisen koordinointiin
osallistuttu.
- LUOVA-hankkeessa toteutet-
tu kehitystyö ja toimenpiteet
ovat parantaneet tiedonsiir-
toon ja –jakamiseen liittyvien
järjestelmien toimintavar-
muutta operatiivisen 24/7 vi-
ranomaistoiminnan mukaisek-

- Flood Forecasting Projektin
tulokset parantaneet IL:n ope-
ratiivisia ennusteita.
- Merkittävien tulvariskialuei-
den nimeämiseen osallistuttu.
- Pienhiukkasten terveysuhkat
–projektin 2.
vaihe käynnistynyt.
- LUOVA-kehitystoimenpitei-
den avulla operatiivinen käyttö
voidaan aloittaa kaikkien toi-
mijoiden osalta
- Mahdollisuuksia maksullisen
datan vastaanoton. laajenta-
miseen on selvitetty Puolus-
tusvoimien kanssa
- ICOS:n sääntöesitys valmis.

Hankkeet ovat edenneet
suunnitelmien ja Suo-
men tavoitteiden mukai-
sesti.
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Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitteita
tukevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

si.
- Uusi vastaanottoantenni
valmistunut Sodankylään, jol-
loin satelliittipalvelukeskus
voinut laajentua
- Ilmastokeskus on perustettu
.Ilmatieteen laitokseen.
- Useat maat tukeneet Suo-
mea päämajana (LOI).

T&K- toiminta tukee keskeis-
ten liikenne- ja viestintäpolitii-
kan osa-alueiden valmistelua
ja päätöksentekoa.

Toteutetuilla T&K-hankkeilla
on vaikutusta liikenne- ja vies-
tintäpolitiikkaa koskevien halli-
tusohjelman ja muiden strate-
gisten toimenpiteiden ja poliit-
tisen päätöksenteon pohjana
ja julkiset tutkimustulokset
ovat yleisesti hyödynnettävis-
sä.

Hallinnonalan t&k-toiminnalla
on suurikin vaikutus liikenne-
politiikan linjauksiin, esimerk-
kinä liikenteen ympäristöoh-
jelmien tavoitteenasetanta,
joka perustuu T&K-tuloksiin.

Viestintäpolitiikan osaston
T&K-toiminnassa on keskitytty
viestintäpoliittista päätöksen-
tekoa ja lainsäädännön val-
mistelua palveleviin hankkei-
siin, teknologiaan ja ajankoh-
taisselvityksiin sekä strategista
suunnittelua tukeviin hankkei-
siin kuten laajakaistan kehit-
tämisohjelman ja sadan me-
gan palvelujen markkinointi-
hankkeeseen. Tuloksia on
hyödynnetty nopean laajakais-
tan saavuttamisessa kattavas-
ti.

Tutkimuksen tulokset on jul-
kaistu julkaisusarjoissa ja niis-
tä on viestitty mm. seminaa-
reissa ja workshopeissa.

Hallinnonalan t&k-toiminnalla
on suurikin vaikutus liikenne-
politiikan linjauksiin, esimerk-
kinä liikenteen ympäristöoh-
jelmien tavoitteenasetanta,
joka perustuu T&Ktuloksiin.

Tutkimustuloksia laajakaista-
ohjelmaan ja sadan megan
palvelujen markkinointihank-
keisiin on julkaistu.

Tutkimuksen tuloksia 2010 on
julkaistu.

Tavoitetaso on hieman
ylitetty ja loppuvuodesta
on vielä mahdollista että
joitakin suunnittelemat-
tomia hankkeita joudu-
taan käynnistämään
hallitusohjelman mukai-
sesti kiireellisyyden ta-
kia.

Suoritetaan vaikutusarviointi
ministeriön sisäisenä itsearvi-
ointina.

Ei ole vielä toteutettu. Vaikutusarvion toteuttamista-
pa ja aika on päätetty.

Toteutettaneen konsultin
avustuksella loppuvuo-
desta tai siirretään vuo-
teen 2012.

Kehitetään liikenne- ja viestintä-
alalla tarvittavaa osaamista ja
asiantuntemusta sekä tuotetaan
tietoa lainsäädännön ja poliittisen
päätöksenteon pohjaksi.

Ministeriö edistää toimialan
T&K-toiminnan kansainvälis-
tämistä EU-tutkimuksessa /
Tutkimuksen 7. puiteohjelman

Vuoden 2012 liikenneteeman
työohjelman, liikenteen stra-
tegisen teknologiasuunnitel-
man ja tutkimuksen ja inno-

Vuoden 2012 liikenneohjelman
työohjelma ja strateginen tek-
nologiasuunnitelma valmistu-
neet ja niissä on huomioitu

Vuoden 2012 liikenne-
teeman työohjelmaan on
saatu suomalaisia haki-
joita kiinnostavia strate-
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Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitteita
tukevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

toimenpiteet ja 8. puiteohjel-
man suunnittelutyö.

vaatiotoiminnan strategisen
viitekehyksen valmisteluun ja
kommentointiin on osallistuttu.

Suomen kannat, hakijoita on
tuettu viestinnällä ja neuvon-
nalla. Osallistuttu Horizon
2020 –puiteohjelman konsul-
taatioon.

gisesti tärkeitä aiheita ja
tarkennuksia varsin hy-
vin.

1.4. Hallinnonalan yhteiset tavoitteet

Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitteita
tukevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

Kehitetään yhteistyössä Trafin
kanssa informaatio-ohjausta
ihmisten autovalintoihin vai-
kuttamiseksi.

Ajoneuvovalintoihin vaikuttami-
sen kampanja on suunniteltu ja
toteutetaan yhteistyössä Trafin,
LVM:n, Motivan ym. toimijoiden
kesken syksyllä 2011 – talvella
2012.

Ks. viereinen sarake ILPO-ohjelman 2. seu-
rantaraportti valmistuu
elokuussa 2011. Ohjel-
man toteuttaminen jat-
kuu. Erityistä lisäpanos-
tusta tulevat vaatimaan
joukkoliikenteen, käve-
lyn ja pyöräilyn edistä-
minen sekä liikenteen
energiatehokkuussopi-
mukset.

Syksyllä 2011 käynnis-
tynee myös uuden kan-
sallisen ilmasto- ja
energiastrategian val-
mistelu, jonka liikenne-
osio valmistellaan to-
dennäköisesti ILPO-
toimenpiteiden pohjalta.

Kehitetään alusten ympäris-
töinvestointitukiohjelmaa.

Tukiohjelma notifioitiin komissi-
olle 1.7.2011. Komissiolta odote-
taan vastauksia, ja niiden perus-
teella ratkaistaan, laajennetaan-
ko ohjelmaa koskevaan myös
jälkiasennuksia.

Hallinnonala tukee toiminnallaan
ilmastonmuutoksen hillintää sekä
sopeutumista ilmastonmuutok-
seen.

Edistetään vähäpäästöistä
alus- ja ajoneuvoteknologiaa
sekä henkilöautokantaa uudis-
tetaan.

Seurataan ja arvioidaan auto-
veron ja ajoneuvoveron vaiku-
tuksia.

Auto- ja ajoneuvoveron vaiku-
tuksia autokannan uudistumi-
seen seurataan tiiviisti (ns.
ILPO-seurannat).

VM ryhtynee uudistamaan
ajoneuvoveron verotasoja
syksyllä 2011 (vrt. hallitus-
ohjelma). LVM voi osallistua
työhön ainakin TransEco-
johtoryhmän kautta, jollei
virallista työryhmää aseteta.

Ajoneuvoveron vero-
tasojen porrastaminen
entistä jyrkemmiksi
vaikuttanee autokannan
uudistumiseen jonkin
verran. Samaan suun-
taan ohjannee myös
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Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitteita
tukevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

polttoaineverotuksen
kiristäminen.

Otetaan autojen energiamer-
kinnät käyttöön.

Energiamerkki on mahdollista
tulostaa mille tahansa myynnissä
olevalle uudelle tai vuoden 2001
jälkeen rekisteröidylle henkilöau-
tomerkille tai mallille Liikenteen
turvallisuusviraston EkoAKE-
sivuilta.

Energiamerkin tunnetta-
vuutta lisätään mm. Trafin
syksyllä käynnistyvän auto-
valintakampanjan kautta.

Energiamerkillä ja auto-
valintakampanjalla on
mahdollista tukea vero-
tuksen ohjaavaa vaiku-
tusta ja tuplata hyödyt.

Vaikutetaan autovalintoihin
mm. Motivan vaikutuksella.

Ks. teksti ylempänä (taulukon 4
ensimmäinen rivi).

Osallistutaan EU:n henkilöau-
tojen ja pakettiautojen CO2-
päästöjen vähennystä koske-
vien toimenpanoa ja käytän-
nön toteutusta koskevien sää-
dösten valmisteluun.

Liikenne- ja viestintäministeriö
osallistui pakettiautoja koskevan
asetuksen valmistelutyöhön EU-
tasolla ja koordinoi asian käsitte-
lyä kansallisella tasolla.

LVM ja Trafi seuraavat kiin-
teästi säädösten vaikutusta
Suomessa myytävien auto-
jen keskimääräisiin ominais-
päästöihin.

Henkilö- ja pakettiauto-
jen CO2-säädösten
valmistuttua seuraa-
vaksi vuorossa ovat
raskaan kaluston vas-
taavat säädökset?

Liikenteen energiatehokkuutta
parannetaan.

Kehitetään liikenteen energia-
tehokkuussopimustoimintaa
vuoden 2011 aikana. Jollei
sopimuksiin liittyvien yritysten
(tai ajoneuvojen) määrä nou-
se, sopimustoiminnasta luovu-
taan vuonna 2012 ja tilalle
otetaan lainsäädäntöön tms.
liittyvät keinot.

Tavaraliikenteen energiatehok-
kuussopimuksen uusi seuranta-
järjestelmä on lähes valmis.

Sopimuksen uusi, tehostettu
markkinointikampanja alkaa
SKAL:n, Motivan ja LVM:n
yhteistyönä syyskuussa
2011. Joukkoliikenteen so-
pimuspuolella tarvittaisiin
myös uusia toimenpiteitä.

Liikenteen energiate-
hokkuussopimukset
nousevat lähiaikoina
entistä suuremman
huomion kohteeksi (vrt.
EU:n uusi energiate-
hokkuusdirektiivi –eh-
dotus) (tavoitteena 20
% energiatehokkuuden
paraneminen nykyisen
9 % sijaan).

Toteutetaan joukkoliikenteen
kehittämisohjelmaa. Valmistel-
laan yhteistyössä Liikennevi-
raston kanssa toimenpideoh-
jelma kävelyn ja pyöräilyn
edistämiseksi ja ohjataan sen
toteuttamista.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja
Liikennevirasto toteuttivat jouk-
koliikenteen kehittämisohjelmaa
kevätkaudella 2011 sekä osana
liikennejärjestelmätyötä että
erillisinä hankkeina. Kävelyn ja
pyöräilyn valtakunnallinen stra-
tegia valmistui keväällä 2011.

Kävelyn ja pyöräilyn valta-
kunnallinen toimintaohjelma
valmistuu vuoden 2011 lop-
puun mennessä. Ohjelman
toteuttaminen aloitetaan
yhteistyössä kaupunkiseutu-
jen kanssa.

Sekä joukkoliikenteen
että kävelyn ja pyöräi-
lyn edistämisen onnis-
tuminen riippuu paljolti
siitä, saadaanko näiden
kehittämiseen suunna-
tuksi riittävästi resurs-
seja. Myös liikkumisen
ohjauksen rooli on tässä
merkittävä.

Kaupunkiseutujen henkilölii-
kenteen kasvu ohjataan ympä-
ristön kannalta edullisempiin
kulkumuotoihin.

Kehitetään älyliikenteen tarjo-
amia ratkaisuja ja liikkumisen
ohjaustoimintaa ihmisten liik-
kumisvalintoihin vaikuttami-
seksi.

Älyliikenteen toimenpideohjel-
man toteuttaminen on aloitettu
(älyliikenteen neuvottelukunta ja
kärkihankkeita edistävät työ-
ryhmät).

Liikkumisen ohjaus –toimin-
ta on lähtenyt liikkeelle hy-
vin. Toiminnan vaikutusten
seuranta ja arviointi on
myös käynnissä.
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Yhteiskunnallinen vaikutta-
vuustavoite

Vaikuttavuustavoitteita
tukevat tavoitteet

Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

Yhteen sovitetaan liikenteen ja
maankäytön suunnitteluratkai-
suja suurilla kaupunkiseuduilla
(sekä ELYjen kautta muualla
Suomessa).

Valtakunnallinen liikkumisen
ohjaus –toiminta on organisoitu
valtakunnallisella tasolla ja työ
seudullisen tason toiminnan
käynnistämiseksi on aloitettu.
Liikkumisen ohjaus on huomioitu
myös liikenne- ja viestintäminis-
teriön budjettiesityksessä.
Liikennejärjestelmätyön ja
maankäytön suunnittelun yhteis-
työtä on pohdittu eri yhteyksissä
liikennehallinnon ja ympäristö-
hallinnon kanssa. Yhteistyötä on
tehty entistä aktiivisemmin sekä
maakuntien liittojen että muiden
maankäytön suunnittelusta vas-
taavien viranomaisten kanssa.

Tietoyhteiskunta- ja viestintä-
politiikalla tuetaan Suomen
ilmastotavoitteiden toteutu-
mista.

Valmistellaan yhteistyöohjelma
alan toimijoiden kanssa vies-
tintäteknologian hyödyntämi-
sestä ilmastotalkoissa.

Liikenteen taloudellisista ohja-
uskeinoista päätetään vuonna
2012.

Valmistaudutaan vuoden 2012
päätöksentekoon mm. erilais-
ten ruuhka- ja tienkäyttömak-
suselvitysten kautta.

Helsingin seutua koskeva ruuh-
kamaksuselvitys valmistui hel-
mikuussa. Selvityksen tuloksena
oli, että ruuhkamaksu soveltuisi
hyvin tehokkaaksi osaksi seudun
liikennejärjestelmää.

Käynnistetään selvitys val-
takunnallisen, satelliittipai-
kannukseen perustuvan
tienkäyttömaksun käyttöön-
oton edellytyksistä. Seura-
taan ja osallistutaan Euroo-
pan laajuisiin liikenteen hin-
noittelua koskeviin tutki-
muksiin.

Helsingin seutua koske-
va tutkimus antaa hy-
vän taustan valtakun-
nalliselle tarkastelulle.
Jatkotyössä tulee erityi-
sesti kiinnittää huomio-
ta ruuhkamaksun hy-
väksyttävyyteen sekä
sosiaaliseen tasa-
arvoon ja tietosuojaan
liittyviin kysymyksiin.
Ruuhka- tai tienkäyttö-
maksuja koskeva pää-
töksenteko lienee ajan-
kohtaista hallituskauden
loppupuolella.

Ilmastonmuutokseen sopeudu-
taan.

Valmistaudutaan ilmaston-
muutoksen vaikutuksia enna-
koivaan tutkimukseen. Huo-
lehditaan siitä, että Liikennevi-
rasto ottaa asian huomioon
omassa toiminnassaan.

Sekä liikenne- ja viestintäminis-
teriö että Liikennevirasto osallis-
tuivat vuoden 2011 alkupuolella
ilmastonmuutoksen sopeutumis-
ta käsitteleviin tutkimuksiin
(mm. ACCLIM-hanke ja ERA-NET
ROAD-ohjelma). Sopeutumistut-

Tutkimustoimintaa, riskikar-
toituksia ja varautumis-
suunnitelmien tekemistä
jatketaan.
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kimuksen tuloksia on pyritty
huomioimaan Liikenneviraston
ohjeita uusittaessa. Lisäksi on
käynnistetty tilanne- ja riskikar-
toitukset kriittisillä alueilla sekä
tehty suunnitelmia äärimmäisiin
sääolosuhteisiin varautumiseksi
eri ELY-keskusten alueilla.

Laaditaan sidosryhmäyhteis-
työssä vihreä ICT –toimenpi-
deohjelma.

Toimenpideohjelman valmistelu
on käynnissä.

Toimenpideohjelma valmis-
tunee vuoden loppuun men-
nessä.

Toteutetaan ILPO -ohjelmaa
(vrt. yllä olevat kohdat).

Edistetään ilmastoystävällisten
tieto- ja viestintätekniikan
palveluiden ja ratkaisujen
käyttöä.

Toteutetaan älyliikenteen toi-
mintaohjelmaa.

Älyliikenteen toimintaohjelma
etenee älystrategian mukaisten
kärkihankkeiden kautta. Strate-
gian kaikki kärkihankkeet ovat
käynnistyneet; osa selvityksin ja
osa on jo edennyt varsinaiseen
toteutusvaiheeseen.

Toteutus etenee edelleen
tiivistyvässä yhteistyössä
virastojen, suurten kaupun-
kiseutujen ja yrityssektorin
kanssa. Kaikki strategian
kärkihankkeet etenevät.

Pääosa kärkihankkeista
etenee suunnitellusti.
Osa hankkeista, (esim.
valtakunnallinen jouk-
koliikenteen maksujär-
jestelmä) vaatii edetäk-
seen lisätukea kaikilta
asianosaisilta.

Hallinnonalan T&K- linjausten
toimenpiteiden toteuttaminen
on käynnistynyt.

Linjausten mukaisia T&K-hank-
keita toteutusvaiheessa. Toimin-
tamallien tarkennus on aloitettu.

Linjausten mukaisia T&K-
hankkeita on toteutusvai-
heessa.
Linjausten tarkennus halli-
tusohjelman vaatimuksilla ja
toimintamallien tarkennus
on suoritettu.
Linjaukset on huomioitu
tulevassa TTS:ssa sekä vuo-
den 2012 tutkimusohjelman
valmistelussa.

T&k-hankkeissa huomi-
oitu T&K-linjaukset,
mutta laajempiin koko-
naisuuksiin ei ole vielä
täysin päästy. Koordi-
naatioryhmä on kartoit-
tanut toimintamalleja
hankintojen ja sidos-
ryhmätyön osalta.

Hallinnonalan tutkimus- ja kehit-
tämistoiminta tukee viestintää ja
liikennettä koskevien toimenpitei-
den toteuttamista.

Hallinnonalan T&K- toiminnan
koordinaatioryhmän toiminta
tukee keskeisten liikenne- ja
viestintäpolitiikan osa-alueiden
valmistelua ja päätöksente-
koa.

Uudistettu T&K-hallinnoinnin
ohjeistus on jalkautettu minis-
teriön T&K-toiminnassa.

Talousyhdyshenkilöiden t&k-
hallinnointiohjeen koulutus on
järjestetty.

Neuvontaa, tarvittaessa
koulutusta organisaatiomuu-
toksen henkilövaihdokset
huomioiden.

Järjestetty koulutus
tukee hallinnointiohjeen
mukaista hankkeiden
taloushallintoa ja sopi-
musseurantaa.

Viestintäpalvelut ovat hinnal-
taan edullisia ja niiden saata-
vuus ja laatu ovat hyviä.

Ks. viestintäpolitiikan tavoit-
teet

Tieto- ja viestintäteknologiaa käy-
tetään tehokkaasti hyväksi tuot-
tavuuden ja kilpailukyvyn paran-
tamiseksi. Ministeriö vastaa osaltaan sii-

tä, että ValtIt-strategian mu-
kaisia tavoitteita noudatetaan
hallinnonalan IT toiminnoissa

Erityisesti tietohallintolain vel-
voittamat arkkitehtuurihank-
keet sekä tietoturvastandardi-
en vakiointi on käynnistetty

Odottaa lain tavoitteiden täs-
mentymistä ja konkretisoitumis-
ta. Julkishallinnon IT-strategia-
työ alkamassa ja tämä selkeyt-
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siirtymäajan puitteissa. tänee lain soveltamista.tarkoituksenmukaisella tasolla.
IT- toiminnan perustason mit-
tarit ovat yhtenäisesti käytös-
sä hallinnonalalla.

Asiaa viedään eteenpäin hallin-
nonalan IT-koordinaatioryhmäs-
sä.

Asiaa viedään eteenpäin
hallinnonalan IT-koordi-
naatioryhmässä.

Järjestetään yhdessä puolus-
tusvoimien ja alan kanssa Tie-
to2011-harjoitus.

Kolmiosaisen harjoituksen pää-
vaihe toteutetaan viikolla 39.
Harjoitusraportti laaditaan syk-
syn aikana ja esitellään liikenne-
ja viestintäministeriön ja pää-
esikunnan johdolle viimeistään
marraskuussa 2011.

Arvioidaan etuoikeustoimin-
teen ulottaminen matkavies-
tinverkkoihin.

Työ on käynnissä työryhmätyönä
viestintäpolitiikan osastolla.

Arviointi valmistuu vuoden
loppuun mennessä.

Huolehditaan yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaami-
seen liittyvien tehtävien toteutta-
misesta.

Parannetaan viestintäinfra-
struktuurin toimintavarmuutta.

Arvioidaan viestinnän varau-
tumislain tarve.

Asia on arvioitavana ja liittyy
viestintäpolitiikan osaston vas-
tuulla olevaan viestintäkaari-
hankkeeseen.

Asia on arvioitavana ja liit-
tyy viestintäpolitiikan osas-
ton vastuulla olevaan vies-
tintäkaarihankkeeseen.

Liikenne- ja kuljetusalan va-
rautumista kehitetään.

Ehdotus liikenne- ja kuljetus-
alan valmiuslaiksi on valmis
vuoden loppuun mennessä.

Valmiuslakia ei anneta kuluvana
vuonna.

Valmiuslakia ei anneta kulu-
vana vuonna.

Tuetaan ministeriön osastojen
toimintaa tietoliikenteen ja
tietojärjestelmien sekä kulje-
tusten ja liikenteen häiriötilan-
nevarmuuden ja toiminnan
jatkuvuuden kehittämisessä
sekä tuetaan hälytysjärjestel-
mien toimivuutta.

Järjestetään harjoituksia, laa-
ditaan suunnitelmia ja valmis-
tellaan toimintaa häiriötilan-
teiden varalta yhteistyössä
ministeriön osastojen ja puo-
lustusvoimien sekä muiden
yhteistoimintaviranomaisten ja
elinkeinoelämän kanssa.

Koulutussuunnitelmaa toteute-
taan ennakkosuunnitelmien mu-
kaan.

Ensi vuoden harjoitusten
valmistelu aloitetaan loka-
kuun aikana. Liikenne- ja
viestintäministeriön valmi-
ussuunnitelmien tarkistami-
nen on odottanut organisaa-
tiouudistuksen toteuttamis-
ta. Suunnittelu toteutetaan
ensi vuoden aikana.

Hallinnonalan toiminnan tuotta-
vuutta parannetaan.

Ministeriön tuottavuus kehittyy
myönteisesti.

Kartoitetaan ja tarvittaessa
päivitetään ministeriön tuotta-
vuuslaskennan piirissä olevat
suoritteet.

Työn tuottavuus paranee vuo-
dessa 1 % ja kokonaistuotta-
vuus 2 %.

Tuottavuuslaskennan piirissä
olevia suoritteita ei ole toistai-
seksi kartoitettu. Työtä on lykät-
ty mm. VM:n tulosohjauksen
kehittämishankkeen johdosta.

Työn tuottavuuden ja kokonais-
tuottavuuden arvioidaan kehitty-
neen suotuisasti.
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Liikenne- ja viestintäministeriön
strateginen toiminta on toimin-
taympäristön muutoksia enna-
koivaa ja ministeriön toimialaa
tehokkaasti ohjaavaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö
kehittää rooliaan hallinnonalan
strategisena toimijana.

Valmistellaan ministeriön stra-
tegia.

Laaditaan LVM:n Venäjä-
strategia.

Päivitetään resurssistrategia.

Ministeriölle on valmisteltu toi-
mintastrategia.

On aloitettu Venäjä-strategian
valmistelu ja ensimmäinen lii-
kennepolitiikan osaston työversio
strategiaksi laadittu. Lähtökohta-
tilanne on selvitetty ja tavoitteis-
ta ja aikatauluista on sovittu.

Resurssistrategia päivitetään
osana ministeriön vuoden 2012
toiminnan ja talouden suunnitte-
lua loppuvuoden aikana.

Varsinainen strategian laa-
timinen aloitetaan ja perus-
tetaan sitä varten projekti-
ryhmä käsittäen myös ylei-
sen osaston ja viestintäpoli-
tiikan osaston edustajat.
Hallinnonalalle pidetään
starttiseminaari syys-loka-
kuussa. Strategia ja toi-
meenpanosuunnitelma val-
mistuvat 31.12.2011 men-
nessä.

Venäjä-strategian laa-
timinen edellyttää myös
hallinnonalan sitomista
tiukasti työhön mukaan.
On tarpeen rajata stra-
tegia käsittämään var-
sinaiset toiminnalliset
tavoitteet ja toimin-
taympäristön analyysi
pidetään ministeriön
sisäisenä työrukkasena.
Strategian julkisuus
asettaa työlle haasteita.

Ministeriön lainsäädäntötyö täyt-
tää valtioneuvoston asettamat
laatuvaatimukset.

Lainsäädäntöprosessilla on
johdon tuki ja säädösvalmiste-
lu on ammattitaitoista. Uusien
lainvalmistelijoiden perehdyt-
täminen hoidetaan. Valmisteli-
jat osallistuvat LAVE-verkos-
ton toimintaan.

LAVE-verkoston toiminta va-
kiinnutetaan. Materiaalipaketti
uusille valmistelijoille otetaan
käyttöön.

On toteutunut suunnitellusti.
Kansliapäällikön johdolla on pi-
detty seurantakokoukset liiken-
nepolitiikan osastolla ja viestin-
täpolitiikan osastolla. LAVE-
verkosto on kokoontunut sään-
nöllisesti.

Toiminta jatkuu suunnitel-
lusti.

Lainsäädäntöhankkeet valmis-
tellaan suunnitellun aikataulun
mukaisesti. Kaikissa hankkeis-
sa sovelletaan työparimallia ja
hankkeille varataan riittävät
resurssit.

Hallituksen esitysluonnos toi-
mitetaan johdon ja ministerin
käsittelyyn suunnitellussa ai-
kataulussa. Valmistelijalla on
työpari tai taustaryhmä.

Kevätkaudella annettiin vain
kolme hallituksen esitystä halli-
tusneuvottelujen viivästymisen
vuoksi.  Avustavaa henkilökun-
taa on vähän.

Hallitustyön käynnistymisen
vuoksi syksyllä on runsaasti
esityksiä.

Lainvalmistelussa hankkeen
vaikutukset arvioidaan oikein
ja kattavasti.

HE:n johtoryhmäkäsittelyssä
varmistetaan vaikutusten arvi-
ointien riittävyys.

On toteutunut suunnitellusti. Arviointeja kehitetään.

Ministeriön toimialan ohjaus edis-
tää yhteiskunnallisen vaikutta-
vuuden ja toiminnallisen tuloksel-
lisuuden tavoitteiden toteutumis-
ta.

Hallinnonalan virastojen ja
laitosten tulosohjausta kehite-
tään yhteistyössä.

Vakiinnutetaan ministeriön
verkostojen: hallinnonalan
virkamiesjohtoryhmä, virasto-
kohtaiset ohjausryhmät ja
niiden valmisteluryhmät, toi-
mialakohtaiset yhteistyöryh-
mät, ministeriön tulosohjaus-
verkosto toiminta.

Vakiinnutetaan vuonna 2010
perustettujen yhteistyöryhmi-

Hallinnonalan viestintävastaavi-
en verkosto ja verkkoviestijöiden
verkosto ovat kokoontuneet
säännöllisesti ja toiminta on va-
kiintunut.
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en toiminta.
LVM:n omistajaohjauksessa
olevien valtion yhtiöiden ohja-
usta kehitetään.

Laaditaan valtion yhtiöille
omistajastrategiat.

Valtion omistajastrategia Finavia
Oyj:n osalta on valmisteltu. Mui-
den liikenne- ja viestintäministe-
riön omistajaohjauksessa olevien
yhtiöiden osalta työ käynnistyy
syksyn aikana.

Toimeenpannaan hallitusti
sovittujen operatiivisten teh-
tävien siirto ministeriön liiken-
nepolitiikan osastolta virastoi-
hin.

Tulosohjauksella siirrettävät
tehtävät on siirretty virastoihin
vuoden 2011 loppuun men-
nessä. Lainsäädäntömuutosta
edellyttävissä tehtävissä tar-
vittavat säädösmuutokset on
valmisteltu. Siirtymävaiheessa
varmistetaan tiedon ja osaa-
misen siirtyminen siten, ettei
muutos näy negatiivisesti kol-
mansille osapuolille.

Tulosohjauksella siirrettävistä
tehtävistä osa on siirretty ke-
vään aikana virastoille ja jäljellä
olevien siirtoa valmistellaan.
Lainsäädäntömuutosta edellyttä-
vien tehtävien siirtoa on valmis-
teltu ja osittain toimeenpantu.
Mm. VAK:iin liittyvät operatiivi-
set tehtävät on siirretty Trafille.

Sovitut operatiiviset tehtä-
vät siirretään virastoille
1.1.2012 mennessä.
Liikennepolitiikan osastolla
on käynnistetty hanke, jossa
määritellään ja selkeytetään
Liikenneviraston, Trafin ja
ministeriön välistä työnjakoa
ja rooleja 31.12.2011 men-
nessä. Tämän työn yhtey-
dessä selvitetään, miten
näistä jo sovituista siirrettä-
vistä operatiivisista tehtävis-
tä voisi muodostaa loogi-
sempia ja toimivampia teh-
täväkokonaisuuksia

Lainsäädäntömuutosta edel-
lyttävissä VAK-tehtävissä
säädösmuutosten valmistelu
on aloitettu.

Jo siirrettyjen tehtävien
osalta ei ole vielä tullut
negatiivista palautetta
kolmansilta osapuolilta,
mutta tiedossa on, että
siirrot eivät ole aina
toteutuneet hallitusti.
Jatkossa on panostetta-
va paljon enemmän
tiedon ja osaamisen
siirtymisen varmistami-
seen sekä ministeriön
että virastojen toimes-
ta.

Hallinnonalan yhteiskunnallista
vaikuttavuutta ja toiminnallis-
ta tuloksellisuutta uhkaavat
riskit on kartoitettu ja keskei-
set riskit on hallittu osana oh-
jauksen ja toiminnan ja talou-
den suunnitteluprosesseja.

Vuoden 2011 syksyllä hallitus-
ohjelman valmistuttua laadi-
taan TTS-prosessin yhteydes-
sä riskiarviointi hallitusohjel-
massa liikennettä ja viestintää
koskevien toimenpiteiden to-
teutumista uhkaavista riskeis-
tä. Riskit hallintatoimenpitei-
neen kirjataan TTS:ään ja niitä
seurataan vuosittain. Hallin-
nonalan riskienhallinnan kehit-
tämään asetetaan riskienhal-
lintaryhmä.

Riskiarviointi tullaan ohjeista-
maan ministeriössä osana TTS-
prosessia loppuvuoden aikana.
Ministeriöön perustettu enna-
kointiryhmä tarkastelee toimin-
taan liittyviä riskejä.

Hallinnonalan virastot ja lai-
tokset evaluoidaan ulkopuoli-
sen arvioitsijan toimesta.

Liikenneviraston evaluointi on
käynnistynyt.

Evaluointi käynnistetään syksyn
aikana.

Evaluointi käynnistetään
syksyn aikana.
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Tukiprosessit tukevat ministeriön
ydintoimintaa laadukkaasti ja te-
hokkaasti.

Ministeriön prosessien tilaa ja
toimivuutta arvioidaan sään-
nöllisesti.

Kehitetään vuosittain toteutet-
tavaa sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan kyselyä niin,
että kyselyn perusteella voi-
daan laatia kokonaisarvio pro-
sessien toimivuudesta.

Kysely päätettiin siirtää organi-
saatiouudistuksen vuoksi ensi
vuoteen.

Hyödynnetään sähköisiä tieto-
järjestelmiä täysimääräisesti.
Tietojärjestelmien käyttöön-
oton yhteydessä arvioidaan
myös totuttujen toimintamalli-
en ja työskentelytapojen te-
hokkuus ja viedään läpi tarvit-
tavat uudistukset.

Kehitetään johdon tietojärjes-
telmää (Jotate) vastaamaan
muuttunutta toimintaympäris-
töä (Palkeet).

Uusi versio Jotaten talousrapor-
toinnista otettiin käyttöön
1.4.2011. Samanaikaisesti ra-
portointia on kehitetty, päivitetty
ja otettu käyttöön valmisraportit.
Jakelu on automatisoitu sähköi-
sesti.

Laadun varmistus.
1.10.2011 toteutettava or-
ganisaatiouudistus.

Uusien raporttien ja
uudistetun sähköisen
jakelun avulla on pa-
rannettu talousrapor-
tointia.

Otetaan käyttöön valtion kon-
sernihallinnon tietojärjestelmiä
(mm TILHA) sovitun aikatau-
lun mukaisesti.

Tilha käytössä materiaalihankin-
noissa, soveltaminen palveluiden
hankintaan ongelmallista.

Hankintojen kehittämisryhmä
arvioi tarpeen hankintoihin
liittyvien vastuiden uudelleen
määrittelylle sekä laatii minis-
teriölle hankintaohjeen.

1.6.2011 annettiin väliaikainen
hankintaohje. Sen tarkistaminen
suoritetaan taloussäännön tar-
kistamisen yhteydessä.

Hankintaohje päivitetty.

Otetaan käyttöön valtioneu-
voston yhteinen kulunvalvon-
tajärjestelmä.

On otettu käyttöön VN:n yhtei-
nen kulunvalvontajärjestelmä.

Uudet viestintäratkaisut (pika-
viestintä, verkkokokoukset ja
videoneuvottelut, läsnäolotie-
don hallinta jne.) otetaan
käyttöön tarkoituksenmukai-
sessa laajuudessa.

Uusien viestintäratkaisujen käyt-
töönotto on sisällytetty toiminta-
strategiaan. Viestintäratkaisuista
tehty esisopimus Valtion IT-pal-
velukeskuksen kanssa.

IT-peruspalvelut toteutuvat
ministeriössä vähintään sopi-
musten edellyttämällä laatuta-
solla ja SLA-mittareiden mu-
kaisesti.

Palvelutaso pääsääntöisesti so-
pimusten edellyttämällä tasolla.
Sen sijaan Logican projekti-
resurssoinnissa tuntuvia ongel-
mia.

MAHTIn ja EUTORIn käyttö on
vakiinnutettu.

MAHTIn versiopäivitys on to-
teutettu ja uusien toiminnalli-
suuksien koulutus ja ohjeistus

MAHTI ja EUTORI 3-versio ovat
ministeriössä käytössä. Koulu-
tuksia jatketaan ja ohjeistusta
päivitetään tarpeen mukaan.
- MAHTIn versiopäivitystä ei ole
viety tuotantoympäristöön yh-
teis-MAHTIn testauksissa havait-

- MAHTIn uusi versio ote-
taan käyttöön vuoden 2011
loppuun mennessä, koulu-
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on tehty.
Koko ministeriön AMS on val-
mis.

Sähköisen pysyväissäilytyksen
lupahakemus on vireillä.
HAREn vanhemman aineiston
siirto on tehty.

tujen virheiden vuoksi.
- koko ministeriön AMS on
MAHTI-käyttöä varten valmis,
mutta AMS:ia päivitetään jatku-
vasti organisatoristen muutosten
ja muiden tarpeiden mukaisesti.
- sähköinen pysyväissäilytyksen
lupahakemus ei ole vielä vireillä
virallisesti. Kansallisarkistoon
ollaan oltu alustavasti asian edis-
tämiseksi yhteydessä ja tietopal-
velutiimi on osallistunut Kansal-
lisarkiston järjestämiin sähköisen
arkistoinnin informaatiotilaisuuk-
siin.
- HAREn vanhempaa aineistoa ei
vielä ole siirretty Kansallisarkis-
toon. Siirto tapahtuu todennä-
köisimmin vuoden 2012 puolella.

tukset ja ohjeistus toteute-
taan samalla aikataululla.

- sähköisen pysyväissäily-
tyksen lupahakemusta edis-
tetään vuoden loppuun
mennessä.

Valmistellaan SDL Trados –
käännösmuistityökalun ohjel-
mistopäivitystä. Kehitetään
MultiTerm –termipankkia.

Ohjelmistopäivityksen käyttöön-
oton valmistelu on aloitettu.

SDL Trados Studio –versio
saadaan käyttöön vuoden
loppuun mennessä.

Ministeriön johdon kansainvä-
linen ohjelma tukee hallitusoh-
jelmassa asetettujen liikenne-
ja viestintäpoliittisten tavoit-
teiden saavuttamista kansain-
välisellä tasolla.

Ministeriön johdon kansainvä-
lisen ohjelman tehokkaalla ja
laadukkaalla toimeenpanolla
edistetään hallitusohjelmassa
asetettujen liikenne- ja vies-
tintäpoliittisten tavoitteiden
saavuttamista kansainvälisellä
tasolla.

Eduskuntavaalikampanjoinnista
ja vaaleista johtuen ministeriön
kansainvälinen kanssakäyminen
oli normaalia vähäisempää. Mi-
nisteriön johdon kansainväliseen
ohjelmaan ei sisältynyt viennin-
edistämismatkoja. Kiinan ja Lat-
vian liikenneministerit vierailivat
Suomessa ministeri Vehviläisen
vieraana. Ministeri Lindén tapasi
Venäjän viestintäministerin kah-
desti Helsingissä ja Moskovassa
sekä vieraili Ranskassa.

Ministeriön uusitut toimitilat
ovat edustavat ja toimivat, ja
ne on toteutettu kustannuste-
hokkaasti.

Toteutetaan muutto Yliopis-
tonkadun tiloista Espa 16 tiloi-
hin.

Muutto toteutettiin suunnitelmi-
en mukaisesti heinäkuussa.
Muuton kustannukset toteutuivat
budjetoitua suurempina lähinnä
asiantuntijapalveluiden kasvusta
johtuen.

Ministeriön viestinnän ja sidos-
ryhmätoiminnan kehittäminen

Lisätään viestinnän vaikutta-
vuutta määrittelemällä vies-

Kaikille painopistehankkeille
on tehty viestintäsuunnitelma

Niille painopistehankkeille, joita
on toteutettu raportointiaikana,
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Toiminnalliset tulostavoitteet Tavoite/mittari Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

siten, että ne tukevat tehokkaasti
ministeriön strategisia tavoitteita
ja tehtäviä.

tinnän painopistealueet minis-
teriön johdon kanssa. Vuonna
2011 viestinnän keinoin tue-
taan erityisesti seuraavia
hankkeita: uusi liikennepoli-
tiikka (ml älyliikenne), liiken-
nepoliittinen selonteko, liiken-
neturvallisuussuunnitelma,
ajokorttiuudistus, Yleisradio,
postipalvelulaki, Laajakaista-
asiat, toimilupakysymykset,
ministeriön remontti ja muutto
(painopisteet tarkistetaan uu-
den hallitusohjelman myötä).

ja sen toimenpiteitä on toteu-
tettu suunnitellusti.

on tehty viestintäsuunnitelma ja
viestintää on toteutettu suunni-
telmallisesti.
Painopisteet tarkistetaan uuden
hallitusohjelman toimeenpanon
myötä.

Ministeriön sidosryhmät ovat
tyytyväisiä ministeriön toimin-
taan.

Ministeriö saa sidosryhmätut-
kimuksesta kokonaiskeskiar-
vona vähintään arvosanan 3,5.

Sidosryhmätutkimuksen valmis-
telu on aloitettu.

Lisätään ministeriön viestinnän ja
sidosryhmätoiminnan avoimuutta,
vuorovaikutteisuutta ja ennakoin-
tia.

Jatketaan viestintästrategian
ja viestinnän linjausten toi-
meenpanoa.

Ministeriön viestinnän proses-
sit toimivat hyväksyttyjen lin-
jausten mukaisesti. Ministeriö
toimii entistä avoimemmin ja
ennakoivammin.

Viestinnän kehittämishankkeet
ovat edistyneet suunnitellusti.

Ministeriön viestintä tukee
sisäisen viestinnän keinoin
työilmapiirin ja yhteisöllisyy-
den vahvistamista.

Jatketaan Liiveri-intranetin
kehittämistä entistä enemmän
sisäisen yhteisömedian suun-
taan.
Tuetaan ministeriön muuton
onnistumista viestinnän kei-
noin

Suunnitelma Liiverin kehittämi-
seksi on tehty.

Ministeriön muutosta on viestitty
aktiivisesti.

Ministeriön toimintastrategian
valmistelutyötä sekä organisaa-
tiouudistuksen valmistelua on
tuettu aktiivisella viestinnällä.

Lisätään tiedotus- ja taustati-
laisuuksien määrää.

Ministeriö järjestää noin 15
tiedotus- ja taustatilaisuutta
vuonna 2011.

Ministeriön omia tiedotus- ja
taustatilaisuuksia on ollut 5 kpl.

Syksyllä tullaan järjestä-
mään useita tiedotus- ja
taustatilaisuuksia.

Hyödynnetään sosiaalisen me-
dian palveluja entistä aktiivi-
semmin painopistealueiden
viestinnässä yhteistyössä
osastojen valmistelijoiden
kanssa.

Ministeriö on aktivoitunut esi-
merkiksi Facebookin käytössä
ja henkilöstö tuntee sosiaali-
sen median mahdollisuudet ja
ministeriöön luodut sosiaalisen
median menettelytavan aiem-
paa paremmin.

Ministeriö asetti 10.3.2011 laa-
jan sosiaalisen median työryh-
män valmistelemaan aktiivisem-
paa sosiaalisen median palvelu-
jen käyttöä.  Johtoryhmä hyväk-
syi työryhmän esittämät sosiaa-
lisen median toiminnan roolit ja
vastuunjaon 16.6.2011.

Ministeriö avaa omat profiilit
kahteen sosiaalisen median
palveluun syyskuussa.
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Toiminnalliset tulostavoitteet Tavoite/mittari Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

Vahvistetaan henkilöstön vies-
tintävalmiuksia.

Jatketaan vuonna 2010 käyn-
nistynyttä viestintäkoulutus-
hanketta.

Viestintäkoulutusta on jatkettu
suunnitellusti.

Edistetään julkisen tiedon saa-
tavuutta ja asiakirjajulkisuutta
ministeriön verkkopalvelun
kautta.

Jatketaan hallinto- ja kehitys-
palveluiden kanssa kehittä-
mishanketta, jonka tavoittee-
na on keskitettyjen tietovaran-
tojen kattava käyttö ja julkai-
su- ja tietojärjestelmien yh-
teensopivuus.

Kehittämishanke hallinto- ja ke-
hityspalveluiden kanssa on edis-
tynyt hyvin.

Valmistellaan ministeriön 120-
vuotis-juhlavuoden (v. 2012)
viettoa ja valmistellaan minis-
teriön tarina yhteistyössä
osastojen kanssa.

Ministeriöllä on vuoden lop-
puun mennessä suunnitelma
juhlavuoden vietosta ja minis-
teriön tarinan kirjoittaminen (v
1992–2011) on edennyt niin,
että se on julkaistavissa vii-
meistään syyskuussa 2012.

Ministeriön juhlavuosityöryhmä
on toiminut aktiivisesti. Ministe-
riön tarinan valmistelu on aloi-
tettu ja se etenee aikataulussa.
Juhlavuoden viettoa on suunni-
teltu työryhmässä.

1.6. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toiminnalliset tulostavoitteet Tavoite/mittari Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

Henkilöstöjohtaminen ja henkilös-
töpolitiikka tukevat asetettujen
tulostavoitteiden saavuttamista ja
henkilöstön työhyvinvointia.

Henkilöstön työtyytyväisyys on
korkealla tasolla. Vuonna 2012
kokonaistyytyväisyysindeksi
on 3,7.

Vähintään 3,6 (asteikolla 1—5)
(2010 toteutuma 3,4; 2009
toteutuma 3,5; 2008 toteutu-
ma 3,1).

sihteerityön kehittäminen
sihteerityöryhmän esityk-
sen mukaan
sähköisen koulutuksenhal-
linnan järjestelmän käyt-
töönotto; kouluttautumi-
sen seuranta (läpinäky-
vyys koko ministeriössä)
ja koulutuksen suunnittelu
tarkoituksenmukaiseksi
valmennukselliset keinot:
johto ja koko henkilöstö
arvojen mukaisen strate-
giaprosessin toteuttami-
nen osana arvojen jalkau-
tusta.

Työtyytyväisyyttä ei vielä mitat-
tu.

sihteerityön kehittämistä ei
käynnistetty.
sähköinen koulutuksenhal-
linta otettiin käyttöön.
henkilöstölle toteutettiin
työyhteisötaitovalmennusta
ja viestintävalmennusta. Li-
säksi henkilöstökoulutuk-
seen hakeutuminen talon
ulkopuolisille kursseille on
helpottunut. Johdolle toteu-
tettiin erilaista johtamisval-
mennusta (mm. Johta-
misakatemia, MESI, Tulevai-
suuden johtajat)
arvojen jalkautusta jatket-
tiin linkittämällä arvot kaik-
keen kehittämistoimintaan,
esimiesvalmennuksiin ja

Mittaus toteutetaan 12/2011
ja tulokset julkaistaan
1/2012.

Sihteerityön kehittämi-
nen käynnistyy; sihtee-
riakatemia 9/2011 ja
sihteeritiimit 10/2012
lähtien.

Organisaatiouudistus,
esimiesvaihdokset,
muutto sekä uusien vies-
tintäratkaisujen käyt-
töönotto vaikuttavat
oletettavasti tuloksiin
(+/-) tavalla, jota on
vielä kokonaisuudessaan
mahdoton arvioida.

Sihteerityön kehittämi-
sen kanssa odotettiin
organisaatiouudistusta ja
uusien esimiesten tehtä-
vään määräyksiä.
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Toiminnalliset tulostavoitteet Tavoite/mittari Tavoitetaso/toimenpiteet
v. 2011

Toteutuma
1.1.–30.6.2011

Ennuste
1.1.–31.12.2011

Analyysi

toimintastrategian valmiste-
luun.

Ministeriön johtaminen on
ammattimaista. Vuonna 2012
johtamisindeksi on 3,7.

Ministeriön johtamisindeksin
tavoitetaso työtyytyväisyysba-
rometrissa on vähintään 3,6
(asteikolla 1 – 5) (2010 toteu-
tuma 3,4).

johtamisakatemia ja HR-
aamukahvit
LVM360 esimiestyön ke-
hittämisen tukena
työnohjauksellinen tuki
työtyytyväisyysbarometrin
perusteella erikseen mää-
ritellylle kohderyhmälle

Työtyytyväisyyttä ei vielä mitat-
tu.

johtamisakatemia ja HR-
aamukahvit toteutuneet
LVM360 palautteet oman
työn tukena; vuoden 2011
LVM360 ei ole vielä toteutet-
tu
työnohjauksellinen tuki on
toteutunut.

Mittaus toteutetaan 12/2011
ja tulokset julkaistaan
1/2012.

Johtamisindeksissä ei
ehkä saavuteta tavoite-
tasoa, sillä arvioitavista
esimiehistä suuri osa on
toiminut uuden yksik-
könsä päällikkönä vasta
kaksi kuukautta ja joh-
tamistoiminta sekä yksi-
kön työskentelykulttuuri
hakevat oletettavasti
tässä vaiheessa vielä
muotoaan.

Sairauspoissaolot eivät lisään-
ny.

Sairauspoissaolot ovat enin-
tään 9 työpäivää/htv, poissa-
oloseurannan laajentaminen
varhaisen puuttumisen ohjeis-
tuksella.

Varhaisen muuttumisen
malli käytössä vuoden lop-
puun mennessä (toiminta-
strategian täytäntöönpano
toimi).

Jokaiselle ministeriöläiselle on
laadittu henkilöiden tehtävän-
kuvaukset ja vuosittaiset hen-
kilökohtaiset tavoitteet.

Tehtävänkuvaukset ja vuosit-
taiset henkilökohtaiset tulos-
tavoitteet asetettu 100 %:lle
henkilöstöstä. Tavoitteiden
toteutumista seurataan yksilö-
ja yksikkötasolla myös puoli-
vuosiraportoinnin yhteydessä.

On toteutunut muutamaa perus-
teltua poikkeusta lukuun otta-
matta.

Pitkät sairauspoissaolot
yms. perusteltuja syitä
siihen, että kehityskes-
kusteluja ei ole voitu
käydä.

Varmistetaan sijaisjärjestelyi-
den toimivuus kriittisten teh-
tävien osalta.

Kehitetään kehityskeskustelu-
lomakkeita siten, että vuosit-
tain kehityskeskustelussa
määritellään myös tehtävät,
joissa henkilö toimii sijaisena.
Kannustetaan sijaisjärjestelyjä
tukevien työparikäytäntöjen
luomiseen.

On toteutunut.

Henkilöstön koulutusmahdolli-
suudet eri tehtävissä varmis-
tetaan.

Osaamisen kehittämistä työs-
tetään osaamisen suunnittelu-
työryhmässä, jonne kutsutaan
myös prosessinomistajat.

Henkilöstökoulutusmahdollisuu-
det on varmistettu ja kouluttau-
tumisesta on saatavissa vertaile-
via tilastoja ministeriön sisällä.
OSU-työryhmä ei ole kokoontu-
nut.

OSU-työryhmä ei oletetta-
vasti tule kokoontumaan.

OSU-työryhmä on jäänyt
kehittämistoimessa var-
sinaisten hankkeiden
ympärille perustettujen
ryhmien ulkopuolelle.
Henkilöstöä on osallistet-
tu muilla foorumeilla.
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Liikennevirasto

Liikenne- ja viestintäministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten väliset tulossopimukset
vuodelle 2011 (LVM/1884/01/2010)

Liikenneviraston tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2011 ensimmäisel-
lä puolivuotisjaksolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallin-
nonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2011 vahvistettujen tulostavoit-
teiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2011. Yhteenveto perus-
tuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on
käsitelty 22.9.2011.

Liikenneviraston toiminnan toinen vuosi on ollut haasteellinen. Virasto
uudisti vuoden alussa organisaationsa pois liikennemuotokohtaisuudes-
ta. Virasto on myös aloittanut useita hankkeita, jotka tähtäävät toimin-
nan uudistamiseen.

Vuoden 2010 lopulla virastouudistuksen onnistumisesta tehdyn henkilös-
tökyselyn perusteella ennen uudistuksen toteutumista vallinnut luotta-
mus muutokseen ja viraston tulevaisuuteen on selvästi heikentynyt. Kri-
tiikki kohdistuu viraston ylimpään johtoon ja ministeriöön, joka henkilös-
tön mielestä ei ole tarpeeksi selkeästi viestinyt uudistuksesta eikä näyt-
täytynyt virastossa. Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenneviras-
ton johdon tulee yhdessä miettiä toimenpiteitä, joilla pyritään paranta-
maan henkilöstön esiin nostamia puutteita.

Tämäntyyppinen muutos mielipiteissä on tyypillistä suurten uudistusten
yhteydessä. Tulokset ovat kuitenkin osin huolestuttavia. Liikennevirasto
on merkittävä ministeriön johtaman liikennepolitiikan toteuttaja. Tämän
tahtotilan toteutuminen vaarantuu, samoin virastouudistuksen tavoittei-
den toteutuminen, jos Liikenneviraston henkilöstö ei ole motivoitunutta,
ammattitaitoista ja luota ylimmän johdon tahtoon ja kykyyn johtaa vi-
rastoa henkilöstöä arvostaen ja oikeudenmukaisesti kohdellen. Ministe-
riö toteaa, ettei se puutu viraston käytännön johtamiseen ja organisoin-
tiin. Ministeriö kuitenkin kehottaa viraston johtoa kiinnittämään tulevina
vuosina erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä
osaamisen kehittämiseen.

Ministeriö edellyttää, että Liikenneviraston asiantuntijoita on laajasti
käytettävissä syksyllä 2011 ja alkuvuonna 2012 liikennepoliittisen selon
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teon valmistelussa muun muassa erilaisissa osatarkasteluissa. Viraston
tulee kiinnittää valmistelussa erityistä huomiota uuden liikennepoliittisen
ajattelun läpiviemiseen.

Ministeriö tulee selkeyttämään ja vahvistamaan ministeriön roolia ja
tehtäviä osana valtiokonsernia ja hallinnonalan strategisena ohjaajana.
Samoin ministeriö tulee yhdessä virastojen kanssa selkeyttämään viras-
tojen rooleja operatiivisina toimeenpanijoina sekä määrittelemään tar-
kemmin tehtäväalueet, joista virastot kantavat vastuun.

Toiminnalliset tulostavoitteet ja niiden saavuttaminen

Liikennevirasto tullee saavuttamaan suurimman osan sille asetetuista
tavoitteista. Virasto on analysoinut riittävästi ja hyvin tavoitteiden toteu-
tumista.

Virasto ei saavuta junaliikenteen täsmällisyystavoitetta, jäänmurron pal-
velutasoa koskevaa tavoitetta, tieliikenteen turvallisuustavoitetta eikä
pohjavesin suojaustavoitetta. Myöskään yksikkökustannuksia koskevaa
tavoitetta virasto ei saavuta. Tämä tosin johtuu siitä, että tavoitteen
asetannassa ei otettu huomioon omaisuuden korkokustannuksia, mutta
jotka on otettava kustannuslaskennassa huomioon. Tuottavuustavoit-
teen osalta ei voida luotettavasti laskea puolivuositoteutumaa, mutta
Liikennevirasto arvioi saavuttavansa tavoitteet.

Jäänmurron odotusajat ja junaliikenteen myöhästymiset johtuvat osit-
tain kovasta talvesta. Junaliikenteen myöhästymisissä on lisäksi useita
muita syitä kuten tahallinen ilkivalta, ukkoset jne. Ministeriö toteaa, että
Liikennevirasto on junaliikenteen osalta toiminut hyvässä yhteistyössä
junaliikenteen operaattorin kanssa ja pyrkinyt parantamaan omalta osal-
taan junaliikenteen toimivuutta.

Ministeriö tulee seuraamaan tarkasti, miten ns. talvityöryhmän ehdotuk-
set sekä Liikennevirastolta ja VR Groupilta pyydetyt kartoitukset lyhyen
aikavälin toimenpiteistä joita on tarpeen ja mahdollista tehdä raidelii-
kenteen toimintavarmuuden parantamiseksi talvikaudeksi 2010–2011,
tulevat toteutumaan ja miten hyvin ne purevat ongelmiin vai tarvitaanko
uusia arvioita tai tehostettuja toimenpiteitä.

Ministeriö pitää huolestuttavana, ettei liikenneturvallisuustavoitetta saa-
vuteta. Liikenneviraston arvion mukaan tämä johtuu suurelta osin siitä,
että nopeuksien automaattivalvontahankkeet ovat osin peruuntuneet
poliisihallinnon resurssipulan vuoksi. Liikennevirasto viittaa myös siihen,
että pienet ja edulliset liikenneturvallisuutta parantavat toimet on te-
hokkaimmalta osaltaan saatu valmiiksi.  Ministeriö kehottaakin Liikenne-
virastoa miettimään uudentyyppisiä tapoja liikenneturvallisuuden edel-
leen parantamiseksi. Lisäksi hallitusohjelman mukaan käynnistetään
pienten liikenneturvallisuutta edistävien hankkeiden investointiohjelma.
Liikenneviraston tulee varautua valmistelemaan ministeriölle investoin-
tiohjelma osana liikennepoliittista selontekoa.

Myös pohjavesisuojausten viivästyminen on huolestuttavaa, vaikka sel-
vitys viivästymisestä on riittävä. Suojaustavoite on sovittu resurssisyistä
jo nyt varsin vaatimattomaksi, joten ministeriö kehottaa virastoa jatkos-
sa tehostamaan suojauksia.

Kuntotavoitteet Liikennevirasto tulee saavuttamaan, osin jopa hyvin.
Sorateiden osalta tavoite salli jonkin verran heikentymistä edellisvuo-
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desta, mutta näyttää siltä, että huonokuntoisten sorateiden määrä vä-
henee. Päällystetyn tieverkon sekä siltojen osalta tavoite salli huonokun-
toisen osuuden lisääntymisen ja niin tulee käymäänkin, mutta tavoitteen
rajoissa.

Muiden ministeriön tulossopimuksessa edellyttämien tehtävien toteutuminen

Liikennevirasto pysyy hallinnonalan tuottavuustavoitteissa. Myös alueel-
listavoitteet on Liikenneviraston mukaan mahdollista laskennallisesti to-
teuttaa annetussa aikataulussa. Liikennevirasto kuitenkin toteaa, että
onnistunut lopputulos, jossa Lappeenrantaan muodostuisi korkeatasoi-
nen liikenneosaamisen keskittymä Liikenneviraston olennaisena osana,
vaatisi kahden vuoden lisäajan erityisesti osaamisen siirtämisen hyvän
toteutuksen mahdollistamiseksi. Ministeriö on noteerannut viraston esit-
tämän huolen. Asiaan palataan erikseen ja pyritään löytämään asialle
ratkaisu mahdollisimman nopealla aikataululla. Liikennevirasto on riittä-
vällä tavalla noudattanut valtioneuvoston periaatepäätöstä pysyvien
toimintamenosäästöjen aikaansaamiseksi.

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle

Liikenneviraston tilintarkastukseen sisältyy ilmoitusvelvollisuus Valtion-
talouden tarkastusvirastolle siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt
valtuusseurannan sisäisen valvonnan, eräiden ratamateriaalien kirjaus-
käytäntöjen sekä talousarvion ja sitä koskevien säännösten noudattami-
seen liittyvien puutteiden johdosta.

Liikennevirasto on 11.8.2011 toimittamassaan vastineessaan todennut,
että virasto on ryhtynyt toimenpiteisiin todettujen virheiden korjaami-
seksi.  Ministeriö pitää hyvänä, että virasto on ryhtynyt ripeästi  korjaa-
viin toimenpiteisiin. Ministeriö katsoo, että viime vuonna aloitettua ke-
hittämistyötä on aktiivisesti jatkettava ja etsittävä ratkaisuja esille
nousseisiin ongelmiin.

Osa tilintarkastuskertomuksessa esille otetuista epäkohdista on sellaisia,
joihin virasto ja ministeriö eivät pysty yksin vaikuttamaan. Asian valmis-
telua jatketaan asianomaisten toimivaltaisten tahojen kanssa.

Talous
Liikennevirastolle on osoitettu määrärahoja vuodelle 2011 yhteensä noin
1,5 miljardia euroa. Tästä toimintamenoihin on osoitettu 83,1 milj. eu-
roa, perusväylänpitoon 907,6 milj. euroa, kehittämisinvestointeihin 393
milj. euroa sekä meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn pa-
rantamiseen 84,2 milj. euroa ja lästimaksuista suoritettaviin avustuksiin
0,8 milj. euroa. Lisäksi virastolla on käytettävissään vuodelta 2010 siir-
tynyttä määrärahaa 128,2 milj. euroa, josta toimintamenoista siirtyi
vuodelle 2011 noin 16,6 milj. euroa, perusväylänpidosta 64,5 milj. eu-
roa ja kehittämisinvestoinneista 47 milj. euroa. Liikennevirasto on käyt-
tänyt 30.6.2011 mennessä toimintamenoistaan noin 40 milj. euroa joka
on 40 % käytettävissä olevista määrärahoista. Perusväylänpidon määrä-
rahoista Liikennevirasto on käyttänyt yhteensä noin 380 milj. euroa, jo-
ka on noin 39 % käytettävissä olevista määrärahoista. Väylähankkeiden
osalta  Liikennevirasto  on  käyttänyt  yhteensä  127  milj.  euroa,  joka  on
noin 31 % käytettävissä olevista määrärahoista. Virasto arvioi kehittä-
misinvestointimomenteilta siirtyvän vuodelle 2012 noin 14 milj. euroa.
Kuluvana vuonna perusväylänpidon ja maa- ja vesialueiden hankinta-
momenttien määrärahatarvetta on arvioitu uudelleen ja esitykset on si-
sällytetty vuoden 2011 kolmanteen lisätalousarvioon. Ministeriö pitää
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tärkeänä, että jäänmurron menoihin saadaan tarvittava määrärahan li-
säys.

Selvitys tilinpäätöskannanoton johdosta

Puolivuotisraportoinnin yhteydessä viraston tuli myös kertoa, mihin toi-
menpiteisiin virasto on ryhtynyt tai ryhtymässä ministeriön antamassa
tilinpäätöskannanotossa esitettyjen kehittämiskohteiden osalta.  Tilin-
päätöskannanotossa todettiin mm. että viraston tulee yhteistyössä lii-
kenne- ja viestintäministeriön ja muiden toimijoiden kanssa kehittää
muun muassa suunnittelua ja hankintamenettelyjä, jotta liikennerevo-
luution mukaisesti uudet menettelytavat ongelmien ratkaisuissa,
ideakonseptien mahdollistamisessa ja palvelutasojen hankinnoissa on
mahdollista ottaa vähitellen käyttöön. Näitä asioita on käyty läpi toimi-
alatapaamisissa, mutta viraston olisi siitä huolimatta tullut näistä rapor-
toida. Ministeriö kehottaa Liikennevirastoa kiinnittämään jatkossa
enemmän huomiota annettuihin raportointiohjeisiin ja noudattamaan nii-
tä tarkemmin.

Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö

Minna Kivimäki
Osastopäällikkö, ylijohtaja
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Liikennevirasto – puolivuotisraportointi 1.1.–30.6.2011

1. Viraston toiminnan tuloksellisuuden yleiskuvaus puolivuotisjaksolta:

1. Viraston toiminnan tuloksellisuuden yleiskuvaus puolivuotisjaksolta:
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikennevirastolle yhteensä 43 erillistä tulostavoitetta vuodelle 2011. Liikennevirasto arvioi saavuttavansa sille asetetut
toiminnalliset tulostavoitteet kohtalaisen hyvin. Asetetuista tavoitteista ennakoidaan saavutettavan 36 ja 7 osalta tavoitetta ei tultane saavuttamaan.

Radanpidosta aiheutui edelleen viivästyksiä sekä kaukoliikenteelle että lähiliikenteelle ankaran talven, vaikka Liikennevirasto ja VR olivat etukäteen yhteistyössä
tehostaneet toimia talven varalle. Lisäksi turvalaitteisiin kohdistui tahallista ilkivaltaa, joka viivästytti junaliikennettä. Liikennevirasto on suunnitellut hallitusohjel-
massa luvatun radanpidon lisärahan käytön vuosille 2012–2015 junaliikenteen toimivuutta parantaviin ja liikenteen häiriöitä poistaviin kohteisiin. Ongelman pysyvä
ratkaisu edellyttää uusien rataverkon kehittämisinvestointien toteuttamista ja junaliikenteen ohjausjärjestelmien uusimista.

Laivat joutuivat odottamaan jäänmurtopalveluista tavoitteeksi asetettua kauemmin. Vaikka Liikennevirasto osti Ruotsista lisää jäänmurtokapasiteettia ja kaikki ko-
timaiset murtajat olivat palveluksessa, ei kapasiteetti riittänyt pitkän kylmän talven aiheuttamasta työmäärästä suoriutumiseen luvatussa ajassa. Liikennevirasto
on pyrkinyt varmistamaan pitkillä sopimuksilla riittävän murtokapasiteetin saatavuuden. Lisäksi ministeriö on esityksillään kiirehtinyt uuden murtajan hankintaa
ongelman helpottamiseksi.

Tieliikenteen turvallisuutta ei voitu parantaa ministeriön asettaman tavoitteen mukaista määrää. Tavoitteen haasteellisuus oli tiedossa myös ministeriöllä jo tulos-
tavoitetta asetettaessa. Automaattista kameravalvontaa ei voitu ottaa suunnitellusti käyttöön Poliisin resurssipulaan vuoksi. Liikenneonnettomuuksien ja liikenne-
kuolemien määrä on pitkällä tähtäimellä vähentynyt, mihin on merkittävästi vaikuttanut Liikenneviraston aikaisempina vuosina toteuttamat toimet. Liikennevirasto
on käynnistänyt hallitusohjelmassa sovitun tehokkaiden liikenneturvallisuustoimien valmistelun, kuitenkaan määrärahoja lisätoimien toteuttamiseen ei ole voitu
osoittaa.

Pohjavesisuojausta ei valmistu sovittua määrää, koska pohjavesiohjelmaan sovitun Hattelmalan hankkeen työt ovat erittäin työläitä ja vievät aikaa suunniteltua
enemmän. Tavoitteesta puuttuva suojauspituus saadaan valmiiksi vuoden 2012 puolella.

Ratojen ja maanteiden yksikkökustannukset eivät toteudu tavoitteen mukaisesti, koska niihin lasketaan mukaan myös omaisuuden korkokustannus, jota ei otettu
tavoitteen asetannassa huomioon. Viraston omat toimet eivät juurikaan vaikuta tavoitteen toteutumiseen, koska valtaosa kustannuksista on laskennallisia poistoja
ja korkokustannuksia. Poistojen määrää lisäsivät merkittävästi aikaisempina vuosina liikenteelle otetut isot investointikohteet, esim. Lohja-Lohjanharju ja
Vuosaaren sataman liikenneyhteydet.

Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus
Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus kärsi jo toista vuotta peräkkäin kovasta talvesta. Erityisesti ankara talvi vaikutti junaliikenteen täsmällisyyteen sekä jäänmur-
topalveluiden saatavuuteen. Junaliikenteen täsmällisyyttä heikensi erityisesti kaukoliikenteen osalta vaikea routatalvi, jonka vuoksi tilapäisiä nopeusrajoituksia jou-
duttiin käyttämään turvallisuuden varmistamiseksi ympäri rataverkkoa. Vaikea talvi aiheutti tammi- helmikuussa myös runsaasti vaihdevikoja, mikä heikensi alku-
vuoden täsmällisyyttä kauko- ja lähiliikenteessä. Alkukesästä junaliikenteen täsmällisyyttä heikensi Vantaan Rekolassa tapahtunut turvalaitekopin tuhopoltto. Li-
säksi täsmällisyystavoitteen saavuttamista vaikeuttivat Helsingin asetinlaitteen ongelmat sekä ratatyöt.

Pääteiden liikenteen sujuvuutta mittaava ruuhkautuvat tiet -tavoite, saavutetaan liikenteen kasvusta huolimatta. Pääkaupunkiseudun väylillä tilanne vielä paranee
loppuvuodesta, kun nykyiset rakennushankkeet valmistuvat.

Rautatieliikenteen palvelutaso paranee asetettujen tavoitteiden mukaiselle tasolle loppuvuodesta valmistuvien investointihankkeiden myötä siten, että nopean
160 km/h) rataverkon osuus kasvaa tänä vuonna 873 kilometriin viime vuoden 795 kilometristä ja 25 tonnin akselipainon sallivien rataosien pituus kasvaa 815

kilometriin viime vuoden 547 kilometristä.
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Meriliikenteen sujuvuudessa vaikea talvi näkyi selkeästi jäänmurtopalveluiden odotusajan tavoitteessa. Suurin osa aluksista pääsi kulkemaan vaikeuksitta, mutta
osa aluksista jäi jumiin vaikeiden olosuhteiden takia. Jumiin jääneet alukset saattoivat joutua odottamaan jäänmurtoa jopa päiviä, koska useita viikkoja kestänyt
länsi/ lounaistuuli piti yllä voimakasta painetta jääkentässä. Kevään 2011 keskimääräinen jäänmurtopalveluiden odotusaika oli 12,57 tuntia. Neljän vuoden kes-
kiarvoksi muodostui tämän kevään jälkeen 8,36 tuntia tavoitteen ollessa 3,5 tuntia.

Väylien kunto
Maantiesiltojen kunto heikkenee edelleen, mutta kuitenkin tavoitteen sallimissa rajoissa. Vaurioituminen on pysynyt edellisten vuosien tapaan hallinnassa ja asetet-
tu tavoite tullaan saavuttamaan. Rautatiesiltojen osalta huonokuntoisten siltojen lukumäärä on hieman kasvanut alkuvuonna viime vuoden tasosta, mutta loppu-
vuoden korjausohjelman myötä huonokuntoisten rautatiesiltojen määrä pysyy tavoitteen mukaisella tasolla.

Päällysteiden kunto on pysynyt hyvin hallinnassa tärkeimmissä ylläpitoluokissa, mutta alemmissa ylläpitoluokissa päällysteiden kunto heikkenee oletusten mukai-
sesti. Päällystysohjelman pituus on arviolta noin 3100 km, mikä on suunnilleen sama kuin vuonna 2010. Päällysteohjelman pituutta rajoittaa poikkeuksellisen kallis
bitumi.

Sorateiden rakenteellinen kunto on hieman parantunut edellisvuodesta. Vuoden 2011 kevät oli painorajoitusten suhteen keskimääräistä helpompi. Painorajoituksia
on keväisin ollut viime vuosina tyypillisesti 600–1400 km ja tänä keväänä painorajoituksia asetettiin 677 km. Kelirikkoa oli keväällä 2011 poikkeuksellisen vähän
kelirikon kannalta suotuisien sääolosuhteiden takia. Huonokuntoisten sorateiden määrä on pienentynyt vuonna 2011 myös puuhuoltorahoilla tehtyjen korjausten
ansiosta. Huonokuntoisia sorateitä on vuoden 2011 lopussa tämänhetkisen arvion mukaan 120 km edellisvuotta vähemmän ja kokonaismäärä jäisi näin 2680
km:iin tavoitteen ollessa enintään 3000 km.

Kevyen liikenteen väylien kunto on kohtuullisen hyvin hallinnassa ja vuoden 2011 tavoite tullaan saavuttamaan. Päällystysohjelman pituus on noin 120-130 kilo-
metriä. Tällä ohjelmalla pystytään pitämään huonokuntoisten määrä ennallaan. Ennuste huonokuntoisten väylien määrälle vuoden lopussa on 310 km eli noin 6 %
kevyen liikenteen väylien yhteispituudesta.

Rataverkon kuntotavoitteet tultaneen saavuttamaan kaikilta osin. Rataverkon neljän vuoden keskiarvona laskettava kuntoindeksi on jopa hieman noussut edellises-
tä vuodesta tehokkaan kunnossapidon ja onnistuneesti kohdennettujen ja ajoitettujen nopeusrajoitusten ansiosta. Tulos ei kuitenkaan kuvaa yli-ikäisten rataraken-
teiden merkittävää määrää. Yli-ikäiseksi määriteltyjen kiskojen määrä hieman kasvaa tänä vuonna rataverkolla, kun taas yli-ikäiset ratapölkyt hieman vähenevät
edellisen vuoden tasosta. Molemmat tunnusluvut pysyvät kuitenkin asetetun tulostavoitteen mukaisissa rajoissa. Radan huonosta kunnosta johtuvat liikennerajoi-
tukset junaliikenteessä hieman lisääntyvät edellisen vuoden tasosta, etenkin keskeisen rataverkon ulkopuolella. Liikennerajoitusten määrä pysynee kuitenkin ta-
voitteen mukaisina.

Kauppamerenkulun huonokuntoiset väylien pituus on 450 kilometriä ja ennusteen mukaan ne eivät lisäänny loppuvuonna ja tavoite saavutetaan.

Liikenneturvallisuus ja ympäristö
Turvallisuus- ja ympäristötavoitteet saavutetaan kohtalaisen hyvin. Junaliikenteessä eikä kauppamerenkulussa ole sattunut kuluvana vuonna yhtään kuolemaan
johtanutta onnettomuutta. Rautatieliikenteessä ei ole myöskään sattunut yhtään radasta aiheutunutta vahinkoa. Sen sijaan kauppamerenkulussa Suomen alueve-
sillä on tapahtunut jo 26 onnettomuutta ensimmäisellä puolivuotisjaksolla, mikä on poikkeuksellisen paljon. Merkittävin syy on haastavat jääolosuhteet, sillä suurin
osa onnettomuuksista sattui jäänmurtaja avustuksessa tai kapeissa jääränneissä kulkiessa. Neljän vuoden keskiarvolla laskettuna tavoite tultaneen kuitenkin saa-
vuttamaan.

Tasoristeysten poisto liikennöidyltä rataverkolta on edennyt hyvin ja loppuvuonna käytössä olevia tasoristeyksiä liikennöidyllä rataverkolla ennakoidaan olevan
3106.

Tieliikenteen laskennallisten henkilövahinko-onnettomuuksien (HeVa) tavoitteen osalta suurien kehittämisinvestointihankkeiden osalta edetään suunnitellusti ja
asetetut HeVa-tavoitteet saavutettaneen, mutta perusväylänpidon rahoituksella tehtävien HeVa toimenpiteiden osalta jäädään tavoitteesta. Päällimmäisenä syynä
tähän on se, että nopeuksien automaattivalvontahankkeet ovat osin peruuntuneet poliisihallinnon resurssipulan takia. Lisäksi edellisinä vuosina toteutetut talvihoi-
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don parannukset, kaiteiden korjaukset, täristävät tiemerkinnät ym. pienet ja edulliset liikenneturvallisuutta parantavat toimet on tehokkaimmalta osaltaan saatu
valmiiksi.

Ympäristötavoitteissa tieliikenteen pohjavesiriskien osalta tullaan jäämään tavoitteesta, koska Hämeenlinnan Hattelmalan pohjavesisuojaushankkeen osalta viiväs-
tytään hieman suunnitellusta aikataulusta. Suojauksia rakennetaan kaikkiaan 5,8 km. Hanke valmistuu vasta ensi vuonna ja tämän vuoden lopun toteutuma tulee
olemaan tavoitteen osalta 101,8 km tavoitteet ollessa enintään 100 km.
Merenmittauksen uudistaminen tärkeimmillä merikuljetusreiteillä etenee suunnitellusti ja loppuvuoden mittaustöiden jälkeen saavutetaan noin 50 % toteutusaste.
Samoin kauppamerenkulun väylien tarkastusmittaus painottuu loppuvuoteen ja loppuvuoden mittausten jälkeen päästään tavoitteen mukaiseen 93 % tasoon.

Tuottavuus ja kokonaistaloudellisuus sekä henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Tuottavuus- ja kustannusvastaavuuslaskelmien osalta ei voida laskea luotettavia puolivuositoteumia, mutta Liikennevirasto arvioi saavuttavansa niiden osalta tälle
vuodelle asetetut tavoitteet.

Taloudellisuuslukujen osalta kustannukset tie- ja ratakilometriä kohden ylittävät asetetut tavoitteet, sillä tavoitetta asetettaessa niiden laskentatapa on ollut erilai-
nen, eikä mm. pääoman korkokuluja ole huomioitu laskennassa. Merkittävää nousua edelliseen vuoteen nähden ei tien- eikä radanpidon kustannuksiin ole todelli-
suudessa tulossa. Väylänpidon kustannukset kauppamerenkulussa pysyvät tänäkin vuonna tavoitteen mukaisella tasolla.

Henkisten voimavarojen hallinnan tavoitteiden osalta Liikennevirasto pysynee asetetun htv-määrän sisällä. Saimaan kanavan hoitokunnan työpanos (5 htv) on vä-
hennetty ennusteesta, koska tavoitetta asetettaessa heidän oletettiin siirtyvän LVM:n alaisuuteen, mutta siirto viivästyi sopimusten ratifiointiaikataulujen vuoksi.
Tavoitteen saavuttamista hankaloittaa, Lappeenrannan alueellistaminen ja siihen liittyvä osittain päällekkäinen miehitys uusrekrytointien kautta sekä Liikenneviras-
tolle kirjautuva määräaikainen EU-asiantuntija, joka toimii LVM:n kautta ulkomaan tehtävissä.

Liikenneviraston työtyytyväisyyskysely suoritetaan vasta syksyllä, joten toteumatietoa tästä ei ole vielä saatavilla.

2. Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta
Toteutuma

2009
Toteutuma

2010
Tavoite
2011

Toteutuma
 1.1.-

30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus
Ruuhkautuvat päätiet, km, enintään 200 220 200 200 200
Kaksi- tai useampiraiteisen rataverkon suhteellinen
osuus keskeisestä rataverkosta, %

19 19 19 19 19

Radanpidosta johtuvat viivästykset kaukoliikentees-
sä, % (kaukoliikenteen junista myöhässä 5 min.
määräasemalla)

4,36 9,8 4 11,2 8Tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Pääsyynä on
poikkeuksellisen vaikea routatalvi, jonka takia
tilapäisiä nopeusrajoituksia jouduttiin käyttämään
turvallisuuden varmistamiseksi laajasti ympäri
rataverkkoa. Vaikea talvikeli aiheutti tammi-
helmikuussa vaihdevikoja ja touko-kesäkuussa
ilkivallan aiheuttamat turvalaiteviat myöhästytti-
vät junia.

Radanpidosta johtuvat viivästykset lähiliikenteessä,
% (lähiliikenteen junista myöhässä lähtö- tai pää-
teasemalla 3 min. tai yli)

1,44 2,3 1 2,35 2Tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Alkuvuodesta
ongelmia aiheuttivat vaihdeviat ja Helsingin ase-
tinlaitteen viat. Rantaradan pitkämatkaista lähilii-
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Tuotokset ja laadunhallinta
Toteutuma

2009
Toteutuma

2010
Tavoite
2011

Toteutuma
 1.1.-

30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

kennettä hidastuttivat routarajoitukset ja ratatyöt
huhti-toukokuussa. Touko-kesäkuussa ilkivallan
aiheuttamat turvalaiteviat myöhästyttivät päära-
dan lähijunia.

Nopean (  160 km/h) rataverkon pituus, km (henki-
löliikenne)

675 795 873 795 873

25 tonnin akselipainon sallivien rataosien pituus, km
(tavaraliikenne)

392 547 790 547 815

Jäänmurtopalveluiden odotusaika, h, enintään (nel-
jän vuoden keskiarvo)

2,5 3,04 3,5 8,36 8,36Laskettuna neljän vuoden painotettuna keskiar-
vona odotusaika on 8,36 tuntia. Vuoden 2011
keväällä keskimääräinen odotusaika oli 12,57
tuntia. Vuoden 2011 luku kertoo oikein vallinneen
tilanteen tämän vuoden talvelta ja keväältä. Suu-
rin osa aluksista kulki hyvin, mutta ne, jotka jäi-
vät jumiin, joutuivatkin odottamaan kauan, jopa
päiviä, sillä useita viikkoja kestänyt länsi/ lounais-
tuuli piti yllä voimakasta puristusta jääkentässä.

Ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus, %
(neljän vuoden keskiarvo)

97 94,15 90-95 91 91

Alusliikennepalveluiden saatavuus, % (neljän vuoden
keskiarvo)

99,6 99,5 99,5 100 99,5

Väylien kunto
Maantie- ja ratasillat kuntoluokissa huono ja erittäin
huono, kpl, enintään

860 796 850 tie 705
rata 107

850

Päällystetyt tiet kuntoluokissa huono ja erittäin huo-
no, km, enintään

3 450 3 403 4 000 3660 3700

Soratiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono, km,
enintään

3 070 2 800 3 000 2680 2680

Huonot ja erittäin huonot kevyen liikenteen väylät,
km, enintään

340 320 320 330 310

Rataverkon kuntoindeksi (100=hyvä kunto) 89 89 88 90 90
Rataverkon yli-ikäinen päällysrakenne (km) (keskei-
nen rataverkko/muu rataverkko), enintään

- ratakiskot 285/953 240/843 250/850 240/843 250/850

- ratapölkyt 159/983 179/871 150/850 179/854 150/850
Radan huonosta kunnosta johtuvat liikennerajoituk-
set, km, (keskeinen rataverkko/muu rataverkko),
enintään

51/348 52/187 60/210 52/187 60/210

Kauppamerenkulun huonokuntoiset väylät, km, enin-
tään

440 450 450 450 450
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Tuotokset ja laadunhallinta
Toteutuma

2009
Toteutuma

2010
Tavoite
2011

Toteutuma
 1.1.-

30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Liikenneturvallisuus ja ympäristö
Junaliikenteessä ja kauppamerenkulussa kuolleet,
lkm

0 0 0 0 0Trafilta ei ole saatu vielä tietoa toteumasta.

Radasta aiheutuvat vahingot junaliikenteessä, kpl 5 0 5 0 5
Käytössä olevien tasoristeysten määrä valtion liiken-
nöidyllä rataverkolla yhteensä, kpl

3 376 3 172 3 216 3146 3106

Kauppamerenkulussa tapahtuneet onnettomuudet
Suomen aluevesillä (neljän vuoden keskiarvo)

34 32 33 (26) 33Alkuvuonna sattui 26 onnettomuutta, joka on
poikkeuksellisen paljon.  Merkittävin syy on haas-
tavat jääolosuhteet, sillä suurin osa onnetto-
muuksista sattui jäänmurtaja avustuksessa tai
kapeissa jääränneissä kulkiessa. Neljän vuoden
keskiarvolla laskettuna tavoite tultaneen kuiten-
kin saavuttamaan.

Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien vä-
henemä Liikenneviraston toimin (perusväylänpito)

44,1 41,47 28 - 23,2ELY-keskukset edistävät tavoitetta suunnitellusti,
mutta useilla alueilla tavoitteen arvioidaan jäävän
saavuttamatta. Perustienpidon liikenneturvalli-
suustoimista mm. kuluvalle vuodelle suunnitellut
nopeuksien automaattivalvontahankkeet ovat
jäissä poliisin resurssipulan johdosta. Varsinaisiin
investointeihin on vähän mahdollisuuksia, vaikka
esim. jk+pp- väyliä pyritään toteuttamaan yhdes-
sä kuntien kanssa.

Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien vä-
henemä Liikenneviraston toimin (kehittäminen)

5,7 13,3 14 - 14,9Puolivuositilanne ei ole selvillä, mutta koko vuo-
den tavoite saavutetaan.

Tieliikenteen pohjavesiriskit, km 104 103 100 103 101,8Hämeenlinnan Hattelmalan pohjavesisuojaus-
hankkeen osalta viivästytään hieman suunnitel-
lusta aikataulusta. Suojauksia rakennetaan kaik-
kiaan 5,8 km. Hanke valmistuu vasta ensi vuon-
na, joten tämän vuoden lopun toteutuma tulee
olemaan tavoitteen osalta 101,8 km. Hankkeen
valmistuttua tieliikenteen pohjavesiriskialueiden
pituus on 100,8 km.

Melulta suojattujen henkilöiden määrä, henki-
löä/vuosi (perusväylänpito)

rata 40
tie 100

rata 1 300
tie 196

rata 0
tie 100

rata 0
tie 0

tie 100

Melulta suojattujen henkilöiden määrä, henki-
löä/vuosi (kehittäminen)

rata 20
tie 500

1 446
(rata460
tie 986)

rata 200
tie 480

rata 290
tie 0

rata 290
tie 480

Sähköistetyn rataverkon osuus (% rataverkon pituu-
desta)

52 52 52 52 53

Merenmittauksen uudistaminen tärkeimmillä meri-
kuljetusreiteillä, % (toteutusaste)

36 40 49 41 50
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Tuotokset ja laadunhallinta
Toteutuma

2009
Toteutuma

2010
Tavoite
2011

Toteutuma
 1.1.-

30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Tarkistusmitattujen kauppamerenkulun väylien
osuus, %

88 91 93 91 93

Palvelukyky ja laatu
Sidosryhmien tyytyväisyys Liikenneviraston toimin-
taan (1-5)1

- 3,5 - 3,5Kysely tehdään vasta loppusyksyllä.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys pääteiden tilaan (1-5) 3,6 3,7 3,6 - Ei mitattavissa vuonna 2011 (ko. tutkimusta ei
tehdä)

Tienkäyttäjien tyytyväisyys muun tieverkon tilaan
(1-5)

2,8 3,0 3,0 - Ei mitattavissa vuonna 2011 (ko. tutkimusta ei
tehdä)

Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoidon tasoon (1-5) 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4

Tuottavuus ja kokonaistaloudellisuus Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
 1.1.-

30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Työn tuottavuuden kehittyminen, % -1,3 2,0 4,9 - 4,9Luotettavia laskelmia puolivuositilanteesta ei voi-
da tehdä, tavoite arvioidaan saavutettavan.

Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % -3,6 1,2 0,5 - 0,5Luotettavia laskelmia puolivuositilanteesta ei voi-
da tehdä, tavoite arvioidaan saavutettavan.

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaa-
vuus, %

91 70,2 68 - 68Luotettavia laskelmia puolivuositilanteesta ei voi-
da tehdä, tavoite arvioidaan saavutettavan.

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus,
%

89 113,3 89 - 89Luotettavia laskelmia puolivuositilanteesta ei voi-
da tehdä, tavoite arvioidaan saavutettavan.

Kustannukset, euroa/tiekm 10 952 14 340 12 000 - 14 500Luotettavia laskelmia puolivuositilanteesta ei voi-
da tehdä, mutta jo nyt on selvää, että tavoitetta
ei saavuteta, koska tavoitteen laskentatapa on
muuttunut tavoitteen asettamisesta. Väylänpidon
kustannukset eivät ole todellisuudessa kasvaneet
merkittävästi.

Kustannukset, euroa/ratakm 69 604 90 978 74 200 - 95 000Luotettavia laskelmia puolivuositilanteesta ei voi-
da tehdä, mutta jo nyt on selvää, että tavoitetta
ei saavuteta, koska tavoitteen laskentatapa on
muuttunut tavoitteen asettamisesta. Väylänpidon
kustannukset eivät ole todellisuudessa kasvaneet
merkittävästi.

Kustannukset, euroa/kauppamerenkulun väyläkm 5 470 5 215 5 400 - 5 400Luotettavia laskelmia puolivuositilanteesta ei voi-
da tehdä, tavoite arvioidaan saavutettavan.

1 Vuodesta 2011 LVM:n hallinnonalan kaikille virastoille ja laitoksille yhteinen tulostavoite.
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Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämi-
nen Toteutuma

2009
Toteutuma

2010

Tavoite
2011

Toteutuma
 1.1.-

30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Työtyytyväisyys (1—5) 3,4 3,2 3,4 - -Tutkimus tehdään syksyllä 2011.
Henkilöstömäärä, htv 692 687,4 647 - 647Saimaan kanavan hoitokunnan työpanos (5 htv)

on vähennetty ennusteesta, koska tavoitetta ase-
tettaessa heidän oletettiin siirtyvän LVM:n alaisuu-
teen, mutta siirto viivästyi sopimusten ratifiointiai-
kataulujen vuoksi. Tavoitteen saavuttamista han-
kaloittaa, Lappeenrannan alueellistaminen ja sii-
hen liittyvä osittain päällekkäinen miehitys uusrek-
rytointien kautta sekä Liikennevirastolle kirjautuva
määräaikainen EU-asiantuntija joka toimii LVM:n
kautta ulkomaan tehtävissä.

3. Liikenneviraston toimenpiteet valtiokonsernin ja hallinnonalan hankkeissa

Analyysi
Liikennevirasto pysyy hallinnonalan tuottavuustavoitteiden ja alueellistamisen toteut-
tamisen sovitussa aikataulussa. Tuottavuusohjelman tavoitteena on vähentää Liiken-
neviraston henkilötyöpanoksen määrää yhdistettyjen virastojen vuoden 2006 lähtö-
tasoon verrattuna 551 henkilötyövuodella vuoden 2015 loppuun mennessä.

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma on tehty tuottavuusohjelman raamiin. Viraston poikke-
uksellisen korkea ikärakenne mahdollistaa henkilömäärän nopean vähentämisen tuottavuusoh-
jelman mukaisesti ilman irtisanomisia.
Myös alueellistaminen on laskennallisesti mahdollista toteuttaa päätetyssä aikataulussa.
Osaamisen siirtämisen kannalta olisi kuitenkin erittäin hyviä perusteita antaa toteuttamiselle
pari vuotta lisäaikaa niin, että uudelle rekrytoitavalle henkilöstölle pystytään siirtämään tarvit-
tava osaaminen.

Liikenneviraston sijoittamista koskeneen ministeriön päätöksen mukaisesti Liikennevi-
rastosta sijoitetaan 40 henkilötyövuotta vuoden 2013 loppuun mennessä ja 90 henki-
lötyövuotta vuoden 2015 loppuun mennessä Lappeenrannan kaupunkiin. Tuottavuus-
ohjelma ja alueellistaminen tulee toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja
valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia tukikeinoja hyödyntäen.

 Liikenneviraston henkilöstöpolitiikka tuottavuusohjelman osalta perustuu nopeaan eläköitymi-
seen, tehokkaaseen osaamisen siirtoon, joustaviin tehtävämuutoksiin ja onnistuneeseen uus-
rekrytointiin. Viraston työnantajakuva on monilla aktiivisilla toimilla pidetty hyvänä niin, että
irtisanoutumiset muusta kuin eläköitymisestä johtuen ovat olleet todella vähäisiä ja avoimiin
paikkoihin on työmarkkinoilta ollut paljon hakijoita.
Alueellistaminen toteutetaan vapaaehtoisen siirtymisen ja uusrekrytoinnin kautta. Siirtyvien
tukitoimet ja joustavat työjärjestelyt ovat laajasti käytössä, ohjaukseen on panostettu ja Lap-
peenrannan kaupungin kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. Nykyisestä henkilöstöstä vapaaeh-
toisia siirtyjiä tuleekin olemaan n. 20. Uudet rekrytoitavat otetaan lähes kaikki joko suoraan tai
osaamisen siirtämiseen liittyvän siirtymäkauden jälkeen Lappeenrantaan. 40 henkilötyövuoden
alueellistaminen, joka on asetettu tavoitteeksi vuoden 2013 loppuun mennessä, saavutetaan-
kin etuajassa.
Alueellistaminen on kuitenkin pääosin uusrekrytointien varassa ja silloin ongelmaksi nousee
osaamisen siirtäminen uusille viraston ulkopuolelta tuleville asiantuntijoille, joita siirtyy ja rek-
rytoidaan Lappeenrantaan nykyisen päätöksen mukaisesti lähes 90 vuosina 2014 ja 2015.
Lappeenrantaan on tarkoitus tehdä korkeatasoinen liikenneosaamisen keskittymä, joka on
olennainen osa Liikennevirastoa. Onnistunut lopputulos voidaan varmistaa niin, että alueellis-
tamisen toteuttamiseen annetaan kaksi vuotta lisäaikaa nimenomaan osaamisen siirtämisen
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Analyysi
hyvään toteutukseen. Toteutukseen saataisiin lisää toiminnan kannalta järkeviä vaihtoehtoja ja
porrastusta, kun siihen voitaisiin hyödyntää vielä vuosina 2016 ja 2017 vapautuvat virat.

Liikenneviraston tulee noudattaa toiminnassaan 4.2.2010 annettua valtioneuvoston
periaatepäätöstä pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamisesta.

Yhteishankinnat Hanselin kautta on otettu käytännöllisesti katsoa täysimääräisesti käyttöön
sitä mukaan kun toiminta ja hankinnat on tehty uuden viraston linjaamalla tavalla. Sähköisiin
laskuihin on siirrytty ja TILHA-järjestelmän käyttöönotto käynnistyy syksyllä 2011. Liikennevi-
rasto on käyttänyt säännönmukaisesti Senaatti-kiinteistöjen palveluja kaikissa uuden viraston
aikana aloitetuissa toimitilahankkeissa ja samalla on sitouduttu ”green office” tavoitteisiin.
Valtionhallinnon yhteiset sähköiset rekrytointikäytännöt ja verkkopalkka ovat käytössä. Mat-
kustusmenoissa on keskitetyn matkustushallinnan myötä onnistuttu säästämään, videoneuvot-
telumahdollisuuksia on lisätty ja W7-muutoksesa otetaan parhaillaan käyttöön Microsoftin
Lync-työkalua, joka vähentää matkustustarvetta. Tiedonhallinnan kehittäminen koko viraston
näkökulmasta on aloitettu, palveluja ja järjestelmiä on yhtenäistetty, valtion ja hallinnonalan
tietohallinnon yhteiseen kehittämiseen on pyritty aktiivisesti osallistumaan. Julkaisu ja paina-
tuspalveluissakin on menetelty VN:n periaatepäätöksen suosituksen mukaisesti.

Liikennevirastossa on käynnissä tietoturvallisuuden vakiointia tukeva hanke, joka pe-
rustuu yleisesti hyväksyttyyn tietoturvastandardiin.

Liikennevirasto osallistuu Valtiovarainministeriön käynnistämään tietoturvallisuusasetuksen
täytäntöönpanon yhteishankkeeseen, joka käynnistyy lokakuussa 2011 ja päättyy huhtikuussa
2013. Hankkeen tavoitteena on saada Liikenneviraston tietoturvallisuustaso tietoturvallisuus-
asetuksen edellyttämälle tasolle.

4. Talous

VUOSI 2010 VUOSI 2011
Vuodelta 2010 siir-

tynyt määräraha
Toteutuma 1.1.–

30.6.2011
Ennuste

2011
(koko vuosi)

Talousarvio 2011
(tilijaottelun mu-

kaisesti)

Toteutuma 1.1.–
30.6.2011

Ennuste 2011
(koko vuosi)

31.10.01 Liikenneviraston toimintamenot 16 590 730,33 0,00 16 590 730,33 83 140 900,00 39 944 794,29 76 640 900,00
31.10.20 Perusväylänpito 64 548 104,16 27 030 520,42 64 548 104,16 907 577 000,00 350 693 983,20 907 577 000,00
31.10.35 Valtionavustus Länsimetron rakentamiseen .. .. .. 13 000 000,00 7 416 788,26 7 416 788,26
31.10.76 Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset 28 350 000,00 16 640 000,00 41 110 720,00
31.10.77 Väyläverkon kehittäminen 0,00 0,00 0,00 54 700 000,00 2 538 688,90 40 301 000,00
31.10.78 Eräät väylähankkeet 45 061 805,31 20 045 495,53 45 061 805,31 249 600 000,00 73 878 742,57 247 761 000,00
31.10.79 Elinkaarirahoitushankkeet 1 981 739,69 665 412,13 1 981 739,69 60 350 000,00 29 434 968,79 60 350 000,00
31.30.43 Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailu-
kyvyn parantaminen

84 236 000,00 33 595 623,00 84 236 000,00

31.30.50 Lästimaksuista suoritettavat avustukset 800 000,00 848 002,97 848 002,97

Talousarvio
2011

Toteutuma
1.1. – 30.6.2011

Ennuste 2011

11.19.03. Ratavero 20 800 000,00 8 931 930,00 20 800 000,00
12.31.10. Liikenneviraston tulot 7 734 000,00 279 512,13 7 734 000,00
12.31.10.1. Liikenneviraston tulot 7 700 000,00 279 512,13 7 700 000,00
12.31.10.2. Hakamäentie, Helsingin suoritukset 34 000,00 0,00 34 000,00
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5. Analyysi rahoitustilanteesta:

Liikenneviraston toimintamenojen käyttöennuste vastaa sisäistä budjetointia. Kertyvät toimintamenojen saldot (noin 6,5 M€) on suunniteltu vuoden 2012 menojen maksamiseen
TAE2012 esityksen mukaisesti. Perusväylänpitoon myönnetyt määrärahat ennakoidaan käytettävän. Virasto on tehnyt LVM:lle ehdotuksen yhteensä 26,77 M€:n lisämäärärahasta.
Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset – momentin arviomäärärahaan on saatu ennustettua käyttöä vastaava ylityslupa (12,2 M€). Väyläverkon kehittäminen – momentilla
(3 v siirtomääräraha) uusille kehittämishankkeille myönnetyistä määrärahoista ennakoidaan siirtyvän noin 14 M€ seuraavalle vuodelle. Eräät väylähankkeet – momentin rahoitus-
tarve vastaa hyvin budjetoitua, koska ministeriö on tilijaottelulla tarkistanut hankekohtaisia rahoituksia vuosikäyttöä vastaavasti. Myös elinkarirahoitushankkeiden sekä meriliiken-
teen avustusten maksatukset sekä tulokertymät rataverosta ja muista sekalaisista tuloista toteutunevat suunnitellusti.
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Liikenne- ja viestintäministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten väliset tulossopimukset vuodelle
2011 (LVM/1884/01/2010)

Liikenteen turvallisuusviraston tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2011
ensimmäisellä puolivuotisjaksolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallin-
nonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2011 vahvistettujen tulostavoit-
teiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2011. Yhteenveto perus-
tuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on
käsitelty 22.9.2011.

Vuoden 2010 lopulla virastouudistuksen onnistumisesta tehdyn henkilös-
tökyselyn perusteella ennen uudistuksen toteutumista vallinnut luotta-
mus muutokseen ja viraston tulevaisuuteen on selvästi heikentynyt. Kri-
tiikki kohdistuu erityisesti viraston ylimpään johtoon ja myös ministeri-
öön, joka henkilöstön mielestä ei ole tarpeeksi selkeästi viestinyt uudis-
tuksesta eikä näyttäytynyt virastossa. Liikenne- ja viestintäministeriön
sekä Liikenteen turvallisuusviraston johdon tulee yhdessä miettiä toi-
menpiteitä, joilla pyritään parantamaan henkilöstön esiin nostamia puut-
teita.

Tämäntyyppinen muutos mielipiteissä on tyypillistä suurten uudistusten
yhteydessä. Tulokset ovat kuitenkin osin huolestuttavia. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto on merkittävä ministeriön johtaman liikennepolitiikan to-
teuttaja. Tämän tahtotilan toteutuminen vaarantuu, samoin virastouu-
distuksen tavoitteiden toteutuminen, jos viraston henkilöstö ei ole moti-
voitunutta, ammattitaitoista ja luota ylimmän johdon tahtoon ja kykyyn
johtaa virastoa henkilöstöä arvostaen ja oikeudenmukaisesti kohdellen.
Ministeriö toteaa, ettei se puutu viraston käytännön johtamiseen ja or-
ganisointiin. Ministeriö kuitenkin kehottaa viraston johtoa kiinnittämään
tulevina vuosina erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja jaksami-
seen sekä osaamisen kehittämiseen.

Ministeriö edellyttää, että Liikenteen turvallisuusviraston asiantuntijoita
on laajasti käytettävissä syksyllä 2011 ja alkuvuonna 2012 liikennepo-
liittisen selonteon valmistelussa mm. erilaisissa osatarkasteluissa. Viras-
ton tulee kiinnittää valmistelussa erityistä huomiota uuden liikennepoliit-
tisen ajattelun läpiviemiseen.
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Ministeriö tulee selkeyttämään ja vahvistamaan ministeriön roolia ja
tehtäviä osana valtiokonsernia ja hallinnonalan strategisena ohjaajana.
Samoin ministeriö tulee yhdessä virastojen kanssa selkeyttämään viras-
tojen rooleja operatiivisina toimeenpanijoina sekä määrittelemään tar-
kemmin tehtäväalueet, joista virastot kantavat vastuun.

Toiminnalliset tulostavoitteet ja niiden saavuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto tulee puolivuotisraportin mukaan pääosin
saavuttamaan tuotoksia ja laadunhallintaa sekä toiminnallista tehok-
kuutta kuvaavat tavoitteensa. Liikenteen turvallisuuteen liittyvät tulos-
tavoitteet näyttävät puolivuotisraportissa esitetyn arvion mukaan toteu-
tuvan varsin hyvin. Poikkeuksena tähän on suomalaisille aluksille tapah-
tuneet onnettomuudet, jotka kovasta jäätalvesta johtuen näyttävät ylit-
tävän niille asetetut tavoitteet jo toisena vuotena peräkkäin. Lisäänty-
neet yhteentörmäysonnettomuudet ovat seuraus erityisen vaikeista jää-
oloista. Jääoloihin Liikenteen turvallisuusvirasto ei luonnollisesti voi vai-
kuttaa, mutta virasto voisi harkita omia vaikuttamiskeinoja tilanteen pa-
rantamiseksi.

Liikenteen turvallisuusviraston arvion mukaan katsastustoimipaikkojen
hylkäysprosentteja koskevaa tavoitetta ei saavuteta vuoden 2011 aika-
na. Tavoitetaso on 83 %, kun virasto arvioi saavuttavansa vain 75 %:n
tason. Liikenteen turvallisuusviraston analyysissä todetaan muun ohes-
sa, että katsastustoimipaikkojen lisääntymisen vuoksi valvonnan nykyi-
nen henkilöstömäärä ei ole mahdollistanut tarkastusten lisäämistä kat-
sastustoimipaikkojen määrän lisääntymisen tahdissa, joten laatuerojakin
toimipaikkojen välillä esiintyy entistä enemmän. Ministeriö toteaa, että
asetetulla tavoitteella pyritään varmistamaan katsastusasiakkaiden yh-
denvertainen kohtelu säännösten edellyttämissä ajoneuvojen tarkastuk-
sissa sekä parantamaan liikenneturvallisuutta. Ministeriö katsoo, että vi-
raston tulee panostaa alkuvuotta enemmän katsastuksen tasalaatuisuu-
den ja liikenneturvallisuuden varmistamiseen muun ohessa kehittämällä
katsastustoiminnan valvontakeinoja. Myös käynnissä olevan katsastus-
toiminnan lainsäädännön kehittämisen vuoksi on tärkeää, että katsas-
tustoiminnan valvonta on riittävän kattavaa ja siinä käytetään nykyai-
kaisia ja tehokkaita menetelmiä.

Hakemusasioiden käsittelyaikoihin liittyvät tavoitteet näyttävät esitetyn
arvoin mukaan toteutuvan, merenkulun pätevyyskirjojen käsittelyaikoja
lukuun ottamatta, varsin hyvin. Merenkulun pätevyyskirjojen käsittely-
ajalle asetettu tavoite on, että 70 % tulee käsiteltyä 14 vuorokauden
kuluessa. Toteuma vuoden ensimmäisellä puoliskolla on pelkästään 27,5
%. Viraston esittämän analyysin mukaan näin suuren poikkeaman aihe-
utti suuri määrä kiireellisiä tapauksia, jotka käsiteltiin jonon ohi. Viras-
ton ennusteen mukaan kesän ja alkusyksyn aikana tilanne on normali-
soitumassa. Toteutuma kuitenkin jää ennusteen mukaan 50 %:iin ja ta-
voitetta ei näin ollen tulla saavuttamaan. Ministeriö kehottaa Liikenteen
turvallisuusvirastoa kiinnittämään asiaan huomiota ja miettimään kehit-
tämistoimia asian parantamiseksi.

Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden teknisten eritelmien täytän-
töönpanon määräajan tavoitteeksi on asetettu kuusi kuukautta, joka vi-
raston arvion mukaan tullaan saavuttamaan. Ministeriö panee tyytyväi-
syydellä merkille, että Liikenteen turvallisuusvirasto on selkeästi panos-
tanut yhteentoimivuuden teknisten eritelmien valmisteluun ja täytän-
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töönpanoon. Tilanne on näiden eritelmien osalta parantunut huomatta-
vasti muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Ministeriö panee myös tyytyväisyydellä merkille keskeisten tietojärjes-
telmien (ATJ ja LTJ) käytettävyystason tavoitteen ennustetun toteutumi-
sen.

Projektien aikataulujen ja budjettien toteutumiselle on asetettu tavoit-
teeksi, että kahdeksasta keskeisestä projektista toteutuvat vähintään
kuusi. Viraston arvion mukaan kahdeksasta projektista toteutuu vuoden
loppuun mennessä aikataulussaan ja budjetissaan viisi. Kyse on erittäin
tärkeästä tavoitteesta. Ministeriö korostaa sitä, että KT1:een sisältyvät
projektit tulee saada valmiiksi ajokorttidirektiivin täytäntöönpanoon kuu-
luvien säännösten edellyttämässä aikataulussa viimeistään vuonna
2013.

Kokonaistuottavuuden kehittymiselle on asetettu tavoitteeksi 2 %, mikä
ei Liikenteen turvallisuusviraston arvion mukaan tule toteutumaan tulok-
sen jäädessä 0 %:iin. Viraston arvion mukaan syynä ovat suoritevolyy-
mien alhaiset ennusteet, jotka loppuvuoden aikana heikentävät tuotta-
vuuden kasvua siten, että tuottavuuden ennustetaan olevan vuonna
2011 samalla tasolla kuin 2010. Usean vuoden ajanjaksolla tuottavuus
kuitenkin nousee.

Muiden ministeriön tulossopimuksessa edellyttämien tehtävien toteutuminen

Liikenteen turvallisuusvirasto pysyy hallinnonalan tuottavuustavoittees-
saan sekä toteuttaa alueellistamisen sille määrätyssä aikataulussa. Vi-
rasto on noudattanut alueellistamisessa ja siitä johtuvissa yhteistoimin-
taneuvotteluissa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Alueellistaminen ei ole ai-
heuttanut irtisanomisia ja viraston ennusteen mukaan irtisanomisia voi-
daan välttää myös loppuvuoden osalta. Tehtävä on ollut virastolle erit-
täin haastava, mutta virasto on onnistunut tässä varsin hyvin.

Liikenteen turvallisuusviraston esittämän analyysin mukaan virasto tulee
saavuttamaan myös muut sille asetetut kehittämistavoitteet.

Selvitys tilinpäätöskannanoton johdosta

Liikenne- ja viestintäministeriö edellytti tilinpäätöskannanotossaan
9.6.2011 (LVM/653/01/2011) viraston laativan ministeriön hyväksymän
maksustrategian vuoden 2011 aikana. Samassa yhteydessä viraston tu-
lee varmistaa tuloksellisuuden laskentatoimen järjestäminen ja tämän
kuvaaminen riittävällä tarkkuudella sekä huomioida Valtiontalouden tar-
kastusviraston kannanotto koskien viraston keskeisiä toimintoja kuvaa-
vien tuottavuuden tunnuslukujen laskentaa. Liikenteen turvallisuusviras-
to on analyysissään liittyen julkisoikeudellisten suoritteiden kustannus-
vastaavuuden ennalta arvaamattomuuteen todennut päivittäneensä
maksustrategiansa kesän aikana. Ministeriö kuitenkin muistuttaa, että
viraston maksustrategia tulee laatia yhteistyössä ministeriön kanssa ja
strategia vaatii ministeriön hyväksynnän ennen voimaan tuloa.

Talous
Toimintamenomäärärahaa on käytetty vuoden ensimmäisellä puoliskolla
12,3 miljoonaa euroa (35 % määrärahasta). Johtuen maksullisen toimin-
nan ylijäämästä eräitä maksuja laskettiin maksuasetuksen muutoksella
1.6.2011 alkaen, toimenpiteen vaikutus tuntuu vasta loppuvuoden aika-
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na. Ministeriö toteaa, että maksuasetuksen muutos 1.6.2011 alkaen on
ollut oikeansuuntainen toimenpide ylijäämäkehityksen katkaisemiseksi.
Myös eräitten menoerien osalta alkuvuonna tapahtui viivästyksiä, mikä
merkitsee menojen toteutumista loppuvuonna suurempina kuin alku-
vuonna. Viraston sisäisen tulosennusteen mukaisesti määrärahan käyttö
olisi noin 36 miljoonaa euroa sisältäen vuodelta 2010 siirtyneen määrä-
rahan. Vuoden 2011 määrärahakäytöksi arvioidaan 22,8 miljoonaa eu-
roa, jolloin vuoden 2011 määrärahaa siirtyisi vuodelle 2012 12,6 miljoo-
naa euroa.

Ministeriö toteaa viraston rahoitus- ja eri liikennemuotojen käsittelyn
olevan haasteellista talouden näkökulmasta. Yhteistyötä ministeriön ja
viraston tulee tältä osin jatkaa.

Ministeriön edellyttämät kehittämistoimet puolivuotisraportoinnin johdosta

Puolivuotisraportissa tuli esittää tiivis toiminnan tuloksellisuuden yleis-
kuvaus puolivuotisjaksolta, joka edellisen vuoden tapaan puuttui viras-
ton raportoinnista. Lisäksi virastojen tuli raportoinnin yhteydessä kertoa
mihin toimenpiteisiin virasto on ryhtynyt tai ryhtymässä ministeriön an-
tamassa tilinpäätöskannanotossa esitettyjen kehittämiskohteiden osalta.
Raportointi oli tältä osin puutteellinen. Ministeriö kehottaa Liikenteen
turvallisuusvirastoa kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota annet-
tuihin raportointiohjeisiin ja noudattamaan niitä tarkemmin.

1.10.2010 annetussa puolivuotisraportissaan ministeriö kehotti Liiken-
teen turvallisuusvirastoa kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota
puolivuotisraporteissaan analyysiosaan niiden tavoitteiden kohdalla, jot-
ka ennusteen mukaan eivät ole toteutumassa. Virasto oli selkeästi pa-
rantanut raportointiaan tältä osin.

Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö

Minna Kivimäki
Osastopäällikkö, ylijohtaja
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Liikenteen turvallisuusvirasto – puolivuotisraportointi 1.1.-30.6.2011

1. Viraston toiminnan tuloksellisuuden yleiskuvaus puolivuotisjaksolta:
tähän kootusti viraston oma arvio tulostavoitteiden saavuttamisen asteesta ja mahdollisista ongelmakohdista

2. Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta

Liikenneturvallisuus Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Kaupallisen lentoliikenteen kuolemaan johtaneet on-
nettomuudet, kpl

0 0 0 0 0

Kaupallisen merenkulun kuolemaan johtaneet onnet-
tomuudet, kpl

0 0 0 0 0

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet,
kpl enintään (4 vuoden ka)

41 27 28 25 29Viime talven vaikeat jääolot ovat suurin yksittäinen
syy onnettomuuksien lisääntymiseen. Suuri osa
onnettomuuksista on tapahtunut aluksen kulkiessa
jäärännissä tai murtaja-avustuksessa. Laivojen oli
miltei mahdoton edetä ilman jäänmurtajien avus-
tusta ja murtajat joutuivat voimakkaasti leikkaa-
maan aluksia jäistä tai hinaamaan niitä. Seurauk-
sena yhteentörmäysonnettomuudet lisääntyivät.

Suomen aluevesillä tapahtuneet onnettomuudet, kpl
enintään (4 vuoden ka)

41 31 33 26 33Viime talven vaikeat jääolot ovat suurin yksittäinen
syy onnettomuuksien lisääntymiseen. Suuri osa
onnettomuuksista on tapahtunut aluksen kulkiessa
jäärännissä tai murtaja-avustuksessa. Laivojen oli
miltei mahdoton edetä ilman jäänmurtajien avus-
tusta ja murtajat joutuivat voimakkaasti leikkaa-
maan aluksia jäistä tai hinaamaan niitä. Seurauk-
sena yhteentörmäysonnettomuudet lisääntyivät.

Kaupallisen rautatieliikenteen kuolemaan johtaneet
onnettomuudet

0 0 0 0 0

Valvontatoimenpiteet Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Ilmailutoimialan valvontatoimenpiteet
— asematasotarkastukset, kpl 122 120 120 63 120
— lentoasemien turvatoimien tarkastukset, kpl 49 47 47                       23 47Osavuositavoite on saavutettu ja koko vuodelle

asetettu tavoite näyttäisi toteutuvan
Tieliikennetoimialan valvontatoimenpiteet
— Katsastustoimipaikkojen valvontatapahtumat, kpl 172 195 300 80 300Testiajoneuvon avulla suoritettavat valvontatapah-

tumat sijoittuvat toiselle puolivuotiskaudelle, joten
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Valvontatoimenpiteet Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

toiselle kaudelle tulee enemmän valvontatapahtu-
mia

— ADR –koulutusvalvontakäynnit, kpl 63 67 50 26 50
Meriliikennetoimialan valvontatoimenpiteet Satama-
valtiotarkastus, kpl

356 373 340 144 344Paris Mou sopimuksen jäsenvaltiona olemme sitou-
tuneet tekemään vuonna 2011 344 satamaval-
tiotarkastusta. Velvoitteen luku perustuu jäsen-
maassa käyneiden alusten lukumäärään sopimuk-
sessa sovitulla tavalla laskettuna.

Rautatietoimialan valvontatoimenpiteet, kpl 33 30 30 22 41

Palvelukyky ja laatu Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Läpäistään kansainväliset auditoinnit tai korjataan
poikkeamat määräaikoihin mennessä

toteutui toteutuu toteutuu toteutunut toteutuuVuonna 2011 toteutettujen sekä edellisen vuoden
auditointien löydösten korjaamiseksi on laadittu
toimintasuunnitelmat määräaikoineen. Niiden puit-
teissa luonteeltaan velvoittavat ja yksinomaan
ilmailutoimialan toimintaan kohdistuneet poik-
keamat on korjattu ja/tai tullaan korjaamaan mää-
räajoissa. Niiden poikkeamien osalta, joiden kun-
toon saattaminen riippuu Trafin ulkopuolisista ta-
hoista, Trafi on pyrkinyt aktiivisesti ja rakentavasti
edistämään asiaa esimerkiksi kansainvälisillä foo-
rumeilla.

Katsastustoimipaikat, joissa ajoneuvojen hylkäyspro-
sentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin
-3 tai +7 %-yksikköä maan keskiarvosta, %

80,13 83,0 83,0 73,5 75Toimipaikkojen määrän jatkuva ja ennätysnopea
lisääntyminen on vähentänyt yhdellä toimipaikalla
katsastettavien ajoneuvojen määrää. Tämä on
johtanut siihen, että katsastettavien ajoneuvojen
tosiasiallinen kunto on hajautunut asemien välillä
entistä enemmän. Lisäksi valvonnan nykyinen
henkilöstömäärä ei ole mahdollistanut toimipaikko-
jen tarkastusten lisäämistä asemien määrän li-
sääntymisen tahdissa, joten laatuerojakin toimi-
paikkojen välillä esiintyy entistä enemmän.

Autokouluoppilaiden tutkintomenestys (asteikko 1—
5)

3,24 3,23 3,23 3,23 3,23

Hakemusasioiden käsittelyajat Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Ilmailun lupakirja- ja kelpuutushakemusten käsitte-
lyaika, 14 vrk kuluessa, %

92,9 90,5 90 91,3 90
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Hakemusasioiden käsittelyajat Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Valmistussarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettä-
vät poikkeusluvat käsitellään tavoiteajassa (2 viik-
koa), %

- - 90 90 90Hakemuksia ei todennäköisesti tänä vuonna tule
kuin korkeintaan joitain yksittäiskappaleita, joten
suurta muutosta ei ole luvassa.

Turvallisuusneuvonantajakokeiden käsittelyaika, pv,
keskiarvo

2,0 1,83 3 2,44 3

Merenkulun pätevyyskirjojen käsittelyaika, 14 vrk
kuluessa, %

- 53 70 27,5 50Suurin osa määräajassa käsitellyistä hakemuksista
oli kiireellisiä tapauksia, jotka käsiteltiin jonon ohi.
Kesän ja alkusyksyn aikana tilanne on normalisoi-
tumassa.

Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden teknisten
eritelmien täytäntöönpano tehdään määräajassa

12 kk - 6 kk ei toteutunut* 6 kk toteutuu3 YTE:n suhteen komissio antoi implementointiai-
kaa aikaisemman 6 kk:n sijaan n. 2 viikkoa, mihin
ei ollut voitu varautua. Nämä YTEt myöhästyvät.
Komissioon vaikuttamalla implementointiaika saa-
tiin takaisin 6 kk:een, missä ajassa muiden YTEjen
täytäntöönpanon onnistunee. Määräysvalmistelun
prosessin ja koordinaation tehostamiseksi on ryh-
dytty toimenpiteisiin.

Sähköisten asiointipalvelujen käyttö Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Keskeisten tietojärjestelmien (ATJ ja LTJ) käytettä-
vyystaso

heikko hyvä hyvä hyvä hyvä

Sähköisten palvelujen määrä - lisääntynyt lisääntyy lisääntynyt lisääntyyVuonna 2011 otettu käyttöön sähköinen käyttö-
vastaavailmoitus ja käytetyn auton energiamerkki.

INSJÖ on otettu vuoden 2011 aikana Suomessa tek-
nisesti käyttöön ja 5 merkittävää varustamoa käyt-
tää sitä

- - toteutuu osittain toteutunut toteutuu

Keskeisten asiakas- ja sidosryhmien tyytyväi-
syys

Toteutuma
     2009

Toteutuma
2010

Tavoite 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Sidosryhmien tyytyväisyys Liikenteen turvallisuusvi-
raston toimintaan2

- hyvä 3,5 - Toteutetaan vasta loppuvuodesta.

Toiminnallinen tehokkuus

Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Ennustettujen yksikkökustannusten toteutuminen
(ennustetut yksikkökustannukset toteutuvat pääsuo-

- 3/5 4/5 5/5 5/5

2 Vuodesta 2011 LVM:n hallinnonalan kaikille virastoille ja laitoksille yhteinen tulostavoite.
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Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

ritteissa)
Projektien aikataulujen ja budjettien toteutuminen3 - 2/10 6/8 7/8 5/8Ajo-oikeus –projektiin tuli viimevuonna budjetoin-

nin jälkeen Poliisin ilmoitus etteivät he voi ottaa
uusia Kuljettajajärjestelmiä käyttöön suunnitellusti
vuonna 2011. Tästä syystä päätettiin KT1 –kehi-
tysohjelman aikataulua siirtää 14 kuukautta
eteenpäin ja sisällyttää siihen lisäyksenä uuden
ajokorttilain toteutuksesta aiheutuvat lisäykset.
Aikataulun siirtyminen tuottaa paljon lisätöitä, jot-
ka ylittävät budjetoidun määrän.

Kuljettaja LTJ –projektin työmäärä tulee ylittä-
mään budjetoidun.

Ilmailun substanssijärjestelmä –projektin toimitus-
sopimus Digia Oyj:n kanssa irtisanottiin ja projekti
on aloitettu uudelleen. Aikataulu ja budjetti muut-
tuvat projektin uudelleen aloittamisen myötä oleel-
lisesti.

Työn tuottavuuden kehittyminen, % - 2,62 1 1 1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % - 5,69 2 0 0Suoritevolyymien alhaiset ennusteet loppuvuonna

heikentävät tuottavuutta.
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaa-
vuus,
neljän vuoden keskiarvo, %

- 99,5 96 104 102Kustannusvastaavuutta mitataan neljän vuoden
keskiarvona. Johtuen toimintaympäristön ennalta-
arvaamattomista ja jatkuvista muutoksista tavoit-
teen saavuttaminen on haasteellista. Trafi pyrkii
100 % kustannusvastaavuuteen pitkällä aikavälillä.
Trafi on päivittänyt maksustrategiansa tänä kesä-
nä. Nyt hieman kohollaan olevaan kustannusvas-
taavuuteen ollaan reagoitu alentamalla rekiste-
röinnin suoritehintoja 1.6.2011 alkaen. Ilmailun
hintoja suunnitellaan alennettavaksi vuoden 2012
alusta.

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus,
neljän vuoden keskiarvo, %

- 117 128 126 126Tietopalvelu-suoritteiden luovuttamismäärä on
vaikeasti ennakoitavissa. Trafi soveltaa hinnoitte-
lussaan maksustrategiaa.

3 Keskeiset valitut projektit:
Kuljettajasubstanssiprojektit: Ajo-oikeusprojekti, Kuljettajakorttiprojekti, Ajokokeetprojekti, Kuljettajatietopalveluprojekti
Kuljettajakäyttöönottoprojektit: Kuljettaja-LTJ (kuljettajatietojen siirto liikennetietojärjestelmästä ajoneuvoliikennetietojärjestelmään), Koppi eli Kuljettajajärjestelmän käyt-
töönottoprojekti, Kuljettajatietojärjestelmän hallinnollinen kehityshanke
Ilmailun substanssijärjestelmäprojekti



58

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1–5) - 3,0 3,2 Selviää vasta työilmapiirikyselyn myötä.
Henkilöstömäärä, htv 532 503 516 485 495Koko vuoden on ollut virkoja auki (johtuen alueel-

listamisesta ja siitä johtuvasta henkilöstön vaihtu-
vuudesta). Rekrytointeja on edelleen kesken.

Seurattavat mittarit

Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Muussa kuin kaupallisessa lentoliikenteessä kuollei-
den määrä (5 vuoden keskiarvo)

2,2 3,2 2,6 ?Kuolleiden määrä vaihdellut 1-4 välillä vuosittain.
Tänä vuonna toistaiseksi vain 1 kuollut lento-
onnettomuuksissa Suomessa/suomalaisella ilma-
aluksella. Toivottavasti enempää ei tule, sillä kol-
mena edeltävänä vuotena luvut ovat olleet 3, 4 ja
4. Lopullista määrää on kuitenkin mahdotonta
ennustaa.

Kuolemaan johtaneet veneilyn onnettomuudet, kpl 54 40 20 n. 50Alkukesän mediaseurannan perusteella tavoitteen
(50 henkeä) alle päästäisiin, mutta esimerkiksi
heinäkuun loppupuolella on kuollut useita huvi-
veneilijöitä.

Tieliikenteessä kuolleiden määrä korkeintaan, henki-
löä

281 270 129 238

Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmästä luovutetut
tietoyksiköt, miljoonaa kpl

78,4 93,5 53,3 100

Rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kul-
jettajien osuus (keskiarvo 5 vuoden toteutumista),
%

58,19 60,57 66,60 61,5Alkuvuoden osalta olevaa suurta kasvua ei ole
vielä pystytty selvittämään, sen vuoksi ennuste
vuodelle 2011 eroaa toteutumasta.

Uusien myytyjen henkilöautojen ominaispäästöt
g/km

157 149,5 145,95 143Tulossopimuksessa annettu ennuste 137g/km ei
toteudu ellei verotuksen ohjausvaikutusta lisätä.
CO2-päästöt laskevat hitaasti edelleen, hidas tai
negatiivin talouskasvu ei kuitenkaan saata CO2-
päästöjä uudelleen kasvuun. Suurikulutuksisien
autojen ensirekisteröinnit eivät merkittävästi li-
säänny.

3. Lisäksi ministeriö edellyttää seuraavaa:

Analyysi
Liikenteen turvallisuusvirasto pysyy hallinnonalan tuottavuustavoitteiden ja alueellis-
tamisen toteuttamisen sovitussa aikataulussa. Tuottavuusohjelman tavoitteena on

Liikenteen turvallisuusvirasto pysyy hallinnonalan tuottavuustavoitteessa sekä toteuttaa alu-
eellistamisen sille määrätyssä aikataulussa.
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Analyysi
vähentää Liikenteen turvallisuusviraston henkilötyöpanoksen määrää yhdistettyjen
virastojen vuoden 2006 lähtötasoon verrattuna 46 henkilötyövuodella, eli 516 henkilö-
työvuoteen vuoden 2011 loppuun mennessä.
Alueellistamisohjelman puitteissa on sitouduttu siirtämään tehtäviä 40 htv:n osalta
Rovaniemelle vuoden 2013 loppuun mennessä ja 55 htv:n osalta vuoden 2015 lop-
puun mennessä sekä 20 htv:n osalta Lappeenrantaan vuoden 2015 loppuun mennes-
sä. Tuottavuusohjelma ja alueellistaminen tulee toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa
noudattaen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia tukikeinoja hyödyntäen.

Liikenteen turvallisuusvirasto toteuttaa alueellistamisen sille määrätyssä aikataulussa. Alueel-
listamisessa ja siitä johtuvissa yhteistoimintaneuvotteluissa Liikenteen turvallisuusvirasto on
noudattanut hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Tähän mennessä alueellistaminen ei ole aiheuttanut
irtisanomisia ja näyttää siltä, että irtisanomiset voidaan välttää myös loppuvuoden osalta. Tä-
mä on ollut mahdollista, koska tukitoimet ovat olleet oikein kohdennettuja.

Liikenteen turvallisuusvirastossa käynnistetään tietoturvallisuuden vakiointia koskeva
hanke, joka perustuu yleisesti hyväksyttyyn tietoturvastandardiin.

Liikenteen turvallisuusvirastossa on käynnissä tietoturvan vakiointia koskeva hanke, joka pe-
rustuu ISO 27000 -sarjan standardeihin.

Liikenteen turvallisuusviraston tulee noudattaa toiminnassaan 4.2.2010 annettua val-
tioneuvoston periaatepäätöstä pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamisesta.

Trafi toimii periaatepäätöksessä kirjattujen toimeenpano-ohjeiden mukaisesti. Toimenpiteiden
säästövaikutuksille annettujen tavoitteiden saavuttaminen on erityisten haasteellista matkus-
tuskustannustavoitteen osalta ja näyttää siltä että asetetusta kustannustavoitteesta hieman
jäädään.

Käynnistetään eri toimijoiden liikenneturvallisuusviestinnän yhteistyön uudistaminen
Liikenteen turvallisuusviraston johdolla. Tavoitteena on vahvistaa viranomaisten, Lii-
kenneturvan ja liikennealan järjestöjen liikenneturvallisuusviestinnän yhteistyötä ja
tehostaa sitä kautta viestinnän vaikuttavuutta liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Yhteistyön uudistaminen on käynnistynyt ja konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty: ohjaus-
ryhmä ja verkosto on nimetty. Mukana yhteistyössä on poliisi, STM, LVM ja SM sekä Liikenne-
turva ja liikennealan keskeiset järjestöt. Yhteistyö koskee kaikkia liikennemuotoja, mutta pai-
nottuu tieliikenteeseen. Syksyllä käynnistyy yhteisen liikenneturvallisuusviestinnän suunnittelu
ja toteuttaminen.

Liikenteen turvallisuusvirasto kehittää osaamistaan sääntelyä ja valvontaa kos-
kevien ohjeiden laatimisessa. Myös ohjeiden selkeyteen ja laatuun kiinnitetään
huomiota.

Liikenteen turvallisuusvirastossa on alkuvuonna ollut kohdennettua koulutusta sääntelyä ja
valvontaa koskevien ohjeiden laatimiseen liittyen. Lisäksi loppuvuodeksi on suunniteltu tähän
teemaan liittyvää lisäkoulutusta.

4. Talous

Vuosi 2010 Vuosi 2011
Vuodelta 2010 siirtynyt

määräraha
Toteutuma

1.1.-30.6.2011
Ennuste

2011
(koko vuosi)

Talousarvio 2011
(tilijaottelun mu-

kaisesti)

Toteutuma 1.1.-
306.2011

Ennuste
2011

(koko vuosi)
4.10.31.20.01 Liikenteen turvallisuusviraston
toimintamenot

13 205 395

31.20.01 Liikenteen turvallisuusviraston toimin-
tamenot

35 375 000 12 299 686 36 000 000

Talousarvio 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste 2011

11.19.05 Lentoliikenteen valvontamaksu 7 800 000 3 941 649 7 883 298

5. Analyysi rahoitustilanteesta

Toimintamenomäärärahaa on käytetty vuoden ensimmäisellä puoliskolla 12,3 miljoonaa euroa (35 % määrärahasta). Johtuen maksullisen toiminnan ylijäämästä eräitä maksuja
laskettiin maksuasetuksen muutoksella 1.6.2011 alkaen, joten toimenpiteen vaikutus tuntuu vasta loppuvuoden aikana. Myös eräitten menoerien osalta alkuvuonna tapahtui vii-
västyksiä, mikä merkitsee menojen toteutumista loppuvuonna suurempina kuin alkuvuonna. Viraston sisäisen tulosennusteen mukaisesti määrärahan käyttö olisi noin 36 miljoonaa
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euroa. Tällöin kuitenkin käytetään joulukuussa 2011 vuodelta 2010 siirtynyt määräraha 13,2 miljoonaa euroa, jolloin vuoden 2011 määrärahakäytöksi tulisi 22,8 miljoonaa euroa
(36,0 m euroa ./. 13,2 m euroa), jolloin vuoden 2011 määrärahaa siirtyisi vuodelle 2012 12,6 miljoonaa euroa. Täytyy kuitenkin korostaa, että syksyn 2011 yleistaloudelliset nä-
kymät voivat muuttaa maksullisten suoritteiden kysyntää, mitä ei tässä vaiheessa voi vielä ennakoida.
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Viestintävirasto

Liikenne- ja viestintäministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten väliset tulossopimukset
vuodelle 2011 (LVM/1884/01/2010)

Viestintäviraston tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2011 ensimmäisellä puoli-
vuotisjaksolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallin-
nonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2011 vahvistettujen tulostavoit-
teiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2011. Yhteenveto perus-
tuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on
käsitelty 22.9.2011.

Toiminnalliset tulostavoitteet ja niiden saavuttaminen

Viestintävirasto arvioi saavuttavansa lähes kaikki sille asetetut toimin-
nalliset tulostavoitteet. Vakavien viestintäverkkojen vikatilanteiden mää-
rälle asetettua tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Koko vuodelle tavoit-
teeksi asetettu korkeintaan kahdeksan vikatilannetta on ylitetty jo vuo-
den ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Myös aktiivisilla toimenpiteillä
(tv-maksutarkastus, suora- ja telemarkkinointi, markkinointiviestintä)
hankittujen uusien tv-maksun maksajien määrälle asetettua 75 000 uu-
den maksajan tavoitetta ei tulla saavuttamaan.

Muiden ministeriön tulossopimuksessa edellyttämien tehtävien toteutuminen

Ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa virastolle on asetettu
tavoitteeksi tukea ilmastonmuutoksen hillintää sekä muutoksen varau-
tumiseen liittyviä tavoitteita toimialallaan. Viestintävirasto kertoo otta-
neensa huomioon omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat. Virasto
selvittää alueittain viestintäverkkojen todellisen energiankulutuksen
(1Mbit/kWh/€) viestintäverkkojen energiaintensiteetin profiloimiseksi.
Lisäksi Viestintävirasto on toiminnassaan huomioinut ympäristönäkö-
kohdat mm. asettamalla tavoitteeksi viraston hiilijalanjäljen pienenemi-
sen ja käynnistämällä toimet tavoitteen toteutumiseksi. Virasto on myös
kartoittanut kansainvälisten ympäristöhankkeiden tilannetta ja selvittä-
nyt niiden vaikutuksia kansalliseen työhön.
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Selvitys tilinpäätöskannanoton johdosta

Ministeriö on edellyttänyt, että Viestintävirasto raportoi, mihin toimenpi-
teisiin se on ryhtynyt tai ryhtymässä tilinpäätöskannanotossa esitettyjen
kehittämiskohteiden osalta. Ministeriö esitti tilinpäätöskannanotossaan,
että Viestintäviraston tulee kehittää toimintaansa niiden tavoitteiden
osalta, joissa se ei vuonna 2010 saavuttanut sille asetettuja tavoitteita
tai saavutti ne vain osittain. Viestintäverkkojen vakavien vikatilanteiden
määrän pienentämiseksi virasto on tehnyt tai tulee vielä tekemään lu-
kuisia yksittäisiä toimenpiteitä. Myös laajakaista 2015-hankeen tukijär-
jestelmää on kehitetty monin tavoin.

Uusien tv-maksun maksajien osalta epävarmuus tv-maksuvelvollisuuden
jatkumisesta sekä hallitusohjelman kirjaus tv-maksutarkastuksen lop-
pumisesta on vaikeuttanut uusien maksajien hankintaa. Ministeriö pitää
edelleen tärkeänä, että viraston tulee jatkaa aktiivisia toimenpiteitä uu-
sien tv-maksun maksajien lisäämiseksi. Viraston tulee kuitenkin toimin-
nan suunnittelussa varautua siihen, että julkisen palvelun rahoituksen
mahdollinen uudistus saattaa aiheuttaa muutoksia valtion televisio- ja
radiorahaston sekä Viestintäviraston televisiomaksuhallinnon toimintaan.

Tukkumarkkinoita koskevista erimielisyyksistä neuvotellen tai sovitellen
ratkaistujen osuuden arvioidaan tänä vuonna olevan tavoitteen mukai-
nen eli vähintään puolet kaikista.

Talous
Viestintävirastolle on osoitettu toimintamenomäärärahaa 7,806 miljoo-
naa euroa. Lisäksi virastolla on käytettävissä vuodelta 2010 siirtynyttä
määrärahaa 1,752 miljoonaa euroa. Viestintäviraston toiminta-
menomäärärahan käyttö on 30.6.2011 mennessä noin 4 miljoonaa eu-
roa tuloenemmistöinen johtuen taajuusmaksujen ja verkkotunnusmak-
sujen jaksottamisesta ja etupainotteisuudesta sekä eräiden menojen
painottumisesta loppuvuoteen. Viraston ennusteen mukaan toiminta-
menomäärärahan toteuma tulee olemaan noin 7,5 miljoonaa euroa ja
vuodelle 2012 määrärahoja siirtyisi noin 2 miljoonaa euroa.

Laajakaistahankkeen toteuttamiseen Viestintävirastolla on käytettävissä
vuodelle 2011 osoitettua määrärahaa 9,8 miljoonaa euroa. Lisäksi ai-
emmilta vuosilta määrärahoja on siirtynyt yhteensä noin 12,77 miljoo-
naa euroa. Virasto arvioi laajakaistahankkeiden valtionavustuksista ai-
heutuvien maksatusten määräksi noin 1 miljoona euroa. Vuodelle 2012
laajakaistahankkeeseen tarkoitettuja määrärahoja siirtyisi noin 21,6 mil-
joonaa euroa. Määrärahan käytön vähäisyys aiheutuu arvioitua pitem-
mistä tukipäätösten käsittelyajoista.

Maksullisen toiminnan tulokertymä tulee viraston ennusteen mukaan
olemaan budjetoitua pienempi ja vastaavasti menot toteutuvat budjetoi-
tua alhaisempina. Sen sijaan veronluonteisten suoritteiden tulokertymän
virasto arvioi toteutuvan budjetoitua suurempana johtuen tv- ja radio-
toiminnan valvontamaksujen budjetoitua suuremmasta kertymästä. Ve-
ronluonteisten maksujen menot Viestintävirasto arvioi toteutuvan budje-
toitua pienempinä. Molempien suoriteryhmien kustannusvastaavuusta-
voite saavutetaan ja jopa ylitetään.

Laajakaistahanke jatkuu vuoteen 2015. Vaikka laajakaistahankkeen tu-
kihakemusten päätöksiä koskeva tavoite tullaan saavuttamaan, viraston
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tulee kiinnittää erityistä huomiota hakemusten käsittelyajan lyhentämi-
seen.

Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö

Juhapekka Ristola
Osastopäällikkö, ylijohtaja



64

Viestintävirasto – puolivuotisraportointi 1.1.–30.6.2011

1. Viraston toiminnan tuloksellisuuden yleiskuvaus puolivuotisjaksolta:

Viestintäviraston toiminta ajalla 1.1.–30.6.2011 on ollut tuloksellista ja virasto tulee oman arvionsa mukaan saavuttamaan lähes kaikki sille asetetut toiminnalliset tulostavoitteet.

Vakavien viestintäverkkojen vikatilanteiden määrälle asetettua tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Koko vuodelle tavoitteeksi asetettu korkeintaan kahdeksan vikatilannetta ylitettiin
ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Vikatilanteiden taustalla ei Viestintäviraston käsityksen mukaan kuitenkaan ole teleyritysten varmistusvelvoitteiden laiminlyöntejä tai huolima-
tonta toimintaa.

Aktiivisilla toimenpiteillä (tv-maksutarkastus, suora- ja telemarkkinointi, markkinointiviestintä) hankittujen uusien tv-maksun maksajien määrälle asetettua tavoitetta ei tulla saa-
vuttamaan. Epävarmuus tv-maksuvelvollisuuden jatkumisesta sekä hallitusohjelmaan tehty kirjaus tv-maksutarkastuksen loppumisesta vaikeuttavat uusien tv-maksuasiakkaiden
hankintaa.

Viraston toimintamenomomentille budjetoitu nettomenomääräraha on 7,8 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan nettomenon toteutuma tulee olemaan noin 5,8 miljoonaa euroa.
Maksullisen toiminnan tuloarviot toteutuvat suunnitellusti. Menoissa syntynee hieman säästöä. Veronluonteisten maksujen tulokertymä tulee olemaan hieman budjetoitua suurem-
pi.

Virasto raportoi ohessa sille asetettujen tulostavoitteiden toteutumasta jaksolla 1.1.–30.6.2011. Ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa virastolle asetettiin lisäksi seu-
raava tavoite: "Virasto tukee ilmastonmuutoksen hillintään sekä muutoksen varautumiseen liittyviä tavoitteita toimialallaan. Virasto ottaa huomioon omassa toiminnassaan ympä-
ristönäkökohdat. Virasto selvittää alueittain viestintäverkkojen todellisen energiankulutuksen (1Mbit/kWh/€) viestintäverkkojen energiaintensiteetin profiloimiseksi". Viestintäviras-
to on ottanut toiminnassaan huomioon ympäristönäkökohdat mm. asettamalla tavoitteeksi viraston hiilijalanjäljen pienenemisen ja käynnistämällä toimet tavoitteen toteutumisek-
si. Lisäksi selvitystyö viestintäverkkojen todellisen energiakulutuksen profiloimiseksi on käynnistetty kansallisten sidosryhmien kanssa ja kansainvälisten hankkeiden tilannetta on
kartoitettu ja selvitetty niiden vaikutuksia kansalliseen työhön.

Ministeriö on lisäksi edellyttänyt, että Viestintävirasto raportoi, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tai ryhtymässä tilinpäätöskannanotossa esitettyjen kehittämiskohteiden osalta.
Ministeriö esitti tilinpäätöskannanotossaan, että Viestintäviraston tulee kehittää toimintaansa niiden tavoitteiden osalta, joissa se ei vuonna 2010 saavuttanut sille asetettuja tavoit-
teita tai saavutti ne vain osittain. Viestintävirasto toteaa tällaisista tavoitteista seuraavaa:

Viestintäverkkojen vakavien vikatilanteiden määrän pienentämiseksi on tehty ja tullaan tekemään lukuisia toimenpiteitä:
o Kehitetään eri sidosryhmille tarkoitettuja viestintäverkkojen - ja palveluiden toimivuuteen liittyviä tilannekuvapalveluita
o On tiivistetty yhteydenpitoa teleyrityksiin vakaviin vikatilanteisiin liittyvien syiden analysoimiseksi ja parannustoimenpiteiden kehittämiseksi.
o Määräyksen M57 mukainen vikatilanteiden ilmoitusprosessi on käytössä ja sitä kehitetään jatkuvasti.
o Määräykseen M58 liittyvä viestintäverkkojen ja palveluiden laatuun liittyvä kartoituskysely lähetetty teleyrityksille ja analyysi ja raportointi tehdään vuoden jäl-

kimmäisellä puoliskolla.
o Määräyksen 47 mukaiset teleyritysten tietoturvakäytäntöihin liittyvät tapaamiset ovat meneillään ja tulokset analysoidaan ja raportoidaan vuoden jälkimmäisellä

puoliskolla.
o Muutettu määräys M28 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta tuli voimaan 1.4.2011 ja sen implementoinnin seuranta käynnistetään vuoden toi-

sella puoliskolla.
Laajakaista 2015 -hankkeen tukijärjestelmää on kehitetty seuraavasti:

o Jokaisen uuden tuenhakijan kanssa järjestetään aloituskokous (paikan päällä tai videoneuvottelu), jossa käydään läpi tuen hakuprosessiin liittyvät erityiskysymyk-
set ja asiat, joiden osalta on todettu tulkintaongelmia tai väärinymmärryksiä.

o Aloituskokouksissa tai muuten tuen hakijoiden kanssa yhteyttä pidettäessä korostetaan, että tarvitsemme riittävät verkkotiedot tukipäätöstä varten, mutta tietojen
toimittamismuodon suhteen ollaan mahdollisimman joustavia.

o Ensimmäisten tukipäätösten myötä on muodostunut vakiintuneet tulkintalinjaukset mm. verkon tukikelpoisuuteen liittyvistä kysymyksistä, mikä nopeuttaa päätök-
sentekoa ja helpottaa ohjeistusta ja neuvontaa tuen hakijoiden suuntaan.
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2. Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste 2011Analyysi

Viestintäverkot ja -palvelut toimivat laaduk-
kaasti ja häiriöttömästi. Vakavien viestintä-
verkkojen vikatilanteiden määrä, kpl

5 7 <84 10Tavoitetta ei
tulla saavut-
tamaan

Vakavien vikatilanteiden lukumäärä tulee ylittämään tavoite-
tason 8. A-luokan vikoja oli 1.1.–30.6.2011 kaikkiaan 10 kpl.
Vikojen taustalla on ollut tavanomaisia syitä (pääosin laitevi-
koja ja konfigurointivirheitä). Ainakaan toistaiseksi ei ole mi-
tään pitävää näyttöä siitä, että kyse olisi teleyritysten varmis-
tusvelvoitteiden laiminlyönnistä tai huolimattomasta toimin-
nasta.

Yksittäiset viestintäverkkojen viat eivät estä
hätäpuheluita minkään kunnan koko alueel-
la.
Tilanteet, jossa hätäpuhelut estyvät yksit-
täisten lyhytkestoisten viestintäverkkojen
vikojen vuoksi

- - toteutuu

enintään 5

Yksittäisten siirtoyh-
teysvikojen vaikutuk-
sen eliminointia kos-
keva määräyksen 33
muutos tuli voimaan
1.7.2011 ja sen edel-
lyttämälle lisäraken-
tamiselle annettu siir-
tymäaika päättyy
30.9.2012.

Toukokuussa 2011
operaattoreille teh-
tyyn kyselyyn saatu-
jen vastausten mu-
kaan verkko ei ollut
vuoden 2011 ensim-
mäisellä puolivuotis-
kaudella vielä täysin
määräyksen 33 edel-
lyttämällä tasolla.
Viestintäviraston tie-
toon ei kuitenkaan
tullut viestintäverkon
vikoja, jotka olisivat
aiheutuneet puutteis-
ta M33 edellyttämissä
varmistuksissa

Hätäkeskukselta saa-
dun tiedon mukaan
vuoden 2011 ensim-
mäisellä puolivuotis-
kaudella esiintyi kaksi
vikatapausta, jossa

Tavoite
saavutetaan

4 Luokitus muuttunut.
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Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste 2011Analyysi

hätäpuhelut olivat
tietyllä alueella esty-
neinä kiinteässä pu-
helinverkossa (lanka-
puhelimet mykkinä).

Ajantasainen tietoturvan tilannekuvapalve-
lu. CERT-FI:n tilannekuvapalvelun yhtey-
dessä tuotettujen tiedotteiden määrä, lkm

375 429 350 154
(tilanne8.7.2011)

Tavoite tullaan
saavuttamaan

Julkaistaan kahdesti vuodessa kansalaisille
suunnattu raportti kansallisesta tietoturvati-
lanteesta.

- - toteutuuEnsimmäinen kansa-
laisille suunnattu tie-
toturvakatsaus (video
turvallisesta verkko-
ostamisesta) julkais-
tiin 8.2.2011. Syksyllä
julkistetaan toinen
tietoturvakatsaus,
alustava teema netti-
huijaukset.

Tavoite tullaan
saavuttamaan

Luotettava kansallinen verkkotunnuspalve-
lu. Vuoden aikana myönnettyjen verkko-
tunnusten lukumäärä, lkm

 48 009 51 061  48 000 27 922Tavoite tullaan
saavuttamaan

Luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön
osoitettujen taajuuksien vastaavuus kysyn-
tään. Luvanvaraisten radiolaitteiden käyt-
töön osoitetun taajuusmäärän kasvu vuo-
dessa, %

 7,7 7,7 4 0,81 % 6–7 %

Vapautetaan radioluvista uusia sovelluksia
yhteiskunnan eri toimialojen käyttötarpei-
den mukaisesti. Uusien sovellusten luku-
määrä vuodessa, lkm

 5 3 3Tavoite tullaan saa-
vuttamaan. Uusia
luvasta vapautuksia
tulee tänä vuonna
neljä:
1. LPR eli pinnankor-
keustutkat
2. Radiomikrofonit
823-832 MHz
3. HEST- satelliitti-
päätelaitteet 14,0 -
14,25 GHz
4. HEST- satelliitti-
päätelaitteet 29,5 -
30,00 GHz

4

Maailman radiotaajuuskonferenssi (WRC
2012); varmistetaan kansallisten neuvotte-
lutavoitteiden saaminen mukaan yhteiseu-
rooppalaisiin konferenssiehdotuksiin.

- - toteutuuKansallisista tavoit-
teista saadaan yli 75
% ECP-teksteihin.

Tavoite tullaan
saavuttamaan

Merkittävien radiohäiriöiden syiden selvit- 18 18 16Hätä- ja turvallisuus- Tavoite tullaan
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Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste 2011Analyysi

tämiseen kuluva aika, tuntia, korkeintaan liikenteen häiriötapa-
uksia 11 kpl. Toistai-
seksi ei yhtään mat-
ka-ajan kannalta kriit-
tistä tapausta. Kah-
dessa tapauksessa
häiriö paikannettiin ja
poistettiin, muissa
tapauksissa kyseessä
laiteviat tai häiriö
hävinnyt itsestään.

saavuttamaan

Viestintämarkkinoiden kehitystä kuvaava
keskeinen tieto tuotetaan neljä kertaa vuo-
dessa. Toiminnalliset tunnusluvut tuotetaan
kaksi kertaa vuodessa ja investointien kehi-
tystä kuvaava tieto kerran vuodessa. Vies-
tintävirasto selvittää telepalvelujen laatua,
saatavuutta ja hintaa vähintään kerran
vuodessa.

toteutunut toteutui toteutuuViestintämarkkinoiden
kehitystä kuvaava
keskeinen tieto tuo-
tettu kahdesti (Mark-
kinakatsaus 1/2010:
Viestintämarkkinat
Suomessa 2010
(maaliskuu) sekä
Markkinakatsaus
2/2011 (Telepalvelu-
jen hintataso Suo-
messa 2010 (kesä-
kuu). Toiminnalliset
tunnusluvut on tuo-
tettu kerran (Markki-
nakatsaus 1/2010).

Viestintävirasto on
lisäksi selvittänyt
viestintäpalvelujen
käyttöä ja saatavuut-
ta (Viestintäpalvelu-
jen kuluttajatutkimus
(helmikuu) ja Postilä-
hetyspalvelututkimus
2010 (kesäkuu)) sekä
hintaa (Telepalvelujen
hintataso Suomessa
2010 sekä vähittäis-
hintaseurantatietojen
päivitys ja hintaseu-
rannan laajentaminen
tammi- ja huhtikuus-
sa).

Lisäksi:

Tavoite tullaan
saavuttamaan
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Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste 2011Analyysi

- Pohjoismainen
televertailu 2010
(Telecommunications
Markets in the Nordic
Countries) (heinäkuu)
- Viestintäviraston
liittyminen Tilastokes-
kuksen ja valtioneu-
voston kanslian Findi-
kaattori-palveluun ja
tietojen julkaiseminen
ko. palvelussa ja Ti-
lastokeskuksen Stat-
fin-tietokannassa.

Varmistetaan laajakaistan yleispalvelun
kohtuuhintaisuus koko maassa.
Yleispalveluun kuuluvan laajakaistayhtey-
den hinnoittelua koskevista käyttäjien yh-
teydenotoista kuukauden kuluessa tarvitta-
vien selvitysten saamisesta käsiteltyjen
osuus, %

- -

-

toteutuu

90

95,8 %Tavoite tullaan
saavuttamaan

Valtion laajakaistatukea koskevien tukiha-
kemusten ja/tai tarvittavien lisäselvitysten
saamisesta kolmen kuukauden kuluessa
annettujen päätösten osuus, %, vähintään

- - 80Hakemusten käsitte-
lyn keston ongelmat
ovat olleet tarvittavi-
en selvitysten saami-
sessa. Toteuman
tarkka raportointi on
mahdotonta, koska
osassa hakemuksista
viimeiset selvitykset
on pyydetty/saatu
vasta päätösluonnok-
sen lausuttamisen
yhteydessä.

Tavoite tullaan
saavuttamaan

Tukkumarkkinoita koskevista erimielisyyk-
sistä neuvotellen tai sovitellen ratkaistujen
osuus, %, vähintään

67 - 50 100Tavoite tullaan
saavuttamaan

Tele-, posti- ja mediapalvelujen käyttäjien
yhteydenotoista kahden kk:n kuluessa sel-
vityksen saamisesta käsiteltyjen osuus, %

95 96 9597,6 % (719/737)

Telepalvelujen käyttä-
jien yhteydenottoja
on käsitelty 506, jois-
ta 490 (96,8 %) on
käsitelty tavoiteajas-
sa.

Tavoite tullaan
saavuttamaan
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Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste 2011Analyysi

Postipalvelujen käyt-
täjien yhteydenottoja
on käsitelty 70, joista
69 (98,6 %) on käsi-
telty tavoiteajassa.

Mediapalvelujen käyt-
täjien yhteydenottoja
on käsitelty 161, jois-
ta 160 (99,4 %) on
käsitelty tavoiteajas-
sa.

Osoitteeltaan virheelliset kirjeet avataan ja
niistä perille toimitetaan, %, vähintään

81 77 80Osoitteeltaan virheel-
lisistä kirjelähetyksis-
tä on toimitettu perille
79,5 %.

Tavoite tullaan
saavuttamaan

Analysoidaan postimarkkinat uuden posti-
lain mukaisesti, asetetaan yleispalveluvel-
vollisuus tarvittaessa ja saatetaan uuden
postilain mukaiset määräykset tarvittaessa
voimaan.

- - toteutuuYleispalveluyritysten
nimeämiskriteerit ja
postimarkkinoiden
analyysiin liittyvät
kyselyt on valmisteltu
ja käytetty lausunnol-
la. Yleispalveluanalyy-
si ja päätösten val-
mistelu etenevät
suunnitellusti. Postin
jakelua koskeva viras-
ton määräys on val-
mistunut ja voimassa,
muut määräykset
ovat valmiina kuule-
miselle

Tavoite tullaan
saavuttamaan

Varmistetaan, että televisiotoiminnan har-
joittajat noudattavat mainontaa, tuotesijoit-
telua ja tekstitysvelvollisuutta koskevia
säännöksiä.

- - toteutuuTv-mainonnan kestoa
ja sijoittelua koskeva
tutkimus on valmis-
tumassa. Tuotesijoit-
telusäännösten nou-
dattamista on valvot-
tu omavalvonnalla ja
tarpeelliset päätökset
on annettu. Kerättä-
vät tiedot teksti- ja
äänipalveluista tv-
ohjelmissa on määri-
telty, kysely on valmis
ja kyselyn aikataulus-
ta ja sisällöstä on

Tavoite tullaan
saavuttamaan
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Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste 2011Analyysi

tiedotettu tv-
toimijoita

Aktiivisilla toimenpiteillä (tv-maksutarkas-
tus, suora- ja telemarkkinointi, markkinoin-
tiviestintä) hankittujen uusien tv-maksun
maksajien määrä, vähintään

68 500 71 400 75 000 36 888Tavoitetta ei
saavuteta

Epävarmuus tv-maksuvelvollisuuden jatkumisesta sekä halli-
tusohjelmaan tehty kirjaus tv-maksutarkastuksen loppumises-
ta vaikeuttavat uusien tv-maksuasiakkaiden hankintaa aktiivi-
sin toimin.

Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään kan-
salaisille tarjottavissa palveluissa.

- toteutui toteutuuViestintäviraston säh-
köisessä palvelussa
voi hakea harrastus-
toimintaan ja työyh-
teyksiin tarkoitettua
68 MHz:n yksityisen
radioverkon PMR-
lupaa (esimerkiksi
metsästysradiopuhe-
lin). Sähköisiä asioin-
tipalveluja tullaan
laajentamaan.

Tavoite tullaan
saavuttamaan

Viestintävirasto varmistaa valvonnalla ja
muilla käytettävissä olevilla keinoilla teleyri-
tysten korjauskapasiteetin riittävyyden.

- toteutui toteutuuTeleyritysten korjaus-
kapasiteetin riittä-
vyyttä on valvottu
Viestintävirastolle
teleyritysten tekemien
vika- ja häiriöilmoi-
tusten kautta. Ilmoi-
tettujen vikatilantei-
den yhteydessä ei ole
havaittu, että teleyri-
tysten korjauskapasi-
teetissa olisi ollut
puutteita.

Tavoite tullaan
saavuttamaan

Viestintävirastolla on kattava kuva maan
keskeisimmistä viestintäverkoista.  Kaikkien
saatavilla on ajantasainen tilannekuva vies-
tintäverkkojen vika- ja häiriötilanteista.

- toteutui toteutuuTilannekuvaprojekti
asetettiin 6.4.2011 ja
sen osaprojekti 1
(Häiriökartta) ja osa-
projekti 2 (Tiedonväli-
tysjärjestelmä) ovat
käynnissä.

Osaprojektissa 1
määräystyö on alka-
nut. Projektisuunni-
telman mukainen
tavoiteaikataulu on
julkaista määräys
loka-marraskuussa.

Tavoite tullaan
saavuttamaan
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Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste 2011Analyysi

Viraston keskitetty
sivusto julkisen toimi-
vuuden tilannekuvan
tuottamiseksi ei val-
mistu vuoden loppuun
mennessä – projekti-
suunnitelman mukai-
nen tavoiteaikataulu
on ensivuoden alku.
Osaprojekti 2 etenee
suunnitellusti. Tavoit-
teena on tuottaa vuo-
den loppuun mennes-
sä ehdotus Tiedonvä-
litysjärjestelmän to-
teutuksesta.

Vuoden loppuun
mennessä päivitetään
selvitys maan keskei-
simmistä viestintä-
verkoista. Tiedot ke-
rätään teleyrityksiltä
vielä manuaalisesti.
Tilannekuvan osapro-
jektissa 2 selvitetään,
miten teleyritysten
verkkojen rakennetie-
dot voidaan jatkossa
kerätä mahdollisim-
man automaattisesti
keskeisimmiltä osil-
taan.

Viestintävirasto takaa kansalliseen tietotur-
vatoimintaan (NCSA) liittyvien tietojärjes-
telmien säädöstenmukaisuuden. Suoritettu-
jen järjestelmätarkastusten lukumäärä, kpl,
vähintään.

- - 2018.6. mennessä 19
järjestelmää on tar-
kastettu prosessin
mukaisesti. Näistä
vain viisi on läpäissyt
tarkastuksen.

Hyväksytyn prosessin
mukainen tarkastus ei
välttämättä tarkoita
sitä, että järjestelmä
on säädösten mukai-
nen. Järjestelmä on
säädösten mukainen

Tavoite tullaan
saavuttamaan
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Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste 2011Analyysi

vasta, kun se on lä-
päissyt hyväksytysti
prosessin mukaisen
tarkastuksen.

Sidosryhmien tyytyväisyys Viestintäviraston
toimintaan5

3,6 ? 3,6Ei raportoitavissa.
Kysely toteutetaan
syksyllä 2011

–

Toiminnallinen tehokkuus Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste 2011 Analyysi

Teletoiminnan ja tietoturvallisuuden ohja-
uksen ja valvonnan kustannukset ilman
CERT-toiminnan kustannuksia ja kansain-
välisten järjestöjen jäsenmaksuja, eu-
roa/yleisen televerkon liittymä

0,57 0,56 0,60 0,25 0,54

CERT-toiminnan kustannukset ilman kan-
sainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa
/laajakaistaliittymä

0,73 0,63 0,70 0,28 0,60

Postipalvelujen valvonnan kustannukset
ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmak-
suja, euroa /postinsaajatalous

0,38 0,40 0,40 0,16 0,37

Mediapalvelujen valvonnan kustannukset,
euroa/tv-katsojatalous

0,23 0,23 0,30 0,16 0,31

FI-verkkotunnuksen rekisteröimismaksu,
euroa, enintään

41/ 3 v
15/1 v

55/5 v,
36/3 v,
13/1 v

50/5 v,
33/3 v,

12/1v

50/5 v
33/3 v
12/1v

50/5 v
33/3 v
12/1v

Radiotaajuudet-tulosalueen suorat kustan-
nukset, euroa/voimassa olevien radiolupien
ja kelpoisuustodistusten sekä lupa- ja todis-
tushakemusten ja pidettyjen tutkintojen
yhteenlaskettu lukumäärä.

91 - 96Raportointi ei mah-
dollista.

Raportti laaditaan
vuoden lopussa koko
vuodelta 2011.

–

Tv-maksut-tulosalueen kustannukset suh-
teessa tv-katsojatalouksien lukumäärään,
euroa

4,34 4,61 4,50Raportointijakson
lopussa tv-maksut -
tulosalueen kustan-
nuksista tehtyjen
vuosiennusteiden
mukaan tavoitteen
saavuttaminen on
mahdollista.

Tavoite tullaan
saavuttamaan

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannus-
vastaavuus, % 99

105 100 181 106Puolivuotisjakson suuri toteutuma johtuu tulojen jaksottami-
sesta ja etupainotteisuudesta sekä kansainvälisten jäsenmak-

5 Vuodesta 2011 LVM:n hallinnonalan kaikille virastoille ja laitoksille yhteinen tulostavoite.
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Toiminnallinen tehokkuus Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste 2011 Analyysi

sujen painottumisesta loppuvuoteen.
Veroluonteisten maksujen kustannusvastaa-
vuus, % 96

100 98 212 102Puolivuotisjakson suuri toteutuma johtuu tulojen etupainottei-
suudesta sekä kansainvälisten jäsenmaksujen painottumisesta
loppuvuoteen.

Työn tuottavuuden kehittyminen, % 2 4,58 2Raportointi ei mah-
dollista. Tilastokes-
kus julkaisee lopulli-
set tuottavuustiedot
kesällä 2012

–

Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 0,3 8,13 2Raportointi ei mah-
dollista. Tilastokes-
kus julkaisee lopulli-
set tuottavuustiedot
kesällä 2012

–

Henkisten voimavarojen hallinta Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste 2011 Analyysi

Henkilöstön työtyytyväisyys (1-5) 3,5 3,55 3,5Raportointi ei ole
mahdollista. Kysely
toteutetaan syksyl-
lä 2011.

–

Henkilöstömäärä, htv 247,6 246,9 245 120,6 241

Seuranta- ja raportointikohteet Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Ennuste
2011

Toteutuma
1.11.-30.6.2011

Ennuste
2011

Analyysi

Valtion televisio- ja radiorahastoon tu-
loutettavat televisiomaksutulot (netto),
vähintään (milj. euroa)

422 434 451 Tv-maksutulot
(netto) 6/11 olivat
227,3 milj. euroa.

Tv-maksutuloja
kerättiin raportoin-
tijaksolla 232,6
milj. euroa. Tv-
maksujen perimi-
sestä ja tv-
maksutarkastuk-
sesta aiheutuneet
kustannukset eivät
ylittäneet rapor-
tointijaksolle koh-
distuvaa määrää
5,3 M€ (10,6 milj.
euroa/v. 2011).

Tavoite
tullaan
saavutta-
maan.
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3. Viestintäviraston toimenpiteet valtiokonsernin ja hallinnonalan yhteisissä hankkeissa

Analyysi
Viestintävirasto pysyy hallinnonalan tuottavuustavoitteiden toteuttamisen sovitussa
aikataulussa. Tuottavuusohjelman tavoitteena on vähentää Viestintäviraston henkilö-
työpanoksen määrää vuoden 2006 lähtötasoon verrattuna 20 henkilötyövuodella, eli
233 henkilötyövuoteen vuoden 2015 loppuun mennessä. Tuottavuusohjelmaa tulee
toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen
mukaisia tukikeinoja hyödyntäen.

Viestintävirasto on pysynyt virastolle osoitetun htv-kehyksen sisällä. Haasteena tulevina vuosi-
na on NCSA-yksikön henkilöstön lukumäärän kasvu. Virasto arvioi, että ko. yksikön kasvulle
voidaan järjestää tilaa htv-kehyksen sisällä. Tähän päästään kohdentamalla muista yksiköistä
vapautuvia htv-resursseja (mm. eläköitymiset) NCSA-toimintoon.

Viestintävirasto saattaa valmiiksi valtioneuvoston tietoturva-asetuk-sen ja asetusta
tukevien valtiovarainministeriön valmistelemien ohjeiden sekä kansainvälisten tietoai-
neiston käsittelystä annettujen vaatimusten (KATAKRI) mukaisen tietoaineiston käsit-
telyohjeistuksen. Virasto suunnittelee ja osittain käynnistää tarvittavat tekniset toi-
menpiteet tietoteknisen ympäristönsä mukauttamiseksi tietoturvatasojen sekä kan-
sainvälisten tietoaineistojen käsittelyjen annettujen vaatimusten (KATAKRI) mukaisik-
si. Virasto valmistautuu käyttöönottamaan konserniohjauksen tuottaman 24/7-
tietoturvapalvelun kehittämällä sisäisiä tietoturvallisuuden tilannekuvavalmiuksiaan.

Viestintävirasto on saattanut valmiiksi tietoturva-asetuksen perusteella kansallisen ja
KATAKRI:n pohjalta kansainvälisen salassa pidettävän tietoaineiston käsittelyohjeistuksensa ja
kouluttanut sen henkilöstölle osana ISO/IEC 27001:2005 -sertifioitua tietoturvallisuuden hal-
lintajärjestelmäänsä. Virasto on tunnistanut ja suunnitellut tarvittavia toimenpiteitä tietojenkä-
sittely-ympäristönsä saattamiseksi valtionhallinnon tietoturvatasojen ja KATAKRI:n vaatimalle
tasolle. Osa tarvittavista toimenpiteistä on käynnistetty. Virasto on aloittanut toimet sisäisen
tietoturvallisuuden tilannekuvan muodostamisen ja raportoinnin tehostamiseksi yhteistyö-
kumppaninsa kanssa.

Viestintäviraston tulee noudattaa toiminnassaan 4.2.2010 annettua valtioneuvoston
periaatepäätöstä pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamisesta.

Viestintävirasto on liittynyt varsin kattavasti Hansel Oy:n puitejärjestelyihin. Sähköinen tilaus-
tenhallintajärjestelmä TILHA on otettu käyttöön huhtikuussa. Viraston rekrytointiprosessia on
kehitetty. Virkojen ja tehtävien ilmoittelussa käytetään pääasiassa sähköisiä rekrytointi-
kanavia. Viestintävirasto oli ensimmäisiä Heli-järjestelmän käyttöönottajia. Verkkopalkka on
käytössä. Virasto toteuttaa valtion matkustusstrategiaa omalla matkustusohjeistollaan. Ruoho-
lahden ja Jyväskylän toimipisteiden välille on hankittu puitesopimuksen mukainen vi-
deoneuvottelupalvelu.

4. Talous

VUOSI 2010 VUOSI 2011
Vuodelta 2010 siirtynyt

määräraha
Toteutuma 1.1.-

30.6.2011
Ennuste

2011
(koko vuosi)

Talousarvio 2011
(tilijaottelun mu-

kaisesti)

Toteutuma
1.1.-30.6.2011

Ennuste 2011
(koko vuosi)

4.10.31.40.01 Viestintäviraston toimintamenot 1 752 325 406 241 1 752 325
31.40.01 Viestintäviraston toimintamenot 7 806 000 - 4 417 072 5 760 000

4.10.31.40.50 Valtioavustus valtakunnallisen laaja-
kaistahankkeen toteuttamiseen

12 770 796 9 693 950 000

31.40.50 Valtionavustus valtakunnallisen laajakaista-
hankkeen toteuttamiseen

9 800 000 0 0

Talousarvio 2011 Toteutuma 1.1.-
30.6.2011

Ennuste 2011

11.09.04 Eräät viestinnän maksut 5 598 000 5 072 838 5 792 000
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5. Analyysi rahoitustilanteesta:

Viraston kaikki menot ja maksullisen toiminnan tulot on merkitty toimintamenomomentille. Puolivuotisjaksolla toimintamenomomentin toteutuma on noin 4,4 miljoonaa euroa tu-
loenemmistöinen johtuen taajuusmaksujen ja verkkotunnusmaksujen jaksottamisesta ja etupainotteisuudesta sekä eräiden menoerien mm. kansainvälisten jäsenmaksujen painot-
tumisesta loppuvuoteen.
Viraston toimintamenomomentille budjetoitu nettomenomääräraha on 7,8 miljoonaa euroa.  Ennusteen mukaan nettomenon toteutuma tulee olemaan noin 5,8 miljoonaa euroa.
Maksullisen toiminnan tuloarviot toteutuvat suunnitellusti. Menoissa syntynee hieman säästöä. Edelliseltä vuodelta siirtyvä toimintamenomomentin määräraha käytetään investoin-
tihankkeiden rahoittamiseen.

Laajakaistamomentin määrärahasta arvioidaan maksettavan tukia vuonna 2011 yhteensä noin 500 000 euroa ja viraston hallintokustannuksiin käytetään arviolta 450 000 euroa.

Veronluonteisten maksujen tulokertymä toteutunee hieman budjetoitua suurempana johtuen tv- ja radiotoiminnan valvontamaksujen budjetoitua suuremmasta kertymästä.

RAHOITUSTILANNE

Viestintävirasto on valtion talousarviossa nettobudjetoitu virasto, joka kattaa valtaosan menoistaan maksullisen toiminnan tuloilla. Osa viraston keräämistä tuloista on merkitty
verotuloihin.

Viraston kaikki menot on merkitty toimintamenomomentille 31.40.01. Maksullisen toiminnan tulot on myös merkitty samalle momentille. Vuoden 2011 talousarviossa toiminta-
menomomentin nettomenoarvio on 7,8 miljoonaa euroa. Puolivuotisjaksolla toimintamenomomentin toteutuma on noin 4,4 miljoonaa euroa tuloenemmistöinen johtuen taajuus-
maksujen ja verkkotunnusmaksujen jaksottamisesta ja etupainotteisuudesta sekä eräiden menoerien mm. kansainvälisten jäsenmaksujen painottumisesta loppuvuoteen. Tämän-
hetkisen ennusteen mukaan toimintamenomomentin nettomenon toteutuma tulee olemaan noin 5,8 miljoonaa euroa.

Edelliseltä vuodelta siirtynyt toimintamenomomentin määräraha 1,7 miljoonaa euroa käytetään investointihankkeiden rahoittamiseen.

Laajakaistamomentille 31.40.50 on myönnetty määrärahaa vuodelle 2011 yhteensä 9,8 miljoonaa euroa ja edelliseltä vuodelta määrärahaa siirtyi 12,8 miljoonaa euroa. Määrära-
hasta arvioidaan maksettavan tukia vuonna 2011 yhteensä noin 500 000 euroa ja viraston hallintokustannuksiin käytetään arviolta 450 000 euroa.
Verotuloihin momentille 11.19.04 oli talousarviossa arvioitu kertyvän yhteensä 5,6 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan kertymä tulee olemaan noin 5,8 miljoonaa euroa.
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Momentti 31.40.01

TA  2011 TOT. 6/2010 ENNUSTE
Bruttomenot
  Palkkaukset 16 830 000 7 583 149 16 100 000
  Muut kulutusmenot 16 138 000 6 456 913 15 890 000
  Investoinnit 2 434 000 1 318 391 2 003 000

35 402 000 15 358 453 33 993 000

Bruttotulot
  Maksuperustelain mukaiset tulot 16 675 000 16 039 578 18 262 000
  Erityislakien mukaiset tulot 10 887 000 3 704 176 9 906 000
  Muut tulot 34 000 31 771 65 000

27 596 000 19 775 525 28 233 000

Nettomenot 7 806 000 -4 417 072 5 760 000

Momentti 4.10.31.40.01

TA 2011 TOT. 6/2011 ENNUSTE

Toimintamenot (siirt. määräraha) 1 752 325 406 241 1 752 325

Momentti 31.40.50

TA 2011 TOT. 6/2011 ENNUSTE

Laajakaistahankkeen toteuttam. 9 800 000 0 0

Laajakaistahank (siirt. määräraha) 12 770 796 9 693 3 450 000

Momentti 11.19.04

TA 2011 TOT. 6/2011 ENNUSTE

Veronluonteiset tulot (TA) 5 598 000 5 072 838 5 792 675

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAT

Viestintäviraston taloudellista tulosta on tarkasteltu myös kustannusvastaavuuslaskelmien avulla. Laskelmat on esitetty erikseen maksullisesta toiminnasta ja veronluonteisesta
toiminnasta.
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Jaksotuksesta johtuen verkkotunnusmaksujen ja taajuusmaksujen tuottojen toteutumat painottuvat alkuvuoteen. Puolivuotiskauden toteutumassa on jo valtaosa tuloista.

Valtion televisio- ja radiorahastosta saatava korvaus toteutunee noin 0,7 miljoonaa euroa budjetoitua pienempänä, mutta vastaavasti myös kustannukset toteutuvat pienempinä.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

Budjetti Toteutuma Vuosiennuste
2011 1.1.-30.6.2011 2011

TUOTOT
  Radiotaajuudet 10 272 000 9 521 000 10 432 000
  Verkot ja turvallisuus 7 800 000 5 464 000 7 831 000
  Tv-maksut 10 642 000 4 385 000 9 893 000
Tuotot yhteensä 28 714 000 19 370 000 28 156 000

KUSTANNUKSET
  Radiotaajuudet 9 766 000 3 070 000 9 263 000
  Verkot ja turvallisuus 7 643 000 3 254 000 7 378 000

  Tv-maksut 10 642 000 4 385 000 9 893 000
Kustannukset yhteensä 28 051 000 10 709 000 26 534 000

YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-)
  Radiotaajuudet 506 000 6 451 000 1 169 000
  Verkot ja turvallisuus 157 000 2 210 000 453 000
  Tv-maksut 0 0 0

Ylijäämä / Alijäämä yhteensä 663 000 8 661 000 1 622 000

KUSTANNUSVASTAAVUUS%
  Radiotaajuudet 105 310 113
  Verkot ja turvallisuuus 102 168 106
  Tv-maksut 100 100 100
Kustannusvastaavuus% yhteensä 102 181 106

Veronluonteisiin tuloihin momentille 11.19.04 merkitään viestintämarkkinamaksun, tietoturvamaksun, postitoiminnan valvontamaksun sekä tv- ja radiotoiminnan valvontamaksun
tulokertymät. Näiden maksujen tuloarvio vuodelle 2011 on yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Puolivuotisjaksolla myös veronluonteisista tuloista on laskutettu valtaosa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan veronluonteisten tulojen kertymä tulee olemaan yhteensä noin 5,8
miljoonaa euroa.
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Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

Budjetti Toteutuma Vuosiennuste
2011 1.1.-30.6.2011 2011

TUOTOT
  Verkot ja turvallisuus 684 000 647 000 659 000
  Viestintämarkkinat ja -palvelut 4 992 000 4 426 000 5 134 000
Tuotot yhteensä 5 676 000 5 073 000 5 793 000

KUSTANNUKSET
  Verkot ja turvallisuus 694 000 276 000 664 000
  Viestintämarkkinat ja -palvelut 5 223 000 2 118 000 4 992 000
Kustannukset yhteensä 5 917 000 2 394 000 5 656 000

YLIJÄÄMÄ(+) /ALIJÄÄMÄ (-)
  Verkot ja turvallisuus -10 000 371 000 -5 000
  Viestintämarkkinat ja -palvelut -231 000 2 308 000 142 000
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä -241 000 2 679 000 137 000

KUSTANNUSVASTAAVUUS%
  Verkot ja turvallisuus 99 234 99
  Viestintämarkkinat ja -palvelut 96 209 103
Kustannusvastaavuus% yhteensä 96 212 102



LVM/1884/01/2010

22.9.2011

____________________________________________________________________________________________________

Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi
Eteläesplanadi 16 PL 31 (09) 160 02 etunimi.sukunimi@lvm.fi
00100 Helsinki 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@lvm.fi

79

Ilmatieteen laitos

Liikenne- ja viestintäministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten väliset tulossopimukset
vuodelle 2011 (LVM/1884/01/2010)

Ilmatieteen laitoksen tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2011 ensimmäisellä
puolivuotisjaksolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallin-
nonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2011 vahvistettujen tulostavoit-
teiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2011. Yhteenveto perus-
tuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on
käsitelty 22.9.2011.

Toiminnalliset tulostavoitteet ja niiden saavuttaminen

Alkuvuoden tulostavoitteet ovat toteutuneet ennusteiden osuvuuden
osalta vain osittain mutta ennustepalvelujen toimintavarmuuden osalta
kiitettävästi.

Sääennusteiden osuvuustavoitteiden saavuttamisessa on edelleen on-
gelmia kuten myös vuonna 2010. Yhtenä syynä ongelmiin ovat ennus-
temallien puutteet, joihin laitos voi vaikuttaa vain osittain. Muidenkin
kansallisten ilmatieteen laitosten käyttämän Euroopan sääennustekes-
kuksen (ECMWF) säämallin laatu on heikentynyt huomattavasti, ja laitos
on reklamoinut asiasta yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Ennus-
teiden osuvuustarkkuuteen ovat vaikuttaneet mm. kahden viime talven
poikkeukselliset talvet kireine pakkasineen; ennustemalleilla on vaikeuk-
sia mm. ottaa huomioon aiempaa runsaamman merijääpeitteen vaiku-
tukset. Ministeriö katsoo raportoidut syyt asiallisiksi. Kuitenkin säämalle-
ja ja ennusteprosesseja on tarpeen kehittää edelleen ennusteiden osu-
vuustarkkuuden parantamiseksi.

Muiden tulostavoitteiden osalta voidaan mielekkäitä johtopäätöksiä teh-
dä vasta vuoden lopussa. Budjetin ulkopuoliset tulot painottuvat loppu-
vuoteen aiempien vuosien tapaan. Asiakastyytyväisyyden, tutkimustoi-
minnan, tuottavuuden ja henkilöstön työtyytyväisyyden osalta kyselyt,
selvitykset ja analyysit tehdään vuoden loppupuolella.
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Muiden ministeriön tulossopimuksessa edellyttämien tehtävien toteutuminen

Laitos on toteuttanut tuottavuutta ja tietoturvallisuutta koskevia tavoit-
teita tulossopimuksen mukaisesti. Valtion budjetista rahoitettua henki-
löstöä on vähennetty jättämällä rekrytoimatta uusia henkilöitä eläkkeelle
siirtyneiden tilalle, ja laitos on käynnistänyt hankkeen saavuttaakseen
ISO 27001- tietoturvallisuussertifioinnin vuoteen 2014 mennessä.

Pysyvien toimintamenosäästöjen osalta laitos raportoi pyrkivänsä sääs-
töihin mahdollisuuksiensa mukaan mutta toteaa samalla tähän liittyvinä
haasteina mm. laitoksen toiminnan kansainvälisyyden vaatiman runsaan
matkustamisen ja eräät valtion yhteiset ratkaisut (kuten esim. palvelu-
keskus), jotka aiheuttavat säästöjen sijaan lisäkustannuksia. Tältä osin
ministeriö toteaa haasteiden koskevan yhtälailla kaikkia hallinnonalan
organisaatioita, ja edellyttää laitoksen kiinnittävän huomiota myös tä-
män tavoitteen toteuttamisen välttämättömyyteen.

Selvitys tilinpäätöskannanoton johdosta

Liikenne- ja viestintäministeriö on 9.6.2011 antamassaan vuotta 2010
koskevassa tilinpäätöskannanotossa edellyttänyt Ilmatieteen laitokselta
selvitystä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä, vahvuudesta ja riippu-
mattomuudesta suhteessa laitoksen muuhun organisaatioon. Ministeriö
on ottanut kantaa Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskerto-
muksista vuoden 2010 tilinpäätöksistä 16.6.2011. Ministeriön em. kan-
nanoton mukaisesti Ilmatieteen laitoksen on jatkossa syytä seurata or-
ganisatorisen järjestelyn toimivuutta. Ilmatieteen laitoksessa sisäisen
tarkastuksen tarvetta lisäävät laitoksen toimintojen monipuolistuminen
ja maantieteellinen hajautuneisuus sekä henkilöstömäärän kasvu. Myös
kirjanpidon oikeellisuuden tarkistamiseen liittyvät vaatimukset ovat ny-
kyisessä toimintaympäristössä kasvaneet.

Ministeriö pitää Ilmatieteen laitoksen 15.8.2011 antamaa selvitystä si-
säisen tarkastuksen järjestämisestä, vahvuudesta ja riippumattomuu-
desta suhteessa laitoksen muuhun organisaatioon riittävänä tässä vai-
heessa. Ministeriö toteaa kuitenkin, että sen sisäisen tarkastus on laati-
massa selvitystä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä hallinnonalan vi-
rastoissa ja laitoksissa. Ilmatieteen laitoksen sisäisen tarkastuksen or-
ganisointia ja mahdollisia toimenpidesuosituksia käsitellään em. selvi-
tyksen yhteydessä.

Talous
Ilmatieteen laitokselle on osoitettu määrärahaa vuodelle 2011 yhteensä
noin 40,3 milj. euroa. Tämän lisäksi laitoksella on käytettävissä vuodelta
2010 siirtynyttä määrärahaa yhteensä 13 milj. euroa. Ilmatieteen laitos
on käyttänyt määrärahoista 30.6.2011 mennessä noin 21,3 milj. euro,
joka on noin 46 % kaikista käytettävissä olevista määrärahoista. Laitos
arvioi vuodelle 2012 siirtyvän noin 6 milj. euroa.

Ministeriö on edellisinä vuosina ja myös tänä vuonna kiinnittänyt huo-
miota laitoksen tulojen ja menojen realistiseen budjetointiin. Ministeriö
totea,  että Ilmatieteen laitos on huomioinut saadun palautteen ja vuo-
den 2012 talousarvioesitys on laadittu realistisemmin, vaikkakin edel-
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leen vuoden 2011 osalta erityisesti yhteisrahoitteisen sopimustutkimuk-
sen tulojen laitos arvio toteutuvan huomattavasti budjetoitua suurem-
pana. Ministeriö kehottaa edelleen laitosta kiinnittämään huomiota tulo-
jen realistiseen budjetointiin.

Muuta
Ministeriö edellyttää, että Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoita on laajas-
ti käytettävissä syksyllä 2011 ja alkuvuonna 2012 liikennepoliittisen se-
lonteon valmistelussa muun muassa erilaisissa osatarkasteluissa.

Puolivuotisraportissa tuli esittää tiivis toiminnan tuloksellisuuden yleis-
kuvaus puolivuotisjaksolta, joka puuttui viraston raportoinnista. Ministe-
riö kehottaa Ilmatieteen laitosta kiinnittämään jatkossa enemmän huo-
miota annettuihin raportointiohjeisiin ja noudattamaan niitä tarkemmin.

Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö

Pekka Plathan
Osastopäällikkö, ylijohtaja
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Ilmatieteen laitos – puolivuotisraportointi 1.1.-30.6.2011

1. Laitoksen toiminnan tuloksellisuuden yleiskuvaus puolivuotisjaksolta:
(tähän kootusti laitoksen oma arvio tulostavoitteiden saavuttamisen asteesta ja mahdollisista ongelmakohdista)

2. Toiminnalliset tulostavoitteet:

Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
 2011

Toteutuma
1.1.-30.6.

Ennuste
2011

Analyysi

Ennusteiden osuvuus
Lämpötilaennusteiden osuvuus 1 vrk, % 88,1 83,4 88 88,0 88
Lämpötilaennusteiden osuvuus 3-5 vrk, % - 64,7 68 61,2 64Euroopan sääennustekeskuksen (ECMWF) säämallin

lämpötilaennusteiden laatu on heikentynyt huomat-
tavasti. IL on reklamoinut asiasta muiden Pohjois-
maiden kanssa. ECMWF tutkii asiaa. Laatuongelma
ei näy niin paljoa lyhyissä 1 vrk:n ennusteissa,
koska meteorologi pystyy parantamaan mallin en-
nustetta.

Sateen todennäköisyysennusteiden osuvuus 1
vrk, %

85,4 85,0 86 85,4 86

Sateen todennäköisyysennusteiden osuvuus 3-5
vrk, %

- 72,2 66 78,4 76

Kovan tuulen varoitusten osuvuus 1 vrk, % 83,4 83,2 85 81,6 83Tuuliennusteiden osuvuus on polkenut paikallaan
useita vuosia. Ennusteprosessiin on tältä osin kiin-
nitetty huomiota. Yksi syy huonoille tuloksille tänä
ja viime vuonna on talvien aiempaa runsaampi me-
rijääpeite, jonka huomioon ottamisessa ennuste-
malleilla on ollut vaikeuksia.

Aallokkomallien osuvuustarkkuus, % 97 95,0 87           99,9 95
Palvelujen toimintavarmuus
Aallokko- ja vedenkorkeuspalvelun toimintavar-
muus, %

99,9 99,1 96 99,2 98

Jääpalvelun toimitusvarmuus, % - - 93 97,3 97
Sääennusteiden toimitusvarmuus, % 99,9 99,8 99,5 99,9 99,9
Varoitusten toimitusvarmuus, % 99,9 99,8 99,5 99,9 99,9
Asiakastyytyväisyys
Sidosryhmien tyytyväisyys (1-5)6 - 3,5 Kysely toteutetaan  vuoden lopussa
Kansalaisten asiakastyytyväisyysindeksi (1-5) 4,1 3,9 3,8 Kysely toteutetaan  vuoden lopussa
Viranomaisten asiakastyytyväisyysindeksi (1-5) 3,8 4,0 3,8 Kysely toteutetaan  vuoden lopussa
Liiketoiminnan asiakastyytyväisyysindeksi (1-5) 4,0 4,2 3,9 Kysely toteutetaan  vuoden lopussa

6 Vuodesta 2011 LVM:n hallinnonalan kaikille virastoille ja laitoksille yhteinen tulostavoite.
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Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite
 2011

Toteutuma
1.1.-30.6.

Ennuste
2011

Analyysi

Liikennesektorin asiakastyytyväisyysindeksi (1-
5)

3,9 3,9 3,8 Kysely toteutetaan  vuoden lopussa

Viranomaisten tyytyväisyys vaarallisten sääilmi-
öiden ennakkovaroittamiseen
(1-5)

3,5 4,1 3,8 Kysely toteutetaan  vuoden lopussa

Tutkimus
Julkaisuaktiivisuusindeksipisteet 14 941 9 000 14 546 Selvitetään vuoden lopussa
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit 259 165 260 Selvitetään vuoden lopussa

Toiminnallinen tehokkuus Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.

Ennuste
2011

Analyysi

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvas-
taavuus, %

99 111 102 94 Tulot painottuvat loppuvuoteen.
Tavoite saavutettaneen..

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvas-
taavuus, %

100 100 100 105 Alkuvuoden kustannukset alittivat tulokertymän.
Tarvittaessa koko vuosi tasataan palauttamalla
liikaa laskutettuja tuloja asiakkaille, jolloin tavoite
toteutuu.

Yhteisrahoitteisten suoritteiden kustannusvas-
taavuus, %

53 57 50 17 Tulot painottuvat loppuvuoteen.
Tavoite saavutettaneen..

Työn tuottavuuden kehittyminen, % 0,05 2,77 1,0 Selvitetään vuoden lopussa
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 2,9 4,87 2,0 Selvitetään vuoden lopussa

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehit-
täminen

Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Tavoite 2011 Toteutuma
1.1.-30.6.

Ennuste
2011

Analyysi

Henkilöstön tyytyväisyys (1 5) 3,62 3,64 3,5 Selvitetään vuoden lopussa
Tuottavuusohjelman piiriin kuuluva henkilöstö-
määrä, htv

559 545 540 267 Tavoite saavutetaan.

Seurattavat mittarit Toteutuma
2009

Toteutuma
2010

Toteutuma
1.1.-30.6.

Ennuste
2011

Analyysi

Yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot,
1 000 euroa

6 710 11 088 1 738 10 000

Henkilöstön kokonaismäärä, htv 637 649 327 654Valtion ulkopuolisella projektirahoituksella on alkuvuoden henkilö-
työvuosista rahoitettu n. 60 htv. Loppuvuonna projektihenkilöiden
määrä ei ainakaan vähene.

3. Ilmatieteen laitoksen toimenpiteet valtiokonsernin ja hallinnonalan hankkeissa:

Analyysi
Ilmatieteen laitos pysyy hallinnonalan tuottavuustavoitteiden toteuttamisen sovitussa Laitos on toteuttanut tuottavuustavoitteita sovitun mukaisesti. Valtion budjetista rahoitet-
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Analyysi
aikataulussa. Valtioneuvoston kehyspäätöksen 26.3.2009 mukaan sektoritutkimuslai-
toksissa henkilötyövuosien vähennyksiä ei kohdisteta toimintaan, joka rahoitetaan
valtion ulkopuolisella rahoituksella tai sitä tukevilla Tekesin tai Suomen Akatemian
rahoituksilla. Tuottavuusohjelman tavoitteena on vähentää Ilmatieteen laitoksen hen-
kilötyöpanoksen määrää vuoden 2006 lähtötasoon verrattuna 72 henkilötyövuodella
vuoteen 2015 mennessä (sisältää Merentutkimuslaitoksen 2 henkilötyövuoden vähen-
tämisvelvoitteen vuosina 2007–2008). Tuottavuusohjelmaa tulee toteuttaa hyvää
henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia tuki-
keinoja hyödyntäen.

tua henkilöstöä on vähennetty: eläköityneiden tilalle ei ole rekrytoitu uusia henkilöitä. Sen
sijaan ulkopuolisella rahoituksella rahoitettuihin projekteihin on rekrytoitu henkilöstöä tar-
peen mukaan.

Ilmatieteen laitoksessa käynnistetään tietoturvallisuuden vakiointia koskeva hanke,
joka perustuu yleisesti hyväksyttyyn tietoturvastandardiin.

Laitos on käynnistänyt hankkeen valtionhallinnon kehittyvien tietoturvallisuusvaatimusten
täyttämiseksi vaaditun aikataulun mukaisesti sekä saavuttaakseen ISO 27001 -
tietoturvallisuussertifioinnin vuoteen 2014 mennessä.

Ilmatieteen laitoksen tulee noudattaa toiminnassaan 4.2.2010 annettua valtioneuvos-
ton periaatepäätöstä valtion pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamiseksi.

Laitos pyrkii säästöihin mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan kansainvälisyys kuitenkin
vaatii mm. matkustamista. Toisaalta myös jotkut valtion yhteiset ratkaisut, kuten esim.
palvelukeskus, aiheuttavat säästöjen sijasta lisäkustannuksia.

4. Talous

VUOSI 2010 VUOSI 2011
Vuodelta 2010 siirtynyt

määräraha
 Toteuma 1.1. -

30.6.2011
Ennuste 2011
(koko vuosi)

Talousarvio 2011
(tilijaottelun mu-

kaisesti)

Toteuma
1.1. – 30.6.2011

Ennuste 2011
(koko vuosi)

410.31.50.01. Ilmatieteen laitoksen toiminta-
menot

13 004 152 6 367 157 13 004 152

31.50.01 Ilmatieteen laitoksen toimintamenot 40 271 000 17 965 658 34 196 000

5. Analyysi rahoitustilanteesta:

Määrärahoja on alkuvuoden aikana kulunut 45 %  ja tuloja on kertynyt 42 % budjetoidusta. Tulotavoite ylittynee ja määrärahoja siirtynee vuodelle 2012 n. 6 milj. euroa. Talousar-
violuvussa 2011 ei ole mukana III lisätalousarvion mukaista rahoitusta palkkausten sopimustarkistuksiin (321 000).


