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Johdon yhteenveto

Tausta ja tavoite
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 
rakennemuutos on ollut käynnissä 1990-luvun alusta alkaen. 
Valtion virastojen tuotantoa on eriytetty viranomais- ja 
regulatiivisista tehtävistä. Virastojen aiemmin itsensä tekemää 
tuotantoa on liikelaitostettu ja yhtiöitetty. Tämän 
rakennemuutoksen osana halutaan kehittää edelleen myös 
hallinnollisia rakenteita ministeriössä ja virastoissa. 
Virastojen tehtävä tulevaisuudessa on vastata hallinnonalan 
viranomaistehtävistä ja palveluista lainsäädännön 
toteutumisen ja palveluiden laadun osalta. Niiden tehtävänä 
on hankkia nämä yhteiskunnan tarvitsemat palvelut 
markkinoilta kustannustehokkaasti. Virastojen omaa toimintaa 
ovat viranomaistehtävät, palvelujen suunnittelu ja hankinta. 
Palvelutuotannon osalta virastot hyödyntävät pääsääntöisesti 
ulkoisia markkinoita.
Liikenne- ja viestintäministeri on asettanut työryhmän, jonka 
tavoitteena on selvittämään Tiehallinnon, 
Merenkulkulaitoksen, Ajoneuvohallintokeskuksen ja 
Ratahallintokeskuksen kehittämistarpeita ja keinoja yhteistyön 
lisäämiseksi eri osa-alueilla. Tehtävänä oli yhdessä 
työryhmän kanssa kuvata ja arvioida ministeriön ja virastojen 
nykyiset toimintamallit, arvioida kehittämisen tarpeet, koota 
näkemykset uusista toimintamalleista ja tehdä tarvittavat 
ehdotukset toimenpiteiksi.

Yhteistyömahdollisuudet
Toteutetun selvityksen mukaan virastot voivat tehdä 
yhteistyötä kaikilla analysoiduilla osa-alueilla. Virastojen 
toimintatavat ovat jo nykyisellään varsin samanlaisia, 
vaikka käsitteet vaihtelevatkin virastosta toiseen. Tätä 
johtopäätöstä tukee se, että 

— virastojen asiakkuudet ja tuotettavat palvelut ovat 
käytännössä hyvin samankaltaisia, vaikka palveluja 
tuotetaankin eri väylille

— toimintamallit ovat hyvin samanlaisia. Toiminta on 
muuttunut itse tekemisestä ulkoistettujen 
palveluntuottajien hallintaan. Virastojen tehtävä 
tulevaisuudessa on vastata hallinnonalan 
viranomaistehtävistä ja palveluista lainsäädännön 
toteutumisen ja palveluiden laadun osalta. Niiden 
tehtävänä on hankkia nämä yhteiskunnan 
tarvitsemat palvelut markkinoilta 
kustannustehokkaasti. 

Lisäksi yhteistyö vähentää päällekkäistä toimintaa 
virastossa, vähentää osaoptimointia ja siten parantaa 
väylähallinnon alan tuottavuutta
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Johdon yhteenveto
Yhteistyön muodot

Yhteistyön organisointi voi tapahtua kolmella eri tavalla, 
joita ovat vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyö, yhteistyö 
valituissa asioissa ja organisatoriset ratkaisut.
Jotta yhteistyö myös käytännössä toteutuisi, yhteistyö tulisi 
organisoida muutoin kuin pelkkään vapaaehtoisuuteen 
perustuen. Yhteistyö valituissa asioissa voisi olla 
ensimmäinen vaihe pitkäjänteisen yhteistyön 
käynnistämisessä. Jatkossa tulisi harkita mahdollisuuksien 
mukaan organisatorisia ratkaisuja virastorakenteen sisällä.

Ohjausmalli ja strategiaperusta
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonala nähdään varsin 
edistyksellisenä valtionhallinnossa. Kehittämistä on tehty jo 
paljon, mutta kehittämispotentiaalia on edelleen runsaasti.
Tavoitetilassa ohjausprosessin toimijat pysyvät samoina 
johtokuntaa lukuun ottamatta, mutta niiden roolit ja tehtävät 
on selkeytetty myöhemmin kuvatulla tavalla. Johtokunnan 
rooli voi jatkossa olla joko A) viraston johtoa 
asiantuntijaosaamisellaan merkittävissä päätöksissä 
tukeva elin tai B) ministeriön ja viraston väliseen 
tulosohjausprosessiin virallisesti osallistuva taho joka 
hyväksyy ehdotuksen viraston strategiaksi (TTS:n ja 
TAE:n). Ensimmäinen vaihtoehto tarkoittaa sitä, että 
johtokunta on jatkossa neuvottelukunta. Molemmissa 
vaihtoehdoissa ministeriö hyväksyy viraston strategian ja 
tulostavoitteet kuten nytkin. 

Ohjauksen tavoitteellisuutta voidaan parantaa edelleen. 
Ohjausprosessin tehokkuutta voidaan parantaa 

— selkeyttämällä vastuita ja työnjakoa 
ohjausprosessissa ministeriön ja virastojen 
välillä

— yhteisestä BSC-pohjaisesta ohjausmallista 
sopimalla

— ohjauksessa käytettävistä työkaluista ja 
raportoinnista sopimalla

— suunnittelukelloa tiivistämällä
Ohjaukseen liittyviä vastuita tulee selkeyttää myös 
ministeriössä. Ministeriön nykyinen rakenne ei tue 
tavoitteellista ja tehokasta väylähallinnon ja virastojen 
johtamista. Substanssi- ja talousohjaus ovat erillisiä ja 
niitä tulisi tavoitetilassa yhdentää. 
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Johdon yhteenveto
Asiakkuudenhallinta

Väylähallinnossa asiakkuudenhallintaa on kehitetty 
erityisesti Ajoneuvohallintokeskuksessa ja Tiehallinnossa. 
Ensisijainen toimenpide jatkossa on miettiä, mitä 
asiakkuudenhallinnalla tavoitellaan koko hallinnonalalla. 
Sen jälkeen tulee luoda asiakkuudenhallinnalle 
väylähallinnon yhteinen strategia ja toteuttaa sitä 
käytännössä. 
Nykytilan tarkastelun pohjalta suuria esteitä 
yhdenmukaisten toimintatapojen käyttöönottoon ei ole, 
koska toiminnan perusluonne sekä asiakkuudet ovat hyvin 
saman tyyppisiä. Resurssien käytön kannalta 
päällekkäisten rakenteiden tarkastelu on mielekästä ja 
niiden poistaminen lisää asiakastyytyväisyyttä ja tuo 
varmasti tehokkuutta väylähallintoon. 
Yhteistyötä voidaan virastojen kesken lisätä kaikilla 
analysoiduilla osa-alueilla. Näitä osa-alueita ovat 
asiakkuuksien segmentointi, asiakkuusstrategiat, 
asiakkuussuhteiden hoidon menetelmät ja tavat, 
asiakkuusprosessit, asiakastyytyväisyys ja sen mittaustavat 
ja tietojärjestelmät.
Työryhmä on yhteistyöehdotuksissa keskittynyt strategiaan 
ja kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Operatiivinen 
yhteistyö, jolla on suoria organisaatiovaikutuksia ei tule 
suosituksissa esiin. Kuitenkin esimerkiksi asiakaspalveluun 
liittyvien rutiiniluontoisten toimintojen keskittäminen on yksi 
varteenotettava esimerkki toimintaa tehostavista 
kehitysmahdollisuuksista. Myös itsepalvelun yhteiselle 
kehittämiselle (esim. portaalit) löytyy selkeät perusteet sekä 
kustannussäästöjen että riittävän laajan yhteisen 
asiakaspohjan kannalta.

Tutkimus & kehitys
Tutkimuksen ja kehittämisen osalta keskeisimmät nykytilan 
haasteet ovat synergiaetujen hyödyntäminen hallinnonalan 
sisällä ja yhteistyön kehittäminen alan muiden toimijoiden 
kanssa. 
T&K toiminnan priorisointi ja ohjelmien painotus tulee 
jatkossa perustua hallinnonalan yhteiseen T&K strategiaan, 
joka edellyttää yhteistä näkemystä ja T&K:n määrittelyä 
hallinnonalalla.
Hallinnonalan synergiaetuja voidaan saavuttaa ottamalla 
käyttöön yhteinen prosessipohjainen toimintamalli, jotka 
sovelletaan koko hallinnonalalla sekä hyödyntämällä 
yhteisiä substanssialueita. varmistamalla prosessien ja 
toimintatapojen jatkuva kehittäminen 
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Projektin tausta ja tavoitteet
Liikenne- ja viestintäministeriön asettama 
työryhmä selvittää yhteistyömahdollisuuksia

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 
rakennemuutos on ollut käynnissä 1990-luvun alusta 
alkaen. Valtion virastojen tuotantoa on eriytetty 
viranomais- ja regulatiivisista tehtävistä. Virastojen 
aiemmin itsensä tekemää tuotantoa on liikelaitostettu ja 
yhtiöitetty. Tämän rakennemuutoksen osana halutaan 
kehittää edelleen myös hallinnollisia rakenteita 
ministeriössä ja virastoissa. 
Liikenne- ja viestintäministeri on asettanut työryhmän 
selvittämään Tiehallinnon, Merenkulkulaitoksen, 
Ajoneuvohallintokeskuksen ja Ratahallintokeskuksen 
kehittämistarpeita ja keinoja yhteistyön lisäämiseksi eri 
osa-alueilla.
Ministeriön nimeämällä työryhmän jäsenillä on useiden 
vuosien kokemus käsiteltävien asioiden kehittämisestä 
Tiehallinnossa, Merenkulkulaitoksessa, Ajoneuvohallinto-
keskuksessa ja Ratahallintokeskuksessa. Kokemusta on 
sekä tilivirastojen että ministeriön henkilöillä. 

Kehittämisen painopistealueet
Kiristyvä budjettitalous aiheuttaa taloudellisten resurssien 
vähenemisen ja paineen siirtää resursseja tukitehtävistä 
ydintehtävien hoitamiseen. On tarve kehittää ohjaus-
prosesseja, -menettelyjä ja –rakenteita. Toisaalta 
johtamismallien kehittäminen valtionhallinnossa asettaa 
kasvavia vaatimuksia ohjausjärjestelmälle ja sitä tukevalle 
raportoinnille. 
Julkisen sektorin asiakkuuden hallinnalle asetetaan 
entistä useammin tehokkuusvaatimuksia ja asiakkuuden 
hallinnan on tuettava palveluiden ja palveluprosessien 
kehittämistä. Asiakkaiden odotukset julkisen palvelun 
laadun, tietoturvallisuuden ja saatavuuden suhteen ovat 
kasvaneet. Lisäksi asiakkaat odottavat saavansa 
korkealaatuista palvelua valitsemaansa kanavaa pitkin. 
Suomen liikennepolitiikka noudattaa yleisen 
eurooppalaisen liikennepolitiikan suuntaviivoja. Tutkimus-
ja kehittämistoiminta painottuu hallinnonalan tutkimus- ja 
kehittämisstrategian mukaisesti pitkäjänteisiin ohjelmiin, 
tutkimustoiminnan laadun parantamiseen ja tulosten 
käyttöönoton varmistamiseen.
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Projektin tausta ja tavoitteet
Ohjauksen  kehittäminen, asiakkuuden hallinta ja T&K ovat olleet
kehittämisen painopistealueita tilivirastotasolla. Myös ministeriö on 
lausunut näkemyksensä näiden alueiden kehittämisestä. Asioista 
on käyty myös ministeriön alulle panemana julkista keskustelua 
mm. internetissä erilaisten lausuntojen muodossa. 
Valtiohallinnossa on myös laajemmin käsitelty ohjauksen 
kehittämistä mm. Valtioministeriön käynnistämässä 
tuottavuusprojektissa. Myös asiakkuuden ja sidosryhmien hallinta
on keskeinen kehittämisen alue valtionhallinnossa Suomessa ja 
kansainvälisesti.

Tavoitteet
Projektin tavoitteena oli selvittää Tiehallinnon, 
Merenkulkulaitoksen, Ajoneuvohallintokeskuksen ja 
Ratahallintokeskuksen kehittämistarpeita ja keinoja 
yhteistyön lisäämiseksi seuraavilla alueilla

— Ohjausmalli ja strategiaperusta
— Asiakkuuksien hallintaa ja vuorovaikutteisuutta
— Hallinnonalan T&K-toiminta

Tehtävä
Tehtävänä oli yhdessä työryhmän kanssa kuvata ja 
arvioida ministeriön ja virastojen nykyiset toimintamallit, 
arvioida kehittämisen tarpeet, koota näkemykset uusista 
toimintamalleista ja tehdä tarvittavat ehdotukset 
hyödyntäen vahvan jo olemassa olevan osaamis- ja 
kokemuspohjan.

Työskentelymalli 
Hankkeen ote on ollut toimintaa kehittävä. Hankkeessa 
arvioidaan ja rakennetaan mallit yhteistyön lisäämiseksi 
valituilla alueilla. 
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Projektin toteutus – metodin kuvaus

Osaprojektit jaettiin kahteen päävaiheeseen, 
nykytilan analyysiin ja tavoitetilan kuvaukseen. 
Nykytila-analyysi:

Toteutettiin Tiedonkeruu- ja Tiedon analyysivaiheiden kautta
Tiedot nykytilan analyysia varten kerättiin olemassa olevasta 
materiaalista, haastatteluista ja 
työryhmätyöskentelyn kautta.
Nykytilan analysointi tapahtui työryhmässä BearingPointin 
valmisteleman materiaalin pohjalta.

Karkean tason tavoitetilan kuvaus: 
Tavoitetilan kuvaus toteutettiin työryhmätyöskentelynä 
nykytilan analyysin pohjalta
Tavoitetilan kuvaus sisälsi seuraavat osa-alueet: 

— karkean tason tavoitetilan toimintamallin 
määrittäminen 

— konkreettiset  toimenpiteet tavoitetilaan 
pääsemiseksi 
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Ohjausprosessi
Olemassa oleva ohjausmalli toimii jo nykyiselläänkin ja 
tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Ohjausmallin 
kehittämisessä on kuitenkin paljon potentiaalia. 
Tavoitteellisuutta ja sisältöä tulee parantaa. Lisäksi 
ohjausprosessiin käytettävien resurssien määrää tulisi 
vähentää päällekkäistä ja turhaa työtä karsimalla.

Ohjausprosessi
Prosessi ja menetelmät. Ohjausprosessi aikatauluineen, 
ohjausprosessissa käytettävät menetelmät ja työkalut 
vaihtelevat virastoittain. Tämä hankaloittaa väylähallin-
totasoista ohjausta ja aiheuttaa päällekkäistä tai turhaa 
työtä ministeriössä ja virastoissa. 
Roolit ja vastuut. Ohjausprosessin eri toimijoiden eli 
ministeriön, johtokunnan ja viraston johdon rooleja ja 
vastuita voidaan selkeyttää nykyisestään. Päätöksenteon 
valmistelussa johtokunnan rooli on periaatteessa selvä. 
Nykytilassa keskeisenä haasteena on kuitenkin se, että 
Liikenne-ja viestintäministeriön ja johtokuntien roolit ja 
vastuut ovat keskenään epäselvät ja osin päällekkäiset 
todellisessa päätöksenteossa. Täysin selkeää kuvaa siitä, 
mistä ministeriö vastaa ja mistä johtokunta vastaa ei ole tai 
se vaihtelee virastoittain. Keskeinen kysymys on se, onko 
johtokunta jatkossa 

— ministeriön ja viraston väliseen tulosohjaus-
prosessiin virallisesti osallistuva taho joka 
hyväksyy ehdotuksen viraston strategiaksi 
(TTS:n ja TAE:n) viraston ylimpänä 
päätöksentekoelimenä kuten nyt, vai 

— onko johtokunta jatkossa neuvottelukunta, joka 
vain tukee viraston johtoa merkittävissä 
päätöksissä. 

Tavoitteellisuus. Ohjauksen tavoitteellisuuden lisäämisessä 
on myös runsaasti potentiaalia. Nykytilassa toimintaa ei 
ohjata ministeriöstä koko väylähallinnon tasolta. Osittain 
tähän on syynä epäselvät roolit ja vastuut ministeriön, 
johtokunnan ja viraston johdon välillä. Osittain 
tavoitteellisuuden lisäämiseen antaa mahdollisuuden varmasti 
se, että ministeriötasolla ohjaus on liiaksi operatiivista. 
Väylähallintotasoisten, strategisesti merkittävien asioiden 
ohjaamista koko väylähallinnon tasolla ja yksittäisten 
virastojen kohdalla voidaan kehittää huomattavasti. 
Sisältö ja ohjauksen taso. Kokonaisnäkemystä ohjattavissa 
asioissa tulisi terävöittää nykyisestään. Lisäksi ohjauksen 
tasoa tulisi nostaa yksittäisten lähinnä operatiivisten 
mittareiden seuraamisesta aidosti strategiselle tasolle. 
Ministeriö ei nykyisellään ohjaa strategia- ja 
ohjausprosessissa aidosti strategisen tason asioita niin, että 
virastolle aidosti välittyisi ministeriötasoinen tahtotila 
väylähallintotasolla keskeisistä asioista ja viraston roolista 
näiden toteutuksessa. Strateginen ohjaus on tällä hetkellä 
liiaksi yksittäisten ministeriön edustajien näkemysten 
välittämistä virastolle. Yksittäisten virkamiesten näkemykset 
ovat toisinaan myös sisällöllisesti erilaisia ja painotukset 
vaihtelevat sen mukaan, mikä ministeriön edustajan 
vastuualue on kyseessä. 
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Ohjausmalli ja raportointi

Ohjausmallin rakenne.
BSC. Sekä ministeriön että kaikkien virastojen ohjausmallin 
rakenne perustuu Balanced Scorecard (BSC) malliin, jota 
sovelletaan yleisesti muuallakin valtionhallinnossa. Tässä 
mielessä lähtökohdat yhteisen rakenteen kehittämiselle 
ovat erinomaiset. Pisimmällä BSC-pohjaisen 
ohjausrakenteen kehittämisessä ovat 
Ajoneuvohallintokeskus ja Tiehallinto. Myös muut virastot ja 
ministeriö ovat kehittäneet ohjaustaan BSC-pohjaisesti 
vaihtelevasti. 
Työkalut. BSC:n soveltamistavasta tulee sopia 
väylähallinnossa eksplisiittisesti. Tällä hetkellä BSC:n 
soveltamistavat ja työkalut vaihtelevat virastoittain. Toisin 
sanoen ohjauksen rakenteesta ja työkaluista ei ole 
eksplisiittisesti sovittu yhteisesti. Tämä aiheuttaa 
ylimääräistä ja päällekkäistä työtä sekä ministeriössä että 
virastoissa, koska ohjauksessa käytettävät työkalut 
vaihtelevat.. ohjattaviin asioihin pyydetään usein myös 
erillisselvityksiä. 

Kokonaismalli. Yhteyttä strategian, TTS:n, TAE:n, 
budjetoinnin ja henkilöstön kehittämisen välillä tulee parantaa.
Yleistäen voidaan todeta, että strategia ei näy tällä hetkellä 
käytännön toimenpiteissä. Tällä hetkellä BSC nähdään 
ministeriössä ja väylävirastoissa erityisesti strategian 
määrittelemisen ja viestinnän välineenä. BSC:hen perustuva 
kokonaisohjausmalli on muissa ohjauksen osa-alueissa 
pisimmällä vietynä Ajoneuvohallintokeskuksessa. 
Ohjausmallia ei ole sovellettu kokonaisuutena hallinnonalalla 
strategiasta henkilökohtaiseen tavoiteasetantaan asti. Tämä 
on johtanut siihen, ettei BSC:tä ole vielä kyetty hyödyntämään 
sen alkuperäisessä tarkoituksessa - eli strategian 
muuttamisessa käytännön toimenpiteiksi - parhaalla 
mahdollisella tavalla. Yhteys strategian, TTS:n, TAE:n, 
budjetoinnin ja henkilöstön kehittämisen välillä ei ole vielä 
saumaton. 
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Suunnittelukello ja raportointi
Suunnittelukello

Valtion budjettisuunnittelu ohjaa suunnittelukelloa. 
Toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvio-
ehdotusten laadinnan aikataulu määrittää koko 
strategiaprosessin ajoituksen sekä ministeriössä että 
virastoissa. On kuitenkin olemassa merkittäviä asioita, jotka 
eivät ole sidoksissa budjettiaikatauluun ja ne tulisi käsitellä 
strategiaprosessissa.
TTS. Nykytilassa suunnitteluprosessi alkaa syksyllä, kun 
virastot ja ministeriö laativat TTS:n, jossa suunnitellaan 
toimintaa neljä vuotta eteenpäin.TTS:n tavoitteena on ollut 
saada enemmän pitkäjänteisyyttä valtion suunnitteluun, 
mutta haasteena nykyisessä mallissa on, ettei suunnittelua 
kannata viedä yksikkötasolle virastoissa, koska 
toteumatietoja ei ole vielä siinä vaiheessa käytössä. 
Tilinpäätös valmistuu vasta helmikuussa, jolloin 
suunnittelussa voida nykyisellään hyödyntää 
toteumatietoja.
Päällekkäisyydet. Nykyinen suunnittelukello aiheuttaa 
päällekkäistä työtä ja päätöksentekoa sekä virastotasolla 
että ministeriössä. Nykyinen suunnittelukellon ajoitus johtaa 
mm. siihen, että johtokunnassa käsitellään samassa 
kokouksessa useamman eri kauden asioita.

Raportointi
Johdon raportointiulottuvuudet. Nykyisellään virastot 
raportoivat johtokunnalle kerran kuukaudessa ja 
ministeriölle toimitetaan raportit puolivuosittain. 
Johtokunnan raportoinnissa keskitytään taloudellisen 
tilanteen ja merkittävimpien projektien sekä toiminnallisten 
tavoitteiden seurantaa. Ministeriön raportointi palvelee 
nykyisellään tulostavoitteiden suunnittelua ja seurantaa. 
Ministeriön raportointi koetaan nykymallissa raskaaksi eikä 
se nykyisellään välttämättä anna riittävää kuvaa viraston 
toiminnasta. Koska ministeriön raportointi keskittyy 
pääsääntöisesti tulostavoitteisiin, on mahdollista, että 
virasto on tulostavoitteiden osalta kunnossa, vaikka muuten 
toiminnassa olisi kehittämistarpeita, joihin miniteriön pitäisi 
reagoida.
Laatu ja sisältö. Muutospaineita raportoinnin laadun ja 
sisällön kehittämiseen tulee valtiohallinnosta. Jatkossa 
nykyinen raportoinnin taso ei välttämättä ole riittävä, vaan 
yleisesti sekä suunnittelussa ja raportoinnissa on voitava 
käyttää nykyistä enemmän tunnuslukuja. 
Valtiovarainministeriön uudet raportointivaatimukset tulevat 
voimaan vuonna 2005, jolloin vuosi 2004 on jo raportoitava 
uusien  vaatimusten mukaan.
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Asiakkuudenhallinta ja vuorovaikutteisuus 
– lähtökohdat ja taustaa
Muutokset väylävirastojen toimintaympäristössä 
ja rakenteissa lisäävät asiakkuudenhallinnan 
merkitystä.

Asiakkuudenhallinta ja asiakaslähtöinen toiminta on 
noussut tärkeäksi asiaksi viime aikoina myös julkisella 
sektorilla. Yhtenä tärkeänä impulssina asiakasajattelun ja 
asiakaslähtöisyyden kehittämiselle on yksityisen sektorin 
luoma palvelukulttuuri ja sen tarjoamat mahdollisuudet 
esimerkiksi sähköisen asioinnin ja asiakaspalvelun 
suhteen. Nämä palvelukulttuurin muutokset ovat 
heijastuneet kehityspaineina julkisen sektorin 
organisaatioille. 
Asiakkaat odottavat virastoilta ja julkisen sektorin 
organisaatioilta entistä parempaa ja asiakaslähtöisempää 
palvelua. Odotukset palvelun suhteen ovat samanlaiset, 
koski palvelu sitten virastossa asiointia tai virastojen 
hallinnoimien väylien käyttöä. Asiakas haluaa laadukasta 
palvelua helposti, nopeasti ja mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. 
Jotta asiakkaiden odotuksiin voitaisiin vastata, ja  palvelua 
parantaa, tulisi asiakkaiden tarpeet pystyä tunnistamaan. 
Tarpeiden tunnistaminen ja toiminnan kehittäminen 
edellyttävät kykyä kerätä ja analysoida asiakastietoa. 
Tulevaisuudessa entisen tarjontalähtöisen palvelujen 
tuottamisen sijaan palvelutuotantoa tulevat ohjaamaan 
erityisesti asiakkaiden tarpeet. 

Väylävirastojen asiakkuudenhallinnan merkitys korostuu 
myös palvelujen ulkoistamisen myötä. Tuotannollisia 
funktioita on liikelaitostettu ja yhtiöitetty osana ministeriön 
hallinnonalan syvällistä rakennemuutosprosessia. Viime 
vuosina väylävirastot ovat ulkoistaneet huomattavan osan 
perinteisistä tehtävistään ulkoisille palveluntuottajille. 
Ulkoistaminen merkitsee sitä, että palveluntuottajasuhteita 
pitää osata hallita niin, että virastojen primäärit, laissa 
määritellyt tehtävät ja velvollisuudet sekä asiakkuuksien 
tarpeet tulevat täytetyiksi. Asiakkuussuhteiden hallinnassa 
korostuu oikeiden kumppaneiden valinnan lisäksi myös 
kumppanuuksien johtaminen. Lisäksi asiakkuussuhteen 
pitkäaikaisuus ja yhteistyön syvällisyyden merkitys 
kasvavat.
Asiakkuusajattelu ja asiakaslähtöisyys heijastuu virastoissa 
uudenlaisena osaamistarpeena, kun virastojen tehtävät 
muuttuvat ulkoistuksen kautta palveluja suorittavasta 
tahosta palveluja hallinnoivaan. Voidakseen kehittää ja 
suunnitella tuotteitaan ja palveluitaan, kilpailuttaa ja 
hankkia palveluita kustannustehokkaasti, virastojen tulee 
tuntea asiakkuutensa ja asiakkuuksiensa tarpeet entistä 
paremmin. Myös ulkoisen toimintaympäristön ja 
liiketoiminnan lainalaisuuksien tuntemus korostuvat. 
Edellä kuvatut muutokset asettavat vaatimuksia 
asiakkuuden hallinnan strategisen ja toiminnallisen 
kehittämisen lisäksi myös asiakastiedon hallinnalle ja sitä 
tukevalle teknologialle.
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Infrastruktuurin hallinnasta 
asiakkuuksien hallintaan

Muutokset toiminnan painopisteessä
Alla oleva kaavio kuvaa väylävirastojen toiminnan 
painopisteen muuttumista perinteisestä, infrastruktuurin 
hallintaa painottavasta toiminnasta asiakaslähtöiseen 
toimintaan. 

Painopisteen muuttuminen ei sulje pois toiminnan muita osa-
alueita, mutta pienentää niiden painoarvoa. 
Asiakkuudenhallinnan rinnalla myös innovaatiotoiminnalla 
on merkittävä osuus väylähallinnon kehittämisessä 
tulevaisuudessa. Infrastruktuurin hallinnan osalta toiminta 
tulee muuttumaan radikaaleimmin palveluiden tuotannon 
ulkoistamisen myötä.

Asiakkuudenhallinta
Kilpailukyky toimialalla 

perustuu pääosin kykyyn 
hallita asiakkuuksia ja raken-
taa syvällisiä asiakassuhteita.

Innovaatiotoiminta
Kilpailukyky toimialalla 

perustuu pääosin kykyyn 
kaupallistaa uusia tuotteita ja 

palveluita.

Infrastruktuurin hallinta
Kilpailukyky toimialalla 

perustuu pääosin kykyyn 
rakentaa ja hallita tarvittava 

infrastruktuuri suurten 
volyymien käsittelemiseksi 

tehokkaasti 

Korkeat kiinteät 
kustannukset edellyttävät 
suuria volyymejä alhaisten 
yksikkökustannusten 
saavuttamiseksi
Tavoitteena volyymi

Kustannustietoinen: 
painopiste toiminnan 
tehokkuudessa ja 
toimintojen standardoinnissa

Nopeus mahdollistaa 
hintapreemion ja suhteellisen 
suuren markkinaosuuden 
(ainakin väliaikaisesti)
Tavoitteena nopeus

Tavoitteena saavuttaa 
mittakaavaetuja
Toimialalle ominaista 
konsolidoituminen: isot 
pelurit hallitsevat

Henkilöstö- ja 
osaamiskeskeinen: luovat 
ihmiset ovat innovaatioiden 
taustalla

Erittäin asiakas- ja 
palvelukeskeinen: asiakkaan 
tarpeet ohjaavat toimintaa

Tavoitteena syvällinen 
yhteistyö asiakkaan ja 
kumppaneiden kanssa
Toimialalle ominaista 
konsolidoituminen: isot 
pelurit hallitsevat

Asiakas- ja 
sidosryhmähallinnan korkeat 
kustannukset edellyttävät 
syvempiä kumppanuuksia ja 
kuluttaja-asiakkaiden 
ohjaamista oikeisiin kanaviin 
Tavoitteena yhteistyö

Kova kilpailu parhaista 
osaajista
Matalat alalle tulon kynnykset
Toimialalla useita pieniä 
pelureita

Toiminnan logiikkaToiminnan logiikka

KustannusrakenneToiminnan luonne Organisaatiokulttuuri
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Toiminnan rakenne murroksessa

Virastojen toiminnan rakennetta ja siinä tapahtuneita 
muutoksia havainnollistaa vieressä oleva kaavio, jossa on 
kuvattu virastojen  omien, viranomaistehtävien ja 
ulkoistetun palvelutuotannon osuudet.
Toiminnan rakenteen muuttuminen tuo muutoksia 
virastojen perinteiseen tehtäväkenttään. Kun ulkoistettujen 
palvelujen osuus kasvaa, osa perinteisistä 
viranomaistehtävistä ja niiden hoito siirtyy virastoista 
ulkoistetuille palveluntuottajille.
Virastojen tehtävä tulevaisuudessa on vastata 
hallinnonalan viranomaistehtävistä ja palveluista 
lainsäädännön toteutumisen ja palveluiden laadun osalta. 
Niiden tehtävänä on hankkia nämä yhteiskunnan 
tarvitsemat palvelut markkinoilta kustannustehokkaasti. 
Virastojen omaa toimintaa ovat viranomaistehtävät, 
palvelujen suunnittelu ja hankinta. Palvelutuotannon osalta 
virastot hyödyntävät pääsääntöisesti ulkoisia markkinoita.
Virastojen vastuulla on valittujen yhteistyökumppanien 
valvonta esimerkiksi lainsäädännön toteutumisen ja   
palveluiden laadun osalta.Valitut yhteistyökumppanit 
puolestaan vastaavat siitä, että toimitetut palvelut vastaavat 
markkinoiden tarpeita. Palveluntuottajat vastaavat lisäksi 
tarvittavista investoinneista palveluiden kehittämiseksi ja 
operoimiseksi sekä kantavat toimintaan liittyvät 
liiketoimintariskit.

Viranomais-
tehtävät

Palvelu-
tuotanto

ulkois-
tettu 80%
oma 
palvelu-
tuotanto 
20%

AKE

Viranomais-
tehtävät

Viranomais-
tehtävät

MKL

Viranomais-
tehtävät

Tiehallinto

LVM

Palvelu-
tuotanto

ulkois-
tettu 90%
oma 
palvelu-
tuotanto 
10%

Palvelu-
tuotanto

ulkois-
tettu 60%
oma 
palvelu-
tuotanto 
40%

Palvelu-
tuotanto

ulkois-
tettu 90%
oma 
palvelu-
tuotanto 
10%

Viranomais-
tehtävät

RHK
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Asiakkuudenhallintaosaamisen merkitys 
kasvaa virastojen tehtävien muuttuessa

Asiakkuudenhallinta tuo mukanaan osaamistarpeita, joiden 
merkitystä voidaan tarkastella alla olevan, virastojen kriittistä 
ydinosaamista kuvaavan kaavion avulla. Osa-alueita ovat 1) 
virastojen substanssiosaaminen, 2) asema arvoverkostossa 
ja kyky hallita sitä sekä 3) tietovarastojen ja IT:n hallinta. 
Arvoverkoston hallinnassa keskeistä on kyky ymmärtää 
asiakkuuksia kokonaisuutena ja osata johtaa niitä. 
Asiakkuuksien tarpeiden, palveluprosessien, hankinta-
osaamisen ja ydintoiminnan lainalaisuuksien ymmärtämisen 
merkitys korostuvat.
Virastojen perinteisen substanssiosaamisen* merkitys on 
muuttunut niin ikään ulkoistamisen myötä ns. suorittavista 
tehtävistä palvelujen suunnitteluun ja 
johtamiseen.Tulevaisuudessa kriittistä on osata johtaa ja 
suunnitella oikeita palveluita oikeille kohderyhmille 
kustannustehokkaasti. Palvelujen suunnittelussa kriittistä on 
osata hyödyntää operatiivisesta toiminnasta saadut impulssit. 

*) Tienpidon -, ajoneuvo-ja 
kuljettaja-, radanpidon -ja 
merenkulun osaaminen

Tietovarantojen 
ja IT:n hallinta

Viraston 
substanssi-
osaaminen

Asema arvoverkostossa
ja kyky hallita sitä

Tietovarantojen ja
IT:n hallinta

Tietovarastojen ja IT:n hallinnan merkitys korostuu 
asiakkuusajattelun omaksumisen myötä. Asiakkuustietoa 
pitää pystyä hallitsemaan ja jalostamaan toiminnan 
ylläpitämiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Lisäksi 
viestintäteknologian muutokset ja uudet tiedonhallinta-
järjestelmät asettavat osaamisvaatimuksia, joihin virastojen 
tulee pystyä vastaamaan. 
Toiminnan kehittäminen ja kilpailukyky tulevaisuudessa on 
riippuvaista menestymisestä kaikilla kolmella osa-
alueella.Kriittisten resurssien osalta on tärkeätä ymmärtää, 
että virstojen kilpailuetu ei muodostu yksittäisen tekijän 
varaan vaan nimenomaan kaikkien kolmen tekijän 
yhteisvaikutukseen. Tällä on tärkeä merkitys esimerkiksi 
määritettäessä millaisia uusia tehtäviä virastot ottavat 
hoidettavakseen sillä tehtävien menestyksekäs hoitaminen 
edellyttää vahvaa osaamista kaikilla kolmella osa-alueella.
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Nykytila-analyysissä analysoidut osa-alueet
Asiakkuudenhallinnan kokonaisuus

Toimiva asiakkuudenhallinta koostuu kaikkien asiakas-
rajapintojen toimintojen johtamisesta, asiakkuus-
strategioista, toiminnallisista asiakkuusprosesseista ja 
niiden mittareista, organisaatiorakenteista, ja asiakkuuden 
hallintaa tukevista tietojärjestelmistä. Nykytilan 
kuvauksessa lähtökohtana oli luoda kuva siitä, mistä 
komponenteista selvitykseen kuuluvien virastojen 
asiakkuudenhallinta muodostuu.
Nykytilan kartoituksessa selvitettiin, ketkä ovat virastojen 
asiakkaita, miten olemassa olevia asiakkaita hoidetaan, ja 
miten asiakkaat kokevat saamansa palvelun. Lisäksi 
kartoitettiin, mitä kehittämistoimenpiteitä virastoissa on 
meneillään tai suunnitteilla, jotta odotuksiin voitaisiin 
paremmin vastata. Lisäksi selvitetään, millaisia 
asiakasvuorovaikutuskanavia virastoilla on käytössään, ja 
miten asiakkaat kokevat näiden kanavien käytön.

Nykytilan analyysiin sisältyivät väylähallinnon 
asiakkuudenhallinnan osalta seuraavat 
osa-alueet

Asiakkuussuhteiden hoidon menetelmien ja tapojen 
kartoittaminen 

— Asiakkuudet    
— Asiakkuusstrategiat ja -hoitomallit
— Asiakkuusprosessit/prosessikartta (asiakkuuden 

johtaminen, asiakaspalvelu, asiakaspalaute) 
— Asiakastyytyväisyys ja sen mittaustavat 
— Asiakasvuorovaikutuskanavien ja käytössä 

olevien asiakastietojärjestelmien kartoittaminen
— Asiakkuudenhallinnan toteutettujen ja 

suunniteltujen kehittämishankkeiden 
kartoittaminen

Seuraavilla sivuilla käydään läpi jokainen yllä 
mainittu asiakkuudenhallinnan osa-alue ja sen 
nykytila. Nykytilan analyysin lopussa on 
yhteenveto edellä mainituilla osa-alueilla 
tunnistetuista keskeisimmistä kehittämisalueista.
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Asiakkuusryhmittelyn ja segmentoinnin 
nykytila 
Nykyiset asiakkuudet

Kaikkien virastojen nykyiset asiakkuudet kartoitettiin ja ne 
ryhmiteltiin oheiseen matriisiin. Asiakkuusryhmittelyssä 
keskityttiin väylävirastojen asiakkuuksien ryhmittelyyn. 
Ministeriön osalta ei tunnistettu selkeää 
asiakkuusryhmittelyä nykytilassa.
Virastojen asiakkuusryhmittely noudattelee virastoittain 
pääosin samaa mallia. Kaikkien virastojen osalta voitiin 
erottaa selkeästi palveluiden loppukäyttäjät, virastoille 
palveluja tuottavat tahot sekä ryhmä, joka koostui virastojen 
kanssa vuorovaikutuksessa olevista tahoista. 
Eroavaisuuksia virastojen välillä ryhmittelyssä on lähinnä 
termien määrittelyssä, myös asiakkuudet ovat osittain 
päällekkäisiä.

Asiakkuusryhmien segmentointia tarkasteltaessa todettiin, 
ettei asiakkuuksien varsinaista ns. asiakastarve- ja 
strategialähtöistä segmentointia virastoissa nykytilassa ole 
tehty. Asiakkuuksia on ryhmitelty jonkin verran niiden 
tärkeyden mukaan, ja tarvelähtöistä segmentointia ollaan 
parhaillaan kehittämässä. Tärkeimmät sidosryhmät on 
tunnistettu mm. AKEssa ja Tiehallinnossa. Molemmissa 
toimintaa on eriytetty tärkeimpien sidosryhmien ja 
asiakkuuksien osalta. Jälkimmäisessä ollaan kehittämässä 
asiakastarvelähtöistä segmentointia.

MerenkulkulaitosRHKTiehallintoAKE

Asiakkaat 

Loppuasiakkaat

Välilliset asiakkaat

Palveluntuottajat

Toimittajat

Valvottavat

Intresentit

Asiakkaat

Tienkäyttäjät 
(kuljetusyritykset, 
autoilijat, pyöräilijät, 
jalankulkijat, 
liikennöitsijät)

Kuljetusten tarvitsijat

Viranomaistoiminnan 
asiakkaat 

Tiedon tarvitsijat

Palvelun tuottajat ja 
toimittajat

Yhteistyökumppanit

Asiakkaat

Liikennöitsijä

Kuljetusten      tarvitsijat

Viranomaistoiminnan 
asiakkaat 

Tiedon tarvitsijat

Palvelun-ja materiaalin 
tuottajat 

Yhteistyökumppanit

Asiakkaat (kauppa 
merenkulku, veneily)

Palveluntuottajat

Sidosryhmät

Yhteistyökumppanit
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Asiakkuusstrategian nykytila

Asiakkuusstrategian nykytilan osalta käytiin läpi 
kaikkien virastojen sekä hallinnonalan 
asiakkuusstrategia ja sen komponentit sekä 
tunnistettiin tärkeimmät kehityskohteet 
virastoittain ja  hallinnonalalla. 
Virastojen ja hallinnonalan asiakkuusstrategian 
nykytila koottiin yhteen matriisiksi (liite 2) ja 
keskeiset kehittämisalueet tunnistettiin. 
LVM

Asiakkuusstrategian osalta ministeriöllä ei tällä hetkellä ole 
yhtenäistä linjaa asiakkuuden hallintaan. Sekä 
asiakkuudenhallinnan tahtotila että konkreettinen 
toimintastrategia puuttuvat ministeriötasolla. Tämä selkeän 
kokonaiskuvan puute näkyy virastoille asetetuissa 
tavoitteissa epäyhtenäisyytenä ja jäsentymättömyytenä.
Strategian puute vaikuttaa siihen, ettei ministeriössä ole 
konkreettista, tavoitteisiin kytkettyä toimintamallia 
asiakkuuden hallintaan nykytilassa käytössä, vaikka joitakin 
asiakkuusstrategian komponentteja todetaankin olevan 
käytössä. Toimintamalli, johon edellä viitataan koostuu 
missiota, visiota ja strategisia tavoitteita toteuttavista osa-
alueista, kuten segmentointi, asiakkuuksien hoitomallit, 
prosessit, organisaatiomalli ja tietojärjestelmät. 

Väylävirastot
Virastojen osalta asiakkuusstrategioita on kehitetty 
vaihtelevasti. Joissakin virastoissa asiakkuusajattelua on 
kehitetty jo strategian tasolle ja asiakkuuden hallintaa 
tukemaan on kehitetty prosesseja ja tietojärjestelmiä.  
Asiakkuuden hallinnan toteutuksessa pisimmälle ovat 
ehtineet Ajoneuvohallintokeskus ja Tiehallinto. Muissa 
virastoissa asiakkuudenhallinnan konkreettista toteutta-
mista ollaan kehittämässä.
Kaikkia virastoja leimaa kehittämisestä huolimatta 
selkeiden asiakkuuden hallinnan tavoitteiden puuttuminen, 
jolloin asiakkuuden hallinnan operatiivinen toiminta jää 
melko irralliseksi ja siitä puuttuu osittain konkreettisuus.
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Asiakkuuksien hoidon menetelmien nykytila

Nykytilan analyysin yhtenä osa-alueena oli kartoittaa 
ministeriön ja väylävirastojen asiakkuuksien hoidon 
menetelmiä ja tapoja. Asiakkuuksien hoitomallien osalta 
kartoitettiin, millä tasolla väylähallinnon asiakkuuksien 
hoito tällä hetkellä on ja miten systemaattista 
asiakkuuksien hoito nykytilassa on. Systematialla 
tarkoitetaan asiakkuuksien priorisointia ja segmentointia 
ja asiakkuuskohtaisten hoitomallien dokumentointia ja 
asiakkuussuhteiden hoitoa tehtyjen priorisointien 
mukaisesti.

Nykytilan analyysin perusteella väylävirastojen 
asiakkuuksien hoito ja sen organisointi vaihtelevat. 
Hoitomalleja on käytössä muutamalla virastolla, mutta 
menetelmät ja systematia puuttuvat myös niiltä, joilla 
hoitomalleja oli käytössä. Myös ministeriössä asiakkuuksia 
hoidetaan vain tietyiltä osin. 
Nykytilan pohjalta voidaan todeta, että joidenkin virastojen 
osalta vuorovaikutuksen tapoja on jo mietitty, ja 
asiakkuuksia hoidetaan säännöllisesti, mutta 
systemaattista ja yhdenmukaista linjaa asiakkuuksien 
hoitamiseen ei ole. Asiakkuuksia hoidetaan usein samalla 
intensiteetillä riippumatta siitä, miten tärkeästä 
asiakkuudesta on kysymys. Tällöin resurssien käyttöä ei 
kohdisteta sinne, missä niitä eniten tarvittaisiin eli 
tärkeimpiin asiakkuuksiin. 

Suurin syy hoitomallien puuttumiseen on luonnollisesti 
asiakkuusstrategioiden ja segmentoinnin puuttuminen. 
Keskeinen kysymys on resurssien jakaminen olemassa 
olevien asiakkuuksien hoitamiseen samalla parantaen 
palvelutasoa. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että 
hoitomalli suhteutetaan asiakkuuden tärkeyteen ja 
esimerkiksi erilaisten kanavavalintojen avulla saadaan 
aikaan kustannusvaikutuksia. Esimerkiksi 
loppuasiakkaiden osalta asiakkuuksien hoidon 
pääsääntöinen kanava voisi olla sähköinen, kun taas 
strategisesti tärkeiden palvelutuottajien osalta 
asiakkuuksien hoito voisi sisältää KAM-mallin (Key Account 
Management), henkilökohtaisia tapaamisia, 
yhteistyöryhmiä jne. 
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Asiakkuudenhallinnan prosessien ja 
asiakastyytyväisyyden nykytila
Asiakkuuden hallinnan prosessien osalta nykytilassa 
kartoitettiin, onko väylähallinnossa asiakkuuksien 
hoitoon määriteltyjä prosesseja ja miten nämä prosessit 
ovat käytössä kartoitetuissa organisaatioissa.

Kartoituksen pohjalta todettiin, että asiakkuusajattelun 
organisointi prosessien tasolle on toteutettu vasta 
kahdessa väylävirastossa eli AKEssa ja Tiehallinnossa. 
AKEssa asiakkuudenhallintaa toteutetaan 
sopimuskumppanien hallintaprosessin kautta. Prosessi on 
yksi AKE-tason yhteisprosesseista, ja sen toiminta ulottuu 
läpi koko organisaation. Lisäksi AKEssa ollaan 
kehittämässä prosessia asiakastyytyväisyyden 
mittaamiseksi.
Tiehallinnossa asiakkuudenhallinta on organisoitu niin 
ikään prosessiksi, mutta sen toiminta ei leikkaa läpi koko 
organisaation, vaan asiakkuudenhallintaa kehitetään 
enemmän omana funktionaan kuin yhteisprosessina. 
Tiehallinnossa asiakkuudenhallintaa toteuttavia prosesseja 
ovat mm, asiakkuuksien tarpeiden selvittäminen, 
asiakastyytyväisyyden mittaus ja arvoverkoston hallinta.

Asiakastyytyväisyyden osalta nykytilassa kartoitettiin, 
kenelle asiakastyytyväisyysmittauksia väylähallinnossa 
kohdistetaan, millä tavalla ja miten usein mittaukset 
suoritetaan ja miten mittausten tuloksia hyödynnetään. 
Lisäksi kartoitettiin asiakastyytyväisyyden tila tällä 
hetkellä sekä sen suhde asiakastyytyväisyydelle 
asetettuihin tavoitteisiin. 

Asiakastyytyväisyysmittauksia tehdään tällä hetkellä 
väylävirastoissa itsenäisesti eri aikoina, eikä niiden 
tekemistä koordinoida keskistetysti. Mittauksien tuloksia 
hyödynnetään systemaattisesti toiminnan kehittämisessä 
ainakin AKEssa ja Tiehallinnossa. 
Asiakastyytyväisyyden taso on nykytilan perusteella tällä 
hetkellä hyvä kaikissa väylävirastoissa suhteessa sille 
asetettuihin tavoitteisiin. Nykyinen asiakastyytyväisyys ja 
sen mittaaminen ei kuitenkaan mahdollista virastojen 
vertailua, koska ministeriön asettamat tavoitteet 
vaihtelevat.
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Asiakkuuden hallintaa tukevien 
tietojärjestelmien ja asiakkuudenhallinnan 
vuorovaikutuskanavien nykytila

Tietojärjestelmät
Virastojen ja hallinnonalan asiakkuudenhallintaa tukevat 
tietojärjestelmät kartoitettiin keräämällä tiedot 
asiakkuudenhallintaa tukevista tietojärjestelmistä. 
Tietojärjestelmien osalta asiakkuudenhallinnan 
järjestelmäratkaisuja on kehitetty tai kehitetään parhaillaan 
Ajoneuvohallintokeskuksessa ja Tiehallinnossa. Muissa 
väylävirastoissa ja ministeriössä asiakkuudenhallinnan 
järjestelmiä ei ole käytössä.

Vuorovaikutuskanavat
Asiakasvuorovaikutuksessa sekä ministeriöllä että 
virastoilla oli käytössään sekä perinteisiä että sähköisen 
vuorovaikutuksen kanavia. Virastoista AKElla sähköisten 
kanavien ja sitä kautta tapahtuvaan vuorovaikutukseen on 
panostettu eniten. 
Yhteistä sekä ministeriölle että väylävirastoille on se, että 
kanavia ja niiden käyttöä ja kehittämistä asiakkuuksien 
mukaan ei ole vielä mietitty. Tulevaisuudessa 
kanavaoptimointi ja asiakkuuksien suuntaaminen eri 
asiointikanaviin niiden tärkeyden tai vaikuttavuuden 
perusteella säästäisi kustannuksia ja tehostaisi toimintaa. 
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Nykytilan analyysi –keskeisimmät 
kehitysalueet

Nykytilan analyysin pohjalta tunnistettiin jokaisella 
kartoitetulla osa-alueella keskeisimmät kehittämisalueet 
seuraavasti:
Asiakkuusstrategia:

Asiakkuudenhallinnan tavoitteellisuuden (missio, visio ja 
strategiset tavoitteet) puuttuminen. 
Yhtenäinen malli asiakkuuden hallintaan väylähallinnon 
tasolla
Asiakkuuden hallinnan tavoitteiden liittäminen 
kiinteämmäksi osaksi ohjausta

— tavoitteet palveluiden, palvelutasojen ja kanavien 
osalta määriteltävä

Yhtenäinen raportointimalli
Ohjaus ministeriötasolta
Asiakkuuden-hallinnan tavoitteellisuuden lisääminen
Kumppanien hallinnan ja asiakaspalaute-tiimin 
yhdistäminen.
Asiakkuuden hallinnan strategian mukainen toiminta-
strategian käytäntöön vieminen koko organisaation tasolla
Asiakkuuden hallinnan tavoitteiden asettaminen
Laatia strategia asiakkuuksien haltuunottamiseksi vuonna 
2004

Asiakkuusryhmät ja segmentointi:
Yhdenmukainen asiakkuusryhmittelymalli ja 
asiakkuusryhmien tavoitteet sekä yhdenmukainen 
segmentointimalli väylähallinnolle.

Hoitomallit:
Asiakkuuksien ryhmittely niiden tärkeyden mukaan
Yhtenäisten hoitomallien määrittely hallinnonalalla

— hoitomallikonseptin sisällön määrittäminen
Asiakkuustiedon käsittelyn, tallentamisen ja tiedon 
jakamisen yhtenäistäminen asiakkuuksien hoitamisen 
tueksi
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Nykytilan analyysi – keskeisimmät 
kehitysalueet

Asiakastyytyväisyys:
Asiakastyytyväisyysmittauksia tehdään nykytilassa eri 
virastoissa vaihtelevasti. Tulosten hyödyntäminen 
toiminnan kehittämisessä vaihtelee niin ikään 
virastoittain. 

Ministeriön koordinaatiota tulisi lisätä ja sitä kautta 
asiakastyytyväisyysmittausten systemaattista kytkemistä 
virastojen tulostavoitteisiin. Mittareilla tulisi mitata 
strategisia tavoitteita ja niiden toteutumista ministeriön ja 
virastojen välillä, ei operatiivisia yksityiskohtia
LVM:n taholta tulisi olla yhtenäiset tavoitteet 
asiakkuudenhallinnalle ja sitä kautta myös 
asiakastyytyväisyyden virastoittain asetetuille tavoitteille. 
Tällä hetkellä mittaaminen ja siitä johdettavat asiat eivät 
näy kaikkien virastojen johtamisessa
Yhdenmukainen malli tulisi ottaa käyttöön 
asiakastyytyväisyyden mittaukseen ministeriö- ja 
virastotasoilla
Parhaat olemassa olevat toimintamallit tulisi hyödyntää 
yhtenäisen mallin määrittämisessä, esimerkkeinä AKE:n ja 
Tiehallinnon prosessit asiakastyytyväisyyden mittaamisen 
ja tulosten seurannan osalta
Yhtenäinen (osittain yhteinen) asiakastyytyväisyysmittaus-
ja  yrityskuvatutkimus, sekä tätä tukevat järjestelmät.

Prosessit:
Asiakkuudenhallinnan prosesseja on kehitetty 
joissakin väylävirastoissa

Yhtenäinen asiakkuudenhallinnan prosessikartta tulisi 
määritellä ja ottaa käyttöön koko hallinnonalalla

Kanavat ja IT:
Vuorovaikutuskanavien systematisointi ja optimointi 
asiakkuuksien mukaan tulisi tehdä
Tietojärjestelmät ja tietokannat tulisi yhtenäistää niiltä 
osin kuin se on mahdollista. 
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Yhteenveto hallinnonalan asiakkuudenhallinnan 
kehitystarpeista - CRM QuickScanin tulokset

CRM Quick Scan-kysely  
Projektissa kartoitettiin asiakkuudenhallinnan kehitys-
tarpeita työryhmätyöskentelyn lisäksi hyödyntämällä 
sähköistä kysymyslomaketta eli BearingPointin CRM 
QuickScan-työkalua. Kyselyn tavoitteena oli saada 
lisäymmärrystä asiakkuudenhallinnan nykytilasta 
väylähallinnossa ja siihen kuuluvissa organisaatiossa. 
CRM QuickScan-kysely on BearingPointin kehittämä 
asiakkuudenhallinnan arviointityökalu, joka koostuu 
erilaisista asiakkuudenhallinnan nykytilaa koskevista 
väittämistä
Kyselyn tavoitteena oli kerätä organisaatioilta suoraan 
tietoa ja kannanottoa asiakkuudenhallinnan eri osa-
alueiden nykytilasta ja  tärkeydestä ministeriössä ja 
väylävirastoissa.  Kyselyn tarkoituksena oli tuottaa 
asetetulle työryhmälle materiaalia virastojen ja LVM:n 
asiakkuudenhallinnan nykytilan ja tavoitetilan analysointia 
varten. 
Kyselyn väittämät heijastavat asiakkuudenhallinnan 
nykytilaa kolmesta eri näkökulmasta: strategisesta, 
operatiivisesta ja analyyttisesta. Näiden osa-alueiden 
sisällä asiakkuudenhallintaa tarkastellaan edelleen 
strategian, prosessien, ihmisten ja teknologian 
ulottuvuuksien kautta. 

Asiakkuuden käsite kyselylomakkeessa kattaa sekä 
organisaatioiden asiakkaat että sidosryhmät. 
Sidosryhmiin kuuluvat tässä tapauksessa myös 
organisaatioiden erilaiset yhteistyötahot ja -kumppanit. 
Väittämät, joissa sivutaan myyntiä, rinnastetaan 
organisaation tuottamiin maksullisiin palveluihin. 

Kysely 
Kysely lähetettiin 50 henkilölle, projektissa mukana 
oleville organisaatioille kullekin 10. Vastausprosentti 
organisaatioittain oli

— Liikenneministeriö 30 %
— Ratahallintokeskus 50 %
— Ajoneuvohallintokeskus 50 %
— Tiehallinto 80 %
— Merenkulkulaitos 80 %

Seuraavalla sivulla esitetyn yhteenvedon lisäksi tarkempi 
erittely kehitysalueista löytyy oheisista liitteistä.
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Yhteenveto hallinnonalan asiakkuudenhallinnan 
kehitystarpeista - Quick Scan kysely

Yhteenveto
Tuloksissa löytyy jonkin verran ristiriitaisuuksia, jotka aiheutuvat vastaajien arviointien vaihteluista eri yksiköiden välillä ja 
siksi näitä tuloksia tulisi tarkastella selvityksen muiden osien yhteydessä eikä erillisinä. Kaikki lukemat ovat varsin alhaisia ja 
ne kuvastavat sitä, että kehitystarpeita on kaikilla osa-alueilla. Potentiaalisimmat yhteiset kehitysalueet kuitenkin nousevat 
kyselyssä esiin kohtuullisen selkeästi. 

Kehitysalueet kyselyn perusteella (ei tärkeysjärjestyksessä)
1. Asiakkuuksien arvonmuodostuminen (strategisen syklin päätöksenteon alueet)

1. Sidosryhmät ja kumppanuudet – sidosryhmä- ja kumppanuusstrategian selkeyttäminen (kts. segmentointi)
2. Yrityskuva – tavoiteyrityskuvan (vision) muodostaminen, yrityskuvan kehittämisen prosessit ja hallinnointi
3. Segmentointi – asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien segmentointi strategisten tavoitteiden ja organisaation 

operatiivisen kyvykkyyden mukaisesti
2. Asiakkuuksien analysointi (analyyttinen asiakkuudenhallinta)

1. Tiedon louhinta ja analysointi, tietovarastot (teknologia)
3. Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu (operatiivinen asiakkuudenhallinta)

1. Viestinnän, asiakaspalvelun ja myynnin automaatio – prosessien, hoitomallien, teknologisten ratkaisujen ja reitityksen 
kehittäminen, mahdolliset keskittämiset (esim. contact center, portaalit. jne.)

2. Sovellusintegraatio – mahdollistaa yhtenäisen asiakaspalvelukokemuksen eri kanavissa sekä analyyttisen 
asiakkuudenhallinnan tehokkaan hyödyntämisen

3. Tuote- ja palvelutietojen hallinta – mahdollistaa palveluiden tarjoamisen tehokkaasti eri kanavissa 

Ihmisten (osaamisen) kehittäminen on kaikille osa-alueille yhteistä ja se tulee sitoa kehityspäätöksiin. Keskeisin osaamisen 
kehittämisen tarve on operatiivisessa asiakkuudenhallinnassa (viestintä, myynti ja asiakaspalvelu).
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Nykytilan analyysi

Tutkimuksen ja kehityksen nykytilan kartoitus perustui virastojen ja 
ministeriön nykyiseen materiaaliin T & K strategiasta, T & K 
ohjelmista sekä T & K toiminnan arviointiraporteista. Yksi 
keskeisimmistä T&K toiminnan haasteista on eri toimijoiden, 
tilaajien, rahoittajien ja toteuttajien roolin tunnistaminen ja 
määrittäminen. Hallinnonalan T&K toimijoiden näkemys nykytilan 
haasteista ja keskeisistä kehityskohteista kartoitettiin 
haastatteluilla.

Nykytilan analyysissa tunnistettiin seuraavat osa-alueet, 
joihin tavoitetilan toimenpide-ehdotukset perustuvat:

Johtaminen ja koordinointi
T & K toiminnan vaiheistus ja toimijat
Synergia ja virastojen välinen yhteistyö
T & K toiminnan resursointi

Seuraavilla sivuilla on yhteenveto nykytilasta osa-
alueittain.
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Johtaminen ja koordinointi

Tavoitteet ja toiminnan määritelmät
Liikenne- ja viestintäministeriön T&K-toiminnan roolina on 
selvittää T&K-toiminnan tarpeet, järjestää sen tueksi 
tarvittavat resurssit ja tiedon hankinta sekä hyödyntää 
tulokset lainsäädäntötyössä, tulosohjauksessa ja erityisesti 
liikenne- ja viestintäsektorin kehittämisessä. 

T&K-toiminnan organisointi
LVM:ssä substanssiyksiköt vastaavat oman alansa 
tutkimustoiminnasta yhteisen strategian puitteissa. 
LVM:n tutkimusyksikkö huolehtii johdon apuna 
tutkimukseen liittyvästä toiminnansuunnittelusta, 
tutkimuksen suuntaamisesta sekä tukee yksiköitä 
konsultoimalla, apuvälineitä kehittämällä, 
organisoimalla yhteistyötä ja tiedottamalla.

Alla on esitetty ministeriön ja virastojen 
määrittelemät T&K toiminnan tavoitteet. 

Tiehallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on luoda uutta tietoa ja osaamista, jotta Suomen tieliikennejärjestelmä 
toimisi paremmin, turvallisemmin ja kilpailukykyisemmin kestävän kehityksen periaattein.

Tiehallinto

Yleisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (T&K) tarkoitetaan Ratahallintokeskuksessa systemaattista toimintaa tiedon 
lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain 
olennaisesti uutta. 

Ratahallinto-
keskus

T&K-toiminnalla ja hankkeilla tarkoitetaan päivittäisestä tuotannollisesta ja operatiivisesta toiminnasta erillisiä tutkimus-, 
kehittämis- ja selvityshankkeita, joiden tarkoituksena on uuden tiedon, menetelmän tai tuotteen kehittäminen tai olemassa 
olevan tiedon kokoaminen ja sen uusi soveltaminen.

Meren-
kulkulaitos

AKEn tutkimustoiminta on painottunut niiden ongelmien selvittelyyn, jotka ovat viraston liikenneturvallisuus- ja 
ympäristötavoitteiden kannalta keskeisiä ja seurauksiltaan vaikuttavimpia.

AKE

Tavoitteena on tuottaa tietoa tulevaisuuden ongelmista, mahdollisuuksista ja uhkista, löytää uusia periaatteita ja ideoita 
liikenne- ja viestintäasioiden kehittämiseksi ja hoitamiseksi.

LVM
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T&K johtamismalli ja organisointi

Ohjausprosessi: hankkeiden 
priorisointi
Tiehallinnon johtokunta: 
strategia, T&K-ohjelma ja 
strategisten projektien 
käynnistäminen

Ei tietoa

Laitoksen johto päättää 
strategisista projekteista ja 
teemoista, joille osoitetaan 
rahoitus; ohjataan 
valtakunnallisesti

Tutkimusjohtaja, jota tukee 
yhteyshenkilötiimi kuljettaja- ja 
ajoneuvotoimialoilla. 

JOHTAMINEN

Toiminta priorisoidaan 
painopistealueille 
(tutkimusteemat), jotka 
koostuvat useiden prosessien 
tarpeista

Toiminnan muodot määritetty, 
mutta ei priorisointia:
Omat tutkimukset
Yhteistyöhankkeet 
Muu tutkimustoiminta

Hanke voidaan hyväksyä 
tutkimus- ja 
kehittämisohjelmassa 
toteutettavaksi, jos se toteuttaa 
t&k-strategian painotuksia

AKE:lla on kolme strategista 
tutkimushanketta

PRIORISOINTI

Vuosittainen tutkimus- ja 
kehittämisohjelma perustuu 
hyväksyttyyn strategiaan 

Lähtökohtana EU:n 
liikennepolitiikka, LVMn 
linjaukset ja RHK:n visio

Painopistealueet perustuvat 
visioon, strategiaan ja kriittisiin 
menestystekijöihin

Tavoitteet määritetty AKEn 
tuloskortissa

LINKKI STRATEGIAAN RESURSOINTI

Painopistealueilla vastuuhenkilöt
yhteistyöryhmän vetäjiä
raportoivat toiminnasta ja 
tuloksista ohjausprosessille

Tiehallinto

Valtaosa Ratahallintokeskuksen 
tutkimuksista teetetään 
ulkopuolisilla tahoilla.

Ratahallinto-
keskus

T&K:ta koordinoimaan nimetään 
koordinaattori. ”Liikelaitokset” 
hoitavat oman T&K:n  itsenäisesti

Merenkulkulaitos

AKEtieto-toimiala tuottaa 
tutkimus- ja tilastopalveluja, 
vastaa AKEn viestinnästä ja 
markkinoinnista

AKE
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T&K toiminnan vaiheistus
T&K toimintaa voidaan kuvata alla olevan vaiheistuksen 
mukaisesti, jossa kullakin vaiheella on selkeä tehtävä 
edistää hallinnonalan tutkimusta. Vaiheilla on toimijat, jotka 
ovat joko tutkimuksen rahoittajia ja tilaajia tai 
tutkimustoiminnan toteuttajia.

Vaiheiden tehtävät
Perustutkimuksen tehtävänä on tuottaa hallinnonalalle 
innovatiivista tutkimustietoa soveltavan tutkimuksen 
perustaksi
Soveltavan tutkimuksen tavoitteena on synnyttää uutta 
tietoa, joka ensisijaisesti tähtää tiettyyn käytännön 
sovellutukseen
Sovellutus- vaiheen tavoitteena on hakea ratkaisuja tai 
sovellutuksia määritettyihin rajattuihin ongelmiin
Sovellutusten hyödyntämisen tavoitteena on määritettyjen 
ratkaisujen kaupallinen hyödyntäminen, joita voivat olla  
esimerkiksi ohjelmiston kaupallistaminen tai uuden 
ratkaisun avulla saavutettavien säästöjen realisointi.

Perustutkimus
(teoria, mallit, 

käsitteet)

Soveltava
tutkimus
(empiria)

Sovellutukset
(ratkaisu)

Sovellutusten 
hyödyntäminen
(tuotteistaminen)

Keskeiset toimijat
T&K toiminnan tärkeimpiä rahoittajia nykytilassa ovat 
Suomen Akatemia, TEKES, ministeriö ja virastot. Suomen 
Akatemian rooli rahoittajana keskittyy selkeästi 
perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen. Ministeriö 
ja virastot rahoittavat koko ketjun kattavaa tutkimusta ja 
selvityksiä ja TEKESin rooli on enemmän sovellutusten ja 
niiden hyödyntämisen rahoitus.
T&K toiminnan tärkeimpiä toteuttajia perustutkimuksen ja 
soveltavan tutkimuksen osalta ovat yliopistot. 
Konsulttitoimistojen rooli painottuu soveltavaan 
tutkimukseen ja sovellutuksiin. Yritykset sekä kaupungit ja 
kunnat ovat toteuttaneet tutkimusta sovellutusten ja niiden 
hyödyntämisen osalta. VTT:n rooli on painottunut 
soveltavan tutkimukseen. Ministeriöllä ja virastoilla on 
omaa tutkimustoimintaa kattaen koko ketjun.

T & K toiminnan vaiheistus
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Vaiheiden tehtävät – nykytilan haasteet

Perustutkimus
Hallinnonalan perustutkimuksen resurssit Suomessa ovat 
rajalliset ja koetaan, että perustutkimus on nykyisellään 
puutteellista. Perustutkimus on nykyisellään pitkälti 
tilaajalähtöistä, minkä koetaan vaikuttavan tutkimuksen 
pitkäjänteisyyteen. 
Yhdeksi hallinnonalan haasteeksi koetaan tällä hetkellä 
systemaattinen osaamisen kehittäminen, jossa 
Opetusministeriön rooli on myös tärkeä. 
Osaamisen  kehittämiseen kaivataan lisäksi selkeitä 
linjauksia fokusoinnista ja koetaan, että hallinnonalalla ja 
etenkin ministeriön tulisi kehittää toimintaa yhdessä 
Yliopisto- ja korkeakoulukentän kanssa.

Soveltava tutkimus
Koska Suomen perustutkimuksen resurssit ovat rajalliset, 
on soveltavassa tutkimuksessa mahdollista hakea tuloksia 
EU:n tutkimusohjelmista.
Soveltavan tutkimuksen osalta on todettu myös 
mahdollisuudeksi yritysten mukaan ottaminen jo tässä 
vaiheessa. Haasteena on kuitenkin rahoituksen 
kerääminen pieniltä markkinoilta ja suomalaisten 
liikennealan yritysten suhteellisen rajalliset mahdollisuudet 
rahoittaa tutkimusta.

Sovellutukset
EU:n rahoittamissa töissä tutkijoiden ja tilaajien haasteena 
on varmistaa tulosten hyödyntäminen ja ratkaisujen 
saavuttaminen
Sovellutusvaiheessa korostuu myös suurimpien 
kaupunkien rooli, joiden pitäisi olla mukana sovellutusten 
toteuttamisessa.

Sovellutusten hyödyntäminen (tuotteistaminen)
Isojen klusteriohjelmien avulla voidaan varmistaa riittävä 
volyymi sovellutusten hyödyntämisessä, muilta osin 
volyymit ovat nykyisellään suhteellisen pieniä eikä koko 
putkesta saada riittävästi ratkaisuja ulos
Kaupallisten hyötyjen todentaminen ei ole aina 
yksiselitteistä, vaan tutkimuksen avulla tuotetaan paljon 
osaamista organisaatioihin, joita voidaan hyödyntää 
jatkossa.
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MEUR LVM TH RHK MKL AKE
Toimintamenot yhteensä 23 831 418 155 50
T&K:n osuus 13 6 5 2 1
Osuus toimintamenoista 54 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Nykyinen virastokohtainen T&K panostus on eri virastoissa suunnilleen 
samalla tasolla, jatkossa T&K:lle on määritettävä hallinnonalan yhteiseen 
T&K strategiaan perustuva tavoitetaso.
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Ohjausprosessi - Strategian sisältö ja 
resurssit

Tavoitetila
Ohjausmallin  ja strategiaperustan tavoitetila määriteltiin 
työryhmässä nykytilan kartoituksen sekä tunnistettujen 
kehityskohteiden pohjalta. Tavoitetilan toimintamalli on 
kuvattu osa-alueittain ohjausprosessin, suunnittelukellon, 
raportoinnin ja ohjausmallin rakenteen osalta.

Sisältö
Ministeriö. Ministeriö vastaa väylähallinnon strategian 
laadinnasta siten, että ministeriö kirjoittaa auki ministeriön 
tahtotilan virastojen strategisen suunnittelun pohjaksi. 
väylähallinnon strategia tulee linjata linjaa keskeisiä 
substanssipäätöksiä sekä esim. asiakkuudenhallintaa, 
T&K:ta ja muita keskeisiä väylähallinnon yhteisiä toimintoja. 
Väylähallinnonalan strategia edustaa omistajan tahtotilaa 
virastoille. Ministeriö voi käyttää väylähallinnon strategian 
laadinnassa tukenaan virastojen ja muuta asiantuntemusta. 
väylähallinnon strategia kirjataan käytännössä 
hallinnonalan TTS:ään.
Virastot. Virastoilla on päävastuu strategisesta 
suunnittelusta väylähallinnossa. Hallinnonalan TTS:n 
pohjalta virastot laativat itsenäisesti omat strategiansa eli 
TTS:nsä ja TAE:nsa. Virastojen laatimat strategiat ja niihin 
perustuva budjetointi ovat varsinaisesti ne ohjausvälineet 
joiden laadinnan vastuita ja prosessia on kuvattu 
seuraavilla sivuilla. Viraston strategiaan perustuen 
tulosyksiköiden vastuulla on tulosyksiköiden toiminta- ja 
taloussuunnitelmien määrittäminen sekä tavoitteiden, 
toimintamallien että resurssivaatimusten osalta. 

Resurssit
BearingPointin Valtiokonttorille toteuttamassa selvityksessä 
verrattiin valtion tilivirastojen taloushallinnon prosessien 
nykytilan suorituskykyä vertailuorganisaatioihin. Tulokset 
osoittavat, että valtion taloushallinnon tehtäviä on hyvin 
vahvasti hajautettu susbstanssiyksiköihin. Tämä on tilanne 
myös väylähallinnossa. 
Valtiokonttorin selvityksen mukaan suunnitteluprosessiin, 
joka kattaa TTS:n laatimisen ja hyväksymisen, 
talousarvioehdotuksen laatimisen ja sisäisen budjetoinnin, 
käytetään taloushallinnon prosesseista toiseksi eniten 
taloushallinnon resursseja. Raportointiin ja analysointiin 
käytetään vastaavasti valtionhallinnossa viidenneksi eniten 
resursseja. Kaikkiaan selvityksessä an analysoitiin 11 eri 
prosessia.
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Keskeiset toimijat ohjausprosessissa
Keskeiset toimijat 

Ohjausprosessissa keskeisiä toimijoita ovat Liikenne- ja 
viestintäministeriö, virastojen johtokunnat, virastojen johto 
ja virastojen tulosyksiköiden johto. Tavoitetilassa toimijat 
pysyvät samoina johtokuntaa lukuun ottamatta, mutta 
niiden roolit ja tehtävät on selkeytetty myöhemmin kuvatulla 
tavalla. Johtokunnan rooli voi jatkossa olla joko A) viraston 
johtoa asiantuntijaosaamisellaan merkittävissä päätöksissä 
tukeva elin tai B) ministeriön ja viraston väliseen 
tulosohjausprosessiin virallisesti osallistuva taho joka 
hyväksyy ehdotuksen viraston strategiaksi (TTS:n ja 
TAE:n). Ensimmäinen vaihtoehto tarkoittaa sitä, että 
johtokunta on jatkossa neuvottelukunta. Molemmissa 
vaihtoehdoissa ministeriö hyväksyy viraston strategian ja 
tulostavoitteet kuten nytkin. 
Liikenne- ja viestintäministeriön tulisi päättää poliittisen 
tason asioista ja koko väylähallintoa koskevista 
strategisista linjauksista sekä tulostavoitteista. 
Vaihtoehdossa A) neuvottelukunta vain tukee viraston 
johtoa asiantuntija-näkemyksellään merkittävissä 
päätöksissä. Neuvottelukunnalla ei ole formaalia 
päätöksentekovaltaa. Vaihtoehdossa B) johtokunta säilyy 
viraston ylimpänä päätöksentekoelimenä nykyisen 
käytännön mukaisesti.

Molemmissa vaihtoehdoissa kullakin virastolla säilyy aluksi 
oma johtokunta. Jatkossa johtokunnan rooli tulisi muuttaa 
virastoille yhteiseksi väylähallintotasoiseksi 
neuvottelukunnaksi. Muut johtokunnat lakkautettaisiin. 
Tämän etuna on se, että yhteinen neuvottelukunta voisi 
koordinoida väylähallintotasoisia merkittäviä asioita ja 
avustaa päätöksenteossa virastojen johtoa 
asiantuntijaosaamisellaan merkittävissä päätöksissä. Nämä 
ratkaisut tukevat myös valtiovarainministeriön näkemystä 
valtiohallinnon kehittämisestä. 
Nykyisten johtokuntien roolin muuttaminen ja jollain 
aikajänteellä yhden neuvottelukunnan mallin toteuttaminen 
edellyttää kuitenkin käytännössä sitä, että Liikenne- ja 
viestintäministeriön ohjausotetta muutetaan nykyistä 
analyyttisemmäksi ja aidosti virastojen johtoa 
päätöksenteossa tukevaksi. Myös viraston rakennetta tulisi 
muuttaa niin, että se tukisi paremmin väylähallinnon ja 
väylävirastojen ohjausta. 



© 2003 BearingPoint, Inc. 40

Toimijoiden roolit ja vastuut 
ohjausprosessissa
Liikenne- ja viestintäministeriö

Rooli ja vastuut
— määrittää omistajan tahtotilan väylähallinnon tasolla 
— määrittää omistajan tahtotilan virastolle
— hyväksyy virastotason strategian ja tulostavoitteet 
— seuraa strategian ja tulostavoitteiden toteutumista

Liikenne- ja viestintäministeriön edustajien tehtävänä on 
linjata viraston strategista suunnittelua selkeyttämällä 
viraston roolia osana väylähallintotasoista strategiaa. 
Ministeriö asettaa virastolle tulostavoitteet sekä linjaa 
tulostavoitteiden sisällön osana väylähallintotasoisten 
tavoitteiden saavuttamista. Liikenne- ja viestintäministeriö 
hyväksyy viraston johdon määrittämän strategian ja 
tulostavoitteet sekä seuraa tulostavoitteiden toteutumista. 
Ministeriön roolina on ohjata strategia- ja 
ohjausprosessissa aidosti strategisen tason asioita niin, 
että virastolle välittyy ministeriötasoinen tahtotila eikä vain 
yksittäisten ministeriön edustajien näkemykset. 

Johtokunta
Rooli ja vastuut vaihtoehdossa A

— ei formaalia päätöksentekovaltaa
— neuvottelukunta tukee viraston johtoa asiantuntija-

näkemyksellään merkittävissä päätöksissä
Rooli ja vastuut vaihtoehdossa B

— päättää ehdotuksesta talousarvioksi, toiminta- ja 
taloussuunnitelmaksi, tilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta

Vaihtoehto A. Johtokunnan edustajien tehtävänä on tukea 
virastojen johtoa asiantuntijaosaamisellaan laajakantoisia 
ja periaatteellisia päätöksiä tehtäessä. Johtokunnalla ei ole 
virallista päätöksentekovaltaa lainakaan.
Vaihtoehto B. Johtokunta säilyy viraston ylimpänä 
päätöksentekoelimenä nykyisen käytännön mukaisesti. 
Johtokunnan rooli on operatiivinen. Johtokunta ei ohjaa 
virastoa poliittisella tasolla. Johtokunta ei tee strategisia 
päätöksiä eikä päätä tulostavoitteista. 



© 2003 BearingPoint, Inc. 41

Toimijoiden roolit ja vastuut 
ohjausprosessissa
Viraston johto

Rooli ja vastuut
— laatii viraston strategian
— vastaa viraston strategian toteutuksesta
— määrittää viraston tahtotilan ja keskeiset strategiset 

linjaukset ja tavoitteet
— hyväksyy tulosyksiköiden toiminta- ja 

taloussuunnitelmat ja tavoitteet
— taloudellisten ja henkilöstöresurssien allokointi (a) 

toimialojen/prosessien/tulosyksiköiden välillä, sekä 
(b) palvelutuotannon ja kehittämistoimenpiteiden 
välillä

— seuraa toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä 
tavoitteiden toteutumista

Viraston johto määrittää viraston strategian ja strategiset 
tavoitteet. Viraston johto toteuttaa strategian ja raportoi 
tavoitteiden toteutumisesta Liikenne- ja 
viestintäministeriölle. 
Viraston johto määrittää strategiset painopistealueet ja 
täsmennetään tarvittaessa viraston liiketoimintamallia. 
Omistajan hyväksymän viraston strategian pohjalta viraston 
johto laatii keskipitkän aikavälin suunnitelmat sekä 
määrittelee tulostavoitteet ja tulosten saavuttamiseksi 
tarvittavat voimavarat. Viraston johto optimoi viraston 
voimavarojen käytön tavoitteisiin pääsemiseksi 
suunnittelukaudella.

Tulosyksiköiden johto
Rooli ja vastuut

— tulosyksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmien 
laatiminen 

— toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen 
tulosyksikkötasolla

Tulosyksikköjohtajien vastuulla on tulosyksiköiden toiminta-
ja taloussuunnitelmien määrittäminen sekä tavoitteiden että 
resurssivaatimusten osalta. Lisäksi tulosyksikköjohtajien 
tehtäviin kuuluu toiminta- ja taloussuunnitelman 
implementointi operatiiviseksi toiminnaksi osana 
linjatyöskentelyä
Tulosyksiköiden johto täsmentää viraston 
strategiaprosessissa määritettyjen ulkoisen 
toimintaympäristön analyysiä tulosyksikön näkökulmasta. 
Tulosyksiköiden johto täsmentää virastotasolla 
toteutettujen tulosten arviointien analyysiä toimialan osalta 
ja määrittää toimialan vahvuudet sekä keskeiset 
kehittämisalueet erityisesti niiltä osin kun tulosyksikön 
tulokset poikkeavat merkittävästi virastotasolla toteutetusta 
arvioinnista.
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Yhteenveto toimijoiden rooleista 
ohjausprosessissa
Strategisen suunnittelun osalta LVM:n ja virastojen välisessä 
yhteistyössä voidaan tunnistaa kolme tasoa. Toimijoiden 
roolit ja vastuut sekä suunnitteluprosessi on kuvattu 
seuraavilla sivuilla. 

Liikenne- ja 
viestintäministeriö 

Ministeriön johto
Määrittää omistajan 
tahtotilan
Hyväksyy virastotason 
strategian ja tavoitteet
Seuraa strategian ja 
tavoitteiden toteutumista

Viraston johto
Määrittää viraston 
strategian ja strategiset 
tavoitteet
Toteuttaa strategian ja 
raportoi tavoitteiden 
toteutumisesta

Viraston johto
Määrittää viraston tahtotilan ja 
keskeiset strategiset linjaukset 
ja tavoitteet
Hyväksyy viraston 
tulosyksiköiden toiminta- ja 
taloussuunnitelmat ja 
tavoitteet
Seuraa toiminta- ja 
taloussuunnitelmien sekä 
tavoitteiden toteutumistaToimialojen johto

Määrittää toimialan toiminta-
ja taloussuunnitelman sekä 
tavoitteet
Toteuttaa toiminta- ja 
taloussuunnitelman ja 
raportoi tavoitteiden 
toteutumisesta

Liikenne- ja 
viestintäministeriö 

VäylävirastoVäylävirasto

Väyläviraston 
tulosyksiköt

Väyläviraston 
tulosyksiköt
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Prosessikuvaus: 
Strategia ja virastotason TTS

Käy tarvittaessa
tarkentavat
neuvottelut

Täsmennä
omistajan
strategiset
linjaukset

Konsultoi
tarvittaessa

Konsultoi
tarvittaessa

Virastotason mission
ja vision

täsmentäminen

Analysoi ulkoinen
toimintaympäristö

Analysoi  sisäiset
voimavarat

Toiminta- ja
taloussuun-

nitelma

3 sisäinen täsmennys
2 täsmennykset
omistajan kanssa

Omistajan
vaatimusten
esittäminen

Vaatimusten
vastaanotto

Tarvittavien
taustatietojen ja -

materiaalien
toimittaminen

1 omistajan vaatimusten kartoitusVaihe

LVM

Johtokunta

Viraston johto

Toimialat/
Prosessit/
Tulosyksiköt

Muut 
asiantuntijat

Liittymät
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Prosessikuvaus: 
Strategia ja virastotason TTS

Viraston
strategian esittely

omistajalle

Seurantaraportin
lähettäminen /

esittäminen

Seurantaraportin
vastaanotto

Virastotason
strategiaan

tutustuminen

Viraston strategian
hyväksyntä

Kyllä

Ei

Toiminta- ja
taloussuun-

nitelma

Seuranta ja
raportointi-
prosessi

Määritä Viraston
strategiset tavoitteet

ja täsmennä
tarvittaessa

liiketoimintamalli

Konsultoi
tarvittaessa

Seuranta- ja
raportointi-
prosessi

Virastotason
strategian
käsittely

Seurantaraportin
vastaanotto

Seurantaraportin
laadintaViraston johto

4 tuloskortin luominen

Virastotason
tuloskortti ja TTS

5 Esittely omistajalle
ja hyväksyntä 6 seurantaVaihe

LVM

Johtokunta

Toimialat/
Prosessit/
Tulosyksiköt

Muut 
asiantuntijat

Liittymät
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Prosessikuvaus: tulosyksikkötason TTS

Muut toimialojen
asiantuntijat

Viraston johto

Toimialat/
Prosessit/
Tulosyksiköt

Liittymät

Täsmennä toimiala-
kohtaisten voimavarojen

analyysiä

Analysoi edellisen
tilikauden tavoitteiden

toteutuminen sekä
määritä  toimialan

tavoitteet sekä
tarvittavat resurssit

Täsmennä
toimintaympäristön

asettamat reunaehdot

Esitä toimialan/ 
prosessien/ 
tulosyksiköiden
tuloskortti ja TTS

Hyväksy
tuloskortti ja TTS

Ei

Toimialan 
tuloskortin ja TTS:n 
viestintä 
henkilöstölle

Henkilöstöre
surssien

johtaminen

Hankkeiden
ja projektien
johtaminen

Hyväksytyn tuloskortin
ja TTS:n vastaanotto

Toimialojen
tuloskorttien ja TTS:n

vastaanotto

Organisaation
taloudellisten ja

henkilöstöresurssien
allokointi

Strategia-
prosessi

Kyllä

TAE- ja
budjetointi-

prosessi

Henkilöstö-
resurssien
johtaminen

TAE- ja
budjetointi-

prosessi

Seuranta-ja
raportointi
prosessi

Seuranta-ja
raportointi
prosessi

Henkilöstö-
resurssien
johtaminen

Vaihe:
1 toimintaympäristö 
ja voimavarat 

Toimialojen/ 
prosessien/ 
tulosyksiköiden

tuloskortit ja TTS

3 tuloskortit 
ja resurssit

4 tuloskorttien
hyväksyntä 5 viestintä2 tavoitteet
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Toimenpiteet ohjausprosessin 
kehittämiseksi

Sitoutuminen yhteiseen ohjausmalliin
Sitoutuminen yhteiseen ohjausmalliin ja päätöksen-
tekokulttuuriin on toimivan ohjausprosessin edellytys. Ilman 
sitoutumista yhteiseen tapaan toimia ohjausprosessi ei 
toimi käytännössä nyt suunnitellulla tavalla. 
Väylähallinnon alalle tulee laatia yhteinen strategia joka 
ohjaa hallinnonalaa kokonaisuutena sekä virastojen 
strategista ja operatiivista suunnittelua.
Väylähallinnon strategian laadinnassa tulisi olla mukana 
ministeriön johto ja virastojen pääjohtajat. Tämä 
edesauttaisi yhteisen, asiantuntevan näkemyksen syntyä ja 
sitoutumista yhteisiin linjauksiin väylähallinnossa.
Jotta ohjaus toimii ja kehittyy myös pitkällä aikajänteellä nyt 
suunnitellulla tavalla, tulee perustaa ministeriön 
väyläohjauksen tiimi, joka avustaa päätöksenteon 
valmistelussa ja jossa on virastojen johdon edustajat 
mukana. Lisäksi ministeriön tulee nimetä päätoiminen 
vastuuhenkilön, joka vastaa tulosohjauksen toimivuudesta 
ja kehittämisestä jatkossa.

Sama ohjausmalli koko hallinnonalalla
Sama konkretisoitu ohjausmalli tulee ottaa käyttöön 
koko hallinnonalalla
Ohjausmallissa tulee olla määriteltyinä

— päätöksentekijöiden roolit ja tehtävät
— suunnittelukello ja
— työkalut, joita käytetään ohjauksessa. 

Työkalut perustuvat käytössä olevaan 
BSC-malliin.
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Suunnittelukello

Suunnittelukellon tavoitetilakuvaus 
Seuraavalla sivulla on kuvattu suunnittelukellon tavoitetila 
esimerkkinä vuodelle 2004. Suunnittelukellon sisällä on 
esitetty Valtiovarainministeriön määräyksen mukainen 
aikataulu toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä 
talousarvioehdotusten laadinnasta. Tavoitetilaehdotus on 
kuvattu nuolin ulkokehällä. Se perustuu määritettyyn 
strategiaprosessiin ja on vaiheistettu 
Valtiovarainministeriön aikataulun mukaan. 

Keskeiset erot nykytilaan
Merkittävin ero nykytilaan on suunnittelukellon tiivistäminen 
yhteen vuoteen siirtämällä nykyinen TTS prosessi syksystä 
kevääseen. 
Nykytilassa suunnittelun pohjana käytetään vuoden 
vanhoja tietoja. Tavoitteena on, että suunnittelu viedään
jatlkossa tulosyksikkötasolle. Ministeriötason strategia ja 
tahtotila laaditaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen 
perustuen edellisen vuoden toteumatietoihin, jonka jälkeen 
virastot laativat oman strategian, TTS:n ja TAE:n.
Yksi nykytilan haasteeista on se, ettei strategiaprosessia 
kannata viedä yksikkötasolle TTS:ssä, koska tilinpäätöstä 
ei ole vielä tehty. Strategiaprosessin siirtäminen kevääseen 
mahdollistaa tiiviimmän jaksotuksen siten, että 
virastotasolla yksikkötason strategiat laaditaan LVM:n ja 
virastotason strategian perusteella ennen lopullisen 
talousarvioehdotuksen laatimista.

Toiminta- ja taloussuunnitelma
Nelivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteena on 
saada valtioneuvostotasolle pitkäjänteisempää suunnittelua 
ja siinä hallinnonalat voivat esittää perustelut, joilla voidaan
vaikuttaa seuraavan vuoden kehyksiin.
Suunnittelukellon siirtäminen tavoitetilan mukaisesti ei 
kuitenkaan poista nykyistä TTS:n laatimista joulukuussa. 
Nykyistä TTS prosessia kevennetään virastotasolla siten, 
että hallinnonalan TTS perustuu olemassa olevaan neljän 
vuoden suunnitelmaan, josta täsmennetään keskeisimmät 
kehyksiin vaikuttavat seikat seuraavalla vuodelle.
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Suunnittelukello - tavoitetila v. 2004

Strategia, TTS ja 
TAE virastotaso 
2005-2008

Strategia, TTS ja 
budjetti (2005) 
tulosyksikkötaso

Tilinpäätös (vuosi
2003)

Lopullinen 
Talousarvio v. 
2005

Toimijat:
LVM ja virastot

TammiJoulu

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

KesäHeinä

Elo

Syys

Loka

Marras TTS yht. 
veto VM:lle

Hallituksen 
päätös 
kehyksistä

Ministeriöiden
TAE VM:lle

VM:n palaute 
TAE:een

Budjettiriihi

TAE 
eduskuntaan

TAE tarkennus
LVMn tahtotila ja 
hallinnonalan 
strategia
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Raportointi - tavoitetila
Johdon raportoinnin tarkoitus

Johdon raportoinnin tarkoituksena on muodostaa puitteet 
strategisen tason seurantaa varten ministeriölle ja 
johtokunnalle. Nykytilan haasteena on, ettei raportoinnista 
saada riittävästi esiin strategisen ja operatiivisen tason 
asioita, jolloin saatetaan puuttua ohjauksen kannalta 
merkityksettömiin asioihin. Jatkossa tulisikin lähteä 
kehittämään raportoinnin sisältöä vastaamaan 
ohjaustavoitteita. Esimerkiksi ministeriön raportoinnin 
tavoitteena on varmistaa tulostavoitteiden toteutumisen 
lisäksi se, että viraston toiminta on linjassa strategian 
kanssa.

Johdon raportoinnin sisältö
Johdon raportoinnin tulisi antaa kokonaiskuva tavoitteista ja 
toiminnasta sekä hälyttää mahdollisista poikkeamista. 
Keskeisimpiä raportoitavia asioita ovat

— Johdon avainasiat liittyen viraston 
toimintaympäristöön ja sen 
kilpailijoihin/yhteistyökumppaneihin

— Taloudellinen katsaus sisältäen perinteisen 
”taloudellisen” informaation kuten tuloslaskelman, 
taseen ja rahavirtalaskelman

— Projektien kustannuksiin ja kannattavuuteen liittyvät 
asiat

— Tasapainotettu suoritemittaristo sisältäen kriittiset 
menestystekijät, niiden mittarit

— Aloiteasiat, kuten kehityshankkeet ja niiden 
seuranta

Koska ministeriön ja johtokunnan johtamisen ja ohjauksen 
tarpeet ovat erilaiset tulisi strategisen johdon raportti jakaa 
kahteen eri dokumenttiin, jotka ovat sisällöltään ja 
tarkkuudeltaan erilaisia. Johtokunnan raportointi on 
taloudellisen katsauksen osalta yksityiskohtaisempaa ja 
siinä käytetään enemmän tilastollista näkökulmaa 
laajemman ymmärtämyksen varmistamiseksi. Ministeriön 
raportoinnilla tulisi voida vaikuttaa jatkon toimenpiteisiin, 
jolloin ministeriön raportti on karkeammalla tasolla ja esim. 
toiminnan monitorointi on ”liikennevalolähtöistä”. Molemmat 
raportit sisältävät markkina- ja kilpailijakatsauksen, 
strategiset avainasiat sekä suoritekatsauksen.

Raportointisyklit
Tavoitetilassa johtokunnan raportointi jatkuu kuten tähänkin 
asti kuukausittain. Työryhmän ehdotus on, että ministeriölle 
raportoidaan jatkossa neljännesvuosittain. Tämä edellyttää 
kuitenkin sitä, että tietojen tuottaminen ei aiheuta lisätyötä, 
vaan raportointia voidaan automatisoida nykyisestään.
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Ministeriön ja johtokunnan raportoinnin 
rakenne

MINISTERIÖN RAPORTTI

Merkittävimmät strategiset ja taloudelliset 
tapahtumat
Markkina- ja kilpailija-analyysi

Tavoitemittaristo

Tulostavoitteiden katsaus
Taloudelliset tavoitteet
Toiminnalliset tavoitteet

Projektien seuranta

MINISTERIÖN RAPORTTI

Merkittävimmät strategiset ja taloudelliset 
tapahtumat
Markkina- ja kilpailija-analyysi

Tavoitemittaristo

Tulostavoitteiden katsaus
Taloudelliset tavoitteet
Toiminnalliset tavoitteet

JOHTOKUNNAN RAPORTTI

Merkittävimmät strategiset ja taloudelliset 
tapahtumat
Markkina- ja kilpailija-analyysi

Tavoitemittaristo

Taloudellinen katsaus
Tuloslaskelma
Tase
Budjettilaskelma
Kustannusvastaavuuslaskelma
Kannattavuuslaskelmat

Projektien seuranta

JOHTOKUNNAN RAPORTTI

Merkittävimmät strategiset ja taloudelliset 
tapahtumat
Markkina- ja kilpailija-analyysi

Tavoitemittaristo

Taloudellinen katsaus
Tuloslaskelma
Tase
Budjettilaskelma
Kustannusvastaavuuslaskelma
Kannattavuuslaskelmat

Projektien seuranta

Projektien seuranta
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Ministeriön raportti

MINISTERIÖN RAPORTTI

Merkittävimmät strategiset ja taloudelliset 
tapahtumat
Markkina- ja kilpailija-analyysi

Tavoitemittaristo

Tulostavoitteiden katsaus
Taloudelliset tavoitteet
Toiminnalliset tavoitteet

Projektien seuranta

MINISTERIÖN RAPORTTI

Merkittävimmät strategiset ja taloudelliset 
tapahtumat
Markkina- ja kilpailija-analyysi

Tavoitemittaristo

Tulostavoitteiden katsaus
Taloudelliset tavoitteet

Ministeriön raportissa käsitellään 
tulostavoitteiden saavuttamiseen liittyvät 
strategisen tason asiat
Tieto on pääsääntöisesti summatasolla
Raportissa esitetään strategiset ja 
taloudelliset tapahtumat, jotka ovat 
merkittäviä viraston kannalta
Tavoitemittaristossa käydään läpi 
virastotason ohjausmalli
Tulostavoitteiden katsauksessa käydään 
läpi sekä taloudelliset että toiminnalliset 
tavoitteet
Projekteista esitetään yleistilanne eli mitä 
projekteja on meneillään ja mikä on niiden 
status

Toiminnalliset tavoitteet

Projektien seuranta
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Johtokunnan raportti

JOHTOKUNNAN RAPORTTI

Merkittävimmät strategiset ja 
taloudelliset tapahtumat
Markkina- ja kilpailija-analyysi

Tavoitemittaristo

Taloudellinen katsaus
Tuloslaskelma
Tase
Budjettilaskelma
Kustannusvastaavuuslaskelma
Kannattavuuslaskelmat

Projektien seuranta

JOHTOKUNNAN RAPORTTI

Merkittävimmät strategiset ja 
taloudelliset tapahtumat
Markkina- ja kilpailija-analyysi

Tavoitemittaristo

Taloudellinen katsaus
Tuloslaskelma
Tase
Budjettilaskelma
Kustannusvastaavuuslaskelma

Johtokunnan raportissa käydään läpi 
virastotason merkittävimmät tapahtumat 
ja taloudellinen tilanne
Markkina- ja kilpailija-analyysissä 
käydään läpi nimenomaan ko. viraston 
merkittävimmät tapahtumat 
Tavoitemittaristo on virastotason 
ohjausmalli
Taloudellisessa katsauksessa käydään 
läpi virastotason tulosraportit, jotka ovat 
tarkkuustasoltaan tarkempia kuin 
ministeriön raportoinnissa
Projektien seurannassa käydään läpi ko. 
viraston merkittävimmät projektit. 
Tarkkuustaso on yksityiskohtaisempi kuin 
ministeriön raportissa.

Kannattavuuslaskelmat

Projektien seuranta
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Ohjauksen rakenne
Yhteinen rakenne

BSC sopii yhteiseksi ohjausmalliksi kaikille virastoille. 
BSC:n soveltamistavasta ja työkaluista tulee sopia 
eksplisiittisesti ja laatia konkreettiset ohjausvälineet, joita 
kaikki virastot ja ministeriö hyödyntävät. 
Hyvin räätälöitynä ja implementoituna BSC on olennainen 
osa organisaation strategista suunnittelua ja 
ohjausjärjestelmää. Se auttaa ministeriötä ja virastoja 
erityisesti seuraavissa asioissa

— yhteisen vision määrittäminen väylähallinnolle
— vision jalkauttaminen käytännön toimintaan 

ministeriössä ja virastoissa
— kehittämishankkeiden linjaamisessa ja 

priorisoinnissa väylähallinnon ja virastojen 
strategioiden mukaisiksi

— yhteistyön kehittämisessä virastojen välillä
— strategian muuttamisessa käytännön toimenpiteiksi.

BSC:n avulla on mahdollista tunnistaa organisaation 
kriittiset menestystekijät, niiden väliset syy-seuraus -
yhteydet ja johtaa niitä hallitusti sekä väylähallinnon että 
virastojen tasolla myös käytännön toimenpiteiden tasolla. 

Seuraavalla sivulla on esitetty yhteenveto BSC:n 
rakenteesta väylähallinnossa. Suorituskyvyn johtamisessa 
keskitytään kolmeen alueeseen:

— Strategiatason sitoutuminen (strateginen 
suunnittelu ja suorituskyvyn mittaristo)

— Operatiivisen tason sitoutuminen (tavoitteiden 
mallintaminen, budjetointi ja ennustaminen, 
informaation tuottaminen)

— Organisaatiotason sitoutuminen (HR, suorituskyvyn 
johtaminen)
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Ohjauksen rakenne
Strategian konkretisointi auttaa sitouttamaan 
yhteisiin tavoitteisiin

Strategian konkretisointi, haastavien tavoitteiden 
asettaminen ja niiden aito seuraaminen käytännössä 
auttavat sitouttamaan väylähallinnon toimijat yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Sitoutuminen kolmella eri 
tasolla tarkoittaa seuraavia asioita.

— Strategisen tason sitoutuminen
– Henkilöstö omistaa strategian, kaikki työntekijät 

ymmärtävät ydintoiminnan logiikan, odotukset 
suorituksen tasosta ovat kaikille selkeät

— Operatiivisen tason sitoutuminen
– Oikeat ihmiset tekevät oikeita päätöksiä, mittarit ja 

tavoitteet ovat strategiaan perustuvia, suunnitelmat 
ja budjetit johdetaan strategisista päämääristä, 
oikeaa informaatiota raportoidaan oikeille ihmisille

— Organisatorinen sitoutuminen
– Henkilöstöllä on taidot, joita tarvitaan strategian 

tukemiseksi, osaavia ja motivoituneita työntekijöitä 
rekrytoidaan sekä pidetään organisaatiossa, selvä 
yhteys suoritusten ja palkitsemisen välillä

Tämän osion lopussa on kuvattu, mitä on jo valmiina ja 
mitä kehitettävää väylähallinnossa vielä on otettaessa 
BSC-pohjaista ohjausmallia käyttöön. Paljon on jo valmiina. 
Kehittämistoimenpiteet liittyvät erityisesti strategian 
konkretisointiin, tavoitteiden asettamiseen ja tavoitteiden 
sitoutuneeseen toteuttamiseen käytännössä. Myös 
käytännön työkaluissa on kehitettävää. 

Toimenpiteet
Väylähallinnon strategia kuvataan BSC mallin mukaan. 
Tästä johdetaan tavoitteet hallinnonalalle ja virastoille.
Ministeriön asettamissa tulostavoitteissa otetaan 
huomioon kaikki neljä BSC:n näkökulmaa.
Kaikki virastot ottavat käyttöön BSC-pohjaisen 
ohjausmallin.
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BSC-pohjainen ohjausmalli 

BSC-pohjainen ohjausmalli 
BSC auttaa antamaan suunnan toiminnalle sekä parantaa 
motivaatiota ja informaatiota kaikilla tasoilla 
organisaatiossa. Samalla se mahdollistaa organisaation 
sitoutumisen haluttuun suoritustasoon. 

Strategian 
laadinta

Palaute ja 
strategian 
arviointi

Budjetointi &
ennustaminen 

(TAE ja budjetti)

Raportointi

Tavoitteet & 
toimenpide-

suunnitelmat (TTS)

Mittarit

Työntekijän 
suorituksen 

arviointi

Työntekijän 
tavoiteasetanta

Palkitsemis-
järjestelmä

Työntekijän 
kehittäminen

Strateginen sitoutuminen

Organisaation sitoutuminenOperatiivinen 
sitoutuminen

BSC muuttaa strategian käytännön toimenpiteiksi. Kriittisiin 
menestystekijöihin pohjautuvat mittarit mittaavat 
onnistumista strategian toteuttamisessa ja asettavat 
perustan vuosisuunnittelulle ja ennustamiselle.
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BSC-pohjainen ohjausmalli

BSC-pohjainen ohjausmalli
Suoritusmittaristot yhdistävät hallinnonalan toimijat ja 
organisaation eri tasot toisiinsa. Tulosyksikkötason  
toimenpiteiden johtaminen virastotason tavoitteista 
varmistaa sen, että toiminta alempana organisaatiossa on 
linjassa koko organisaation halutun kulkusuunnan kanssa.

Virasto

Tulosyksiköt

Yksiköt ja tiimit

LVM

Koska ohjauksen tasoja ja ulottuvuuksia (Hallinnonala, 
virastotaso, toimiala/prosessi, yksikkö, tiimi, henkilö) on 
hallinnonalalla useita, on keskeistä, ettei erisisältöisiä 
kriittisiä menestystekijöitä ole liian montaa. 
Samansisältöistä kriittistä menestystekijää mitataan 
luonnollisesti erilaisin mittarein eri tasoilla organisaatiossa.

Henkilöt
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Ohjausmalli

Yksiköiden ja 
henkilöiden 
tavoitteiden 
johtaminen 
strategiasta
Toteutumisen 
seuranta ja 
palkitseminen
Malli sille, miten 
halutaan ohjata 
väylävirastoja

Merkityksellisen ja 
sitoutuneen työn 
henki 
hallinnonalan 
TTS:aan
Sitoutuminen 
virastojen kanssa 
BSC:n, TTS:n ja 
TAE:n 
linkittämiseen
Pitkän aikavälin 
tavoitteet ja niiden 
mittarit,
TAE- ja 
tulosohjaus, 
tulossopimukset
Tulostavoitteet ja 
niiden mittarit
Kk-raportointi,
EFQM-arviointi
Budjetointi, 
Tuottavuuden ja 
suorituskyvyn 
mittaus
Raportoinnin 
automatisointi

TTS-suunnittelu ja 
TAE- ja 
tulosohjaus-
prosessit ja 
käytännöt

Uudistaa visio ja 
arvot
Dynaaminen 
strategiasalkku ja 
sen käyttö
Liikenteen BSC, 
kriittiset 
menestystekijät, 
mittarit ja seuranta
Oman 
organisaation BSC 
ja sen 
hyödyntäminen, 
kriittiset 
menestystekijät, 
mittarit, 
tavoitetasojen 
määrittäminen ja 
seuranta

Visio, irrallisia 
strategioita
BSC-malli jollakin 
tasolla

LVM (ohjaus)

Mitä 
kehitettävää?

Mitä on 
valmiina?

Mitä 
kehitettävää?

Mitä on 
valmiina?

Mitä 
kehitettävää?

Mitä on 
valmiina?

Organisaation sitoutuminenOperatiivinen sitoutuminenStrateginen sitoutuminen
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Ohjausmalli

Strategian 
konkretisointi
henkilöstön 
kehittäminen 
strategia-
lähtöisesti 
Uusi palkkaus-
järjestelmä, 
esimiestyön 
kehittäminen

Kehitys-
keskustelut ja 
tavoitteiden 
läpikäynti 
Tulospalkit-
semista ei 
käytössä

Tulosohjauksen ja 
strategisen 
ohjauksen 
linkittäminen
Suunnittelun, 
raportoinnin ja 
raporttien 
analysoinnin 
kehittäminen 
kesken

Tulosohjaus ja 
tulossopimus, 
tulostavoitteet, 
TTS-suunnittelu

Strategian 
konkretisointi, 
mittareiden ja 
tavoitetasojen 
määrittäminen, 
yhdessä 
johtaminen

Visio, arvot ja 
strategiaperusta
BSC-malli
Kriittiset 
menestystekijät, 
suunnittelukello, 
Yhdessä 
johtamista viety 
eteenpäin.

Meren-
kulkulaitos

Prosessin 
yksinkertais-
taminen ennen 
kuin voidaan viedä 
henkilötasolle

Tuloskortti 
toimialatasolle, 
kytketty 
tulospalkkioihin
kehityskes-
kustelut kytketty 
osaamisen 
kehittämiseen

Päätetään, mitä 
tarkoittaa 
käytännössä 
Vuosisuunnit-
telussa oma 
rakenne
Toimenpiteiden 
priorisointi

TulostavoitteetPäätetään, mitä 
toimenpiteitä 
aiotaan toteuttaa
TTS:n rakenne ei 
tue sitä, miten 
todellisuudessa 
toimitaan

Visio, arvot ja 
strategiaperusta
BSC-malli
Kriittiset 
menestystekijät

AKE

Kokonaisuus 
sirpaleinen
Logiikka 
organisaation 
tavoitteista 
puuttuu

Kehitys-
keskustelut, ei liity 
palkitsemista

Tulosohjauksen 
tavoitteet, 
mittaaminen ja 
seuranta

TTS & TAE (ei 
BSC mallissa) 
esim. asiakkuus ja 
osaaminen 
näkökulmat

Ei ole osastojen 
tai talon 
vuositason BSC 
tavoitteita, mittait 
ja kr.men tekijät

Visio, arvot, 
strategiaperusta, 
BSC mallissa 
yksiköiden 
vuositavoitteet

LVM 
(sisäinen)

Mitä 
kehitettävää?

Mitä on 
valmiina?

Mitä 
kehitettävää?

Mitä on 
valmiina?

Mitä 
kehitettävää?

Mitä on 
valmiina?

Organisaation sitoutuminenOperatiivinen sitoutuminenStrateginen sitoutuminen
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Ohjausmalli

Kehityskes-
kustelut ok, 
sisältöä ei ole 
ohjeistettu

Suoriutumiseen 
perustuvaa 
palkkaus-
järjestelmää ollaan 
kehittämässä 

Budjetointi 
sisäinen laskenta, 
kustannuslaskenta 
Tuottavuuden ja 
suorituskyvyn 
mittaus
Raportoinnin 
automatisointi

TTS, 
tulossopimukset

BSC ohjaus 
kesken (henkilöstö 
ja osaaminen), ei 
kriittisiä menestys-
tekijöitä

Visio kesken, 
arvot ja 
strategiaperusta 
ok

Ratahallin-
tokeskus

Tiimien & 
henkilöiden 
tulosohjaus
Henkilöstön 
kehittäminen, 
Strategian 
konkretisointi

Tulosyksiköiden ja 
prosessien 
tulosohjaus
Tulospalkkaus
Suoriutumiseen 
perustuva 
palkkaus
Kehitys-
keskustelut 
(syksy)

Budjetointi, 
sisäinen laskenta, 
kustannuslaskenta 
Tuottavuuden ja 
suorituskyvyn 
mittaus
Raportoinnin 
automatisointi

TTS-suunnittelu
Pitkän aikavälin 
tavoitteet ja niiden 
mittarit
TAE- ja 
tulosohjaus, 
tulossopimukset
Tulostavoitteet ja 
niiden mittarit
Kk-raportointi
EFQM-arviointi

Kriittisten 
menestystekijöi-
den mittareiden ja 
niiden tavoitetason 
määrittely
Tiehallinnon ja sen 
toiminnan 
tunnuslukujen ja 
mittareiden 
määrittely & 
hyödyntäminen
BSC mallin 
tasapainoinen 
käyttö

Visio, arvot ja 
strategiaperusta
BSC-malli
Kriittiset 
menestystekijät

Tiehallinto

Mitä 
kehitettävää?

Mitä on 
valmiina?

Mitä 
kehitettävää?

Mitä on 
valmiina?

Mitä 
kehitettävää?

Mitä on 
valmiina?

Organisaation sitoutuminenOperatiivinen sitoutuminenStrateginen sitoutuminen
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Asiakkuudenhallinnan tavoitetila

Asiakkuudenhallinnan tavoitetila määriteltiin työryhmässä nykytilan 
kartoituksen sekä tunnistettujen kehityskohteiden pohjalta.  
Tavoitetilan kuvaus osa-alueittain on esitetty seuraavilla sivuilla.
Tavoitetilan toimintamallin osa-alueet määriteltiin seuraavasti:

Asiakkuuskäsitteen määrittely
Asiakkuusryhmien ja asiakkuusryhmäkohtaisten tavoitteiden 
määrittely segmentoinnin pohjaksi
Asiakkuuksien hoitomallien kehittämisen viitekehyksen 
määrittely
Asiakkuudenhallinnan prosessikartan määrittely
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Asiakkuuskäsite väylähallinnossa 
– tavoitetilan kuvaus
Tavoitetilan kuvaus osa-alueittain on esitetty seuraavilla sivuilla. 
Tavoitetilan toimintamallissa määriteltiin asiakkuuskäsite, 
asiakkuusryhmät ja asiakkuusryhmäkohtaiset tavoitteet 
segmentoinnin pohjaksi, asiakkuuksien hoitomallien kehittämisen 
viitekehys sekä asiakkuudenhallinnan prosessikartta.

Asiakkuuskäsitteen määrittely
Asiakkuudenhallinnassa yleisesti käytettyjen termien määrä 
on suuri, eikä yhtä oikeaa tapaa kuvata asioita ole. 
Työryhmän työskentelyn alussa ja nykytilaa tarkasteltaessa 
käsitteiden kirjo osoittautui niin ikään laajaksi. 
Tarkasteltaessa asiakkuuksia ja asiakkuuksien rakennetta 
väylähallinnon tasolla, niissä ei havaittu suuria 
virastokohtaisia eroja. Asiakkuudet muodostuvat 
organisaatioiden arvoketjun eri osista, kuten 
loppuasiakkaista,virastojen palvelujen tuottajista sekä 
muista yhteistyökumppaneista ja sidosryhmistä. 
Työryhmä määritteli nykytilan pohjalta 
asiakkuudenhallinnan seuraavasti:

— Asiakkuudenhallinta kattaa väylähallinnon 
loppuasiakkaiden ja sidosryhmien hallinnan 
(sidosryhmiä ovat yhteistyökumppanit, 
toimittajat, palveluntuottajat, materiaalintuottajat, 
valvottavat ja  intresentit) 

Asiakkuudenhallinnan kokonaisuuden rajausta määritel-
täessä rajattiin ohjausvuorovaikutus ohjausprosessiin. 
Ohjausprosessin ja asiakkuuden hallinnan yhteys näkyy 
hallinnonalan ohjauksessa siten, että ministeriö asettaa 
asiakkuuden hallinnan tahtotilan strategiaprosessissa ja 
hyväksyy asiakkuudenhallinnan  tavoitteet osana viraston 
strategiaa.
Asiakkuudenhallinnan kokonaiskuvan, -kehittämisen ja 
tavoitetilan määrittelyn kannalta keskeisin haaste oli löytää 
yhteiset ylätason käsitteet asiakkuuksien hallintaan. Myös 
väylähallintojen asiakkuusajattelun ja mahdollisen 
asiakkuuden hallinnan yhdenmukaistaminen 
tulevaisuudessa edellyttävät yhtenäistä käsitteistöä. 
Käsitteistön yhdenmukaistamisen todettiin tuovan 
mukanaan hyötyjä, joiden avulla

— Kommunikointia ja vuorovaikutus virastojen 
välillä helpottuu tulevaisuudessa 

— Yhteisten toimintamallien kehittäminen 
tulevaisuudessa helpottuu

— Puitteiden luominen virastojen välisten tietojen 
vertailulle ja  tiedon jakamiselle sekä ministeriö-
että virastotasolla mahdollistuu

— Asiakkuuden hallintaan liittyvä ohjaus ja 
tavoitteiden saavuttaminen helpottuu

— Yhteisen asiakkuustiedon hallinta mahdollistuu
— Yhteisen asiakkuuksien hallintamallin 

määritteleminen mahdollistuu
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Asiakkuusryhmät ja segmentointi 
– tavoitetilan kuvaus

Loppuasiakkaat 
Loppuasiakkaat ovat virastojen/ministeriön tuottamien 
palvelujen loppuasiakkaita. Ne voivat olla virastojen suoria 
loppuasiakkaita tai virastojen kumppanien asiakkaita. 
Loppuasiakkaat käyttävät viraston tai viraston kumppanin 
ylläpitämää infrastruktuuria. 

Palveluntuottajat
Palveluntuottajat tuottavat viraston toimeksiannosta ja 
niiden määrittelemien kriteerien mukaisesti palveluita 
loppuasiakkaille tai virastolle itselleen. Asiakkuussuhde 
perustuu kaupalliseen sopimukseen. Suhteen hoitamista 
rajoittaa/säätelee lainsäädäntö.

Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppanit toimivat yhteistyössä virastojen 
kanssa ei kaupalliseen sopimukseen perustuvassa 
suhteessa. Asiakkuussuhde yhteistyökumppaneihin 
perustuu lainsäädäntöön tai käytäntöön.

Asiakkuusryhmien määrittely
Jotta asiakkuudelle saatiin kaikkia  virastoja ja hallinnonalaa 
kuvaava merkitys, asiakkuus määriteltiin edelleen työryhmässä 
käsitteeksi, joka kattaa kolme ylätason asiakkuusryhmää 

loppuasiakkaat
palveluntuottajat 
yhteistyökumppanit.

Kolmeen asiakkuusryhmään päädyttiin kartoittamalla nykytilassa 
kaikkien virastojen asiakkuudet ja ryhmittelemällä ne matriisiksi. 
Ryhmittelyn pohjalta pystyttiin tunnistamaan kolme 
asiakkuusryhmää, jotka soveltuivat käytettäviksi kattavasti koko
väylähallinnossa.
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Asiakkuusryhmät ja segmentointi 
– tavoitetilan kuvaus

Alla olevassa kaaviossa kuvataan väylähallinnon asiakkuusryhmät, niiden 
määritelmät sekä ylätason segmentit määritellyille asiakkuusryhmille.

YhteistyökumppanitPalveluntuottajatLoppuasiakkaatAsiakkuusryhmä

Muut sidosryhmätAlihankkijat
Palveluiden toimittajat

Kansalaiset
Yhteisöt

Segmentti

MÄÄRITELMÄ toimivat yhteistyössä 
virastojen/ministeriön kanssa 
ei kaupalliseen sopimukseen 
perustuvaa suhdetta
lainsäädäntöön tai käytäntöön 
perustuva suhde

tuottavat viraston/ministeriön 
toimeksiannosta ja niiden 
määrittelemien kriteerien 
mukaisesti palveluita 
loppuasiakkaille tai virastolle 
itselleen
kaupalliseen sopimukseen 
perustuva suhde
suhteen hoitamista 
rajoittaa/säätelee lainsäädäntö

käyttävät viraston/ministeriön 
tai viraston kumppanin 
ylläpitämää infrastruktuuria 
ja/tai tuottamia 
palvelua/tuotteita
käyttävät viraston/ministeriön 
omistaman organisaation 
tuottamia palveluja
kaupalliseen sopimukseen 
ja/tai lainsäädäntöön 
perustuva suhde
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Asiakkuusryhmille määritellyt tavoitteet 
– tavoitetilan kuvaus

Asiakkuusryhmien tavoitteet
Asiakkuusryhmien määrittelyn lisäksi työryhmä pohti 
asiakkuusryhmille tavoitteet tulevan segmentoinnin pohjaksi. 
Ylätason tavoitteet määriteltiin loppuasiakkaille, palveluntuottajille 
ja  yhteistyökumppaneille seuraavasti:

Asiakkuusryhmät ja ryhmäkohtaiset tavoitteet 
tulevan segmentoinnin pohjana
Asiakkuudenhallinnassa asiakastuntemus on tärkeää, koska se luo 
edellytykset palvelutuotannon ohjaukselle ja suunnittelulle sekä
asiakkuuksien hoidolle. Segmentoinnin tulisi tukea organisaation
strategisia tavoitteita ja heijastaa asiakkuuksien tarpeita. 

Strategia- ja asiakastarveperusteista segmentointia ei tällä 
hetkellä tehdä väylävirastoissa, vaikka joissakin strategian 
mukaista asiakkuuksien hoitoa toteutetaan jonkin verran. 
Projektiin liittyneessä ylätason asiakkuusryhmien määrittelyssä 
määriteltiin kuitenkin myös ylätason segmentointi jokaiselle 
määritellylle asiakkuusryhmälle. Segmentointiosassa määrittely 
tehtiin lähinnä ajatellen oikean segmentointitavan ja –
menettelyiden kehittämistä ja ylätason käsitteiden 
yhdenmukaistamista.

Palveluiden saatavuuden 
varmistaminen, 
Kustannustehokas 
palvelutuotanto
Asiakastarpeiden 
huomioiminen 
palvelutuotannossa

Tehokas päätöksenteon 
valmistelu, joka perustuu 
seuraaviin asioihin:

avoin vuorovaikutus
tiedon kulku
toimintamallien    

integraatio
Viraston osaamisen 
täydentäminen
Yhteistyökyky ja yhteisen 
tavoitteen ajaminen

Yhteistyökyky
Kyky hallita palveluntuottajia 
siten,että alla mainitut 
kriteerit täyttyvät:

toimituskyky
hintakilpailukyky
laatu
asiantuntemus

Toimivien markkinoiden 
kehittäminen ja ylläpito

Loppuasiakkaat Palveluntuottajat Yhteistyökumppanit
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Asiakkuuksien hoitomallit 
– tavoitetilan kuvaus

Asiakkuuksien  hoito väylähallinnossa ei nykytilan analyysin pohjalta 
perustu systemaattiseen tai dokumentoituun malliin, vaikka 
asiakkuuksia hoidetaankin nykytilassa pääosin niiden tärkeyden 
perusteella. 
Tavoitetilassa asiakkuudet tulisi ryhmitellä, ja niiden hoito toteuttaa 
erillisten hoitomallin pohjalta. Hoitomalliin on  on rakennettu 
asiakkuuskohtaamisten sisältö, ajoitus ja vuorovaikutuskanavat .
Sen avulla asiakkuussuhteisiin saadaan pitkäjänteisyyttä ja syvyyttä. 
Hoitomallit toimivat myös asiakkuuksien kehittämisvälineinä.

Asiakkuuden tärkeys Korkea

Mahdollisuus 
vaikuttaa

asiakkuuteen

Mahdollisuus vaikuttaa asiakkuuteen
kuvaa tavoiteltavan muutoksen nopeutta 
ja laajuutta/kustannus.

Asiakkuuden tärkeys kuvaa asiakkuuden 
arvoa strategian toteutumisen 
näkökulmasta. Asiakkuuden arvon voivat 
muodostaa esim.
asiakkaan vaikutusmahdollisuus 
strategian toteutumiseen
hoidon kustannukset
liikevaihto/yhteistyön laajuus
asiakkaalta oppiminen
jne.

Matala

Panosta näihiin

Älä panosta näihiin

Työryhmä kävi läpi hoitomallien määrittämisen periaatteita, ja 
tapoja asiakkuuksien priorisointiin hoitomallien määrittämiseksi. 
Oheinen nelikenttä voi toimia viitekehyksenä ja lähtökohtana 
tulevia malleja määriteltäessä.

Korkea

Matala
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Asiakastyytyväisyys –tavoitetilan kuvaus

Toimenpide-ehdotukset 
asiakastyytyväisyyden osalta 

Yhteinen asiakastyytyväisyysprosessi koko väylä-
hallinnolle (Asiakastyytyväisyysprosessi on määritelty 
jäljempänä osana asiakkuudenhallinnan prosessi-
karttaa)
Asiakastyytyväisyyden mittareiden määrittely sekä 
ministeriö- että virastotasolla
Asiakastyytyväisyyden mittaaminen sekä strategisella 
että operatiivisella tasolla
Strateginen taso

— Ministeriö määrittää virastojen 
asiakastyytyväisyystavoitteet

Operatiivinen taso
— virastot määrittävät tuoteryhmä-ja 

palvelukohtaiset 
asiakastyytyväsyystavoitteet

Tavoitetila
Asiakastyytyväisyyden osalta suurin haaste tavoitetilan 
osalta on yhtenäisen asiakastyytyväisyyskonseptin 
luominen väylähallintoon. Yhtenäinen konsepti sisältää 
toimintamallin asiakastyytyväisyyden mittaamiseen ja 
kytkemiseen sekä virastojen operatiiviseen, että ministeriön 
strategiseen ohjaukseen.
Asiakastyytyväisyyden menetelmiä väylähallinnossa on 
parhaillaan kehittämässä AKE. Myös Tiehallinnossa on 
mietitty asiakastyytyväisyysprosessia. Näiden virastojen 
toimintamallin ja tehdyn kehitystyön tulisi olla pohjana 
tavoitetilan konseptin määrittämiselle.
Jotta segmentoinnin hyötyjä ja segmenttikohtaisia 
panostuksia voidaan mitata tulisi asiakastyytyväisyyttä 
mitata myös segmenttikohtaisesti.
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Tavoitetilan asiakkuuden hallinnan 
prosessikartta

Karkean tason tavoitetilan prosessikartta
Yksi projektin tavoitteista oli määritellä väylähallinnon 
asiakkuudenhallinnan karkean tason tavoitetilan 
prosessikartta. Prosessikartan määrittäminen toteutettiin 
tarkastelemalla asiakkuudenhallinnalle työryhmässä 
tunnistettuja tavoitteita ja kehityskohteita, sekä arvioimalla 
virastoissa jo olemassa olevia asiakkuudenhallinnan 
prosesseja. 
Prosessikartan kokoaminen muodostaa kokonaiskuvan 
asiakkuudenhallinnasta ja sitä kautta tavoitteiden ja 
toiminnan yhteyden ymmärtäminen helpottuu. Tavoitteiden 
ja toiminnan yhteyttä havainnollistaa prosessikarttaan 
kuvatut syklit: strateginen ja operatiivinen. Asiakkuuden 
hallinnan kannalta on tärkeää erottaa pidemmän aikavälin 
strateginen suunnittelu-ja johtamissykli operatiivisesta 
asiakkuuksien hallinnasta. 
Tavoitetilan prosessikartan määrittäminen mahdollistaa 
yhtenäisen toimintamallin ja yhtenäistää toimintaa koko 
väylähallinnon alalla. Kun prosessit ovat yhdenmukaiset, 
voi toimintaa myös mitata ja virastojen suorituskykyä 
vertailla entistä paremmin tulevaisuudessa.
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Tavoitetilan asiakkuuden hallinnan 
prosessikartta

Strateginen sykli Operatiivinen sykli

Palveluiden 
viestintä
ja markki-
nointi

”Asiointi”
Oma tilaus-toimitus

Sopimuskump-
panien hallinta

Ulkoistettu tilaus-
toimitus

Asiakkuuden 

johtaminen ja

kehittäminen

Tarpeiden 

selvittäminen

Strateginen suunnittelu
Sopimuskumppanin 
valinta
Seuranta

Asiointi
Asiakaspalvelu
Asiakaspalaute
Asiakastyytyväisyys

Tarjouskilpailun järjestäminen
Sopimusten ylläpito ja seuranta
Sopimuksen päättäminen

Viestinnän suunnittelu 
ja johtaminen
Kampanjoiden ja 
viestinnän toteutus 

Tarpeiden selvittäminen 
Segmentointi
Asiakkuuksien 
hoitomallien 
määrittäminen
Palveluhallinta
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Asiakkuuden
johtaminen

ja kehittäminen

Asiakkuuden johtaminen ja kehittäminen -prosessin tarkoitus ja 
tehtävät:

Omistajan tahtotilan ja strategisten painopistealueiden toteuttaminen 
asiakkuuksien hallinnassa
Asiakkuuden hallinnan operatiivisen toiminnan seuranta

— suoritteiden määrän seuranta, toiminnan tehokkuus jne.
Strategian mukaisten yhteistyökumppaneiden valinta
Asiakkuuden johtamisella ja kehittämisellä on kolme osaprosessia:(1) Strateginen 
suunnittelu (2) Sopimuskumppanin valinta, (3) Seuranta

Tarpeiden 
selvittäminen

Tarpeiden selvittäminen -prosessin tarkoitus ja tehtävät:
Asiakastarpeiden kartoittaminen

— asiakkuuksien tarpeiden selvittäminen palveluiden ja toiminnan kehittämiseksi
Asiakkuuksien segmentointi
Asiakkuuksien priorisointi ja hoitomallien kehittäminen

— asiakkuuksien hoito niiden  tärkeyden mukaan (esim. strateginen merkitys), 
Palveluiden hallinta strategian mukaisesti eli uusien ja olemassa olevien palveluiden 
kehittäminen

— tuote/palvelukehitys strategisten tavoitteiden, asiakaspalautteen ja 
asiakastietämyksen ja markkinatiedon perusteella

Tarpeiden selvittämisellä on kolme osaprosessia (1)Tarpeiden selvittäminen, (2) 
Segmentointi, (3) Asiakkuuksien hoitomallien määrittäminen, (4) Palveluhallinta

Tavoitetilan prosessien yhteenveto
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Tavoitetilan prosessien yhteenveto

Palvelujen viestintä ja markkinointi -prosessin tarkoitus ja tehtävät:
Asiakkuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen sekä yksittäisten kampanjoiden 
suunnittelu ja toteutus
Palvelujen  viestintä ja markkinointi -prosessilla on kaksi osaprosessia: (1) 
Viestinnän suunnittelu ja johtaminen (2) Kampanjoiden ja viestinnän toteutus

Palveluiden
viestintä ja

markkinointi

Asiointi-prosessin tarkoitus ja tehtävät:
Palveluiden toimittaminen määritellyille asiakkuusryhmille
Asiakaspalvelu, asiakaspalaute ja asiakastyytyväisyys
Ns. oma tilaus-toimitusprosessi
Asiointiprosessilla on neljä osaprosessia: (1) Asiointi, (2) Asiakaspalvelu, (3) 
Asiakaspalaute, (4) Asiakastyytyväisyys

Sopimuskumppanien hallinta-prosessin tarkoitus ja tehtävät: 
Ns. ulkoistettu tilaus-toimitusprosessi
Ulkoistetun palvelutuotannon johtaminen 
Sopimuskumppanien hallinnalla on kolme osaprosessia: (1) Tarjouskilpailun 
järjestäminen (2) Sopimusten ylläpito ja seuranta (3) Sopimuksen päättäminen

Asiointi

Sopimus-
kumppanien 

hallinta



© 2003 BearingPoint, Inc. 72

Toimenpiteet asiakkuudenhallinnan 
kehittämiseksi

Yhteistyömahdollisuuksia on tavoitetilan toteut-
tamiseksi kaikilla läpikäydyillä osa-alueilla. 
Tavoitetilan pohjalta tulisi toteuttaa alla kuvatut 
kehittämistoimenpiteet.
Asiakkuudenhallinnan tahtotilan määrittäminen

Väylähallinnon alalle tulee laatia yhteinen 
asiakkuudenhallinnan tahtotila. Tahtotilan tulee sisältää 
näkemys siitä, mitkä ovat asiakkuudenhallinnalle asetetut 
keskeiset tavoitteet hallinnonalalla.
Yhteinen tahtotila on edellytys asiakkuudenhallinnan 
strategian määrittämiselle ja asiakkuudenhallinnan 
toteutumiselle operatiivisella tasolla.
Tahtotila tulee viestiä selkeästi kaikille niille osapuolille ja
tahoille, joita sen toteuttaminen koskee.

Asiakkuudenhallintastrategian määrittäminen
Väylähallinnolle tulee määritellä tahtotilan toteuttamiseksi 
asiakkuudenhallinnan strategia. Strategia ohjaa 
hallinnonalan asiakkuudenhallintaa kokonaisuutena,sekä 
virastojen asiakkuudenhallinnan strategista ja operatiivista 
suunnittelua.

Asiakkuudenhallinnan strategian tulee toteuttaa 
asiakkuudenhallinnan tahtotilaa. Asiakkuudenhallinta-
strategia kertoo konkreettisesti, miten ja millä välineillä sille 
asetettuihin tavoitteisiin päästään. Asiakkuudenhallinnan 
strategia tulee johtaa ministeriön strategiasta. 
Asiakkuudenhallintastrategian perustaksi tavoitetilassa 
määritelty yhtenäinen toimintamalli asiakkuuksien 
ryhmittelyyn tulisi validoida ja ottaa käyttöön ministeriössä 
ja virastoissa. Edelleen tavoitetilassa määritellyt 
asiakkuusryhmäkohtaiset tavoitteet tulisi validoida ja ottaa 
käyttöön, ja tavoitteet tulisi kirjata osaksi tulostavoitteita. 
Lisäksi asiakkuusryhmät tulisi purkaa edelleen 
segmenteiksi ja segmentointi tulisi toteuttaa ministeriössä 
ja virastoissa.
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Toimenpiteet asiakkuudenhallinnan 
kehittämiseksi

Asiakkuuksien hoitoon tulisi määritellä yhtenäiset 
periaatteet ja yhtenäinen hoitomallirakenne tehdyn 
asiakkuusryhmittelyn ja segmentoinnin pohjalta. 
Asiakkuudenhallinnan strategiaa tulisi toteuttaa yhtenäisten 
asiakkuuden hallinnan strategisten ja operatiivisten 
toimintaprosessien kautta. Yhtenäiset prosessit tehostavat 
toimintaa, lisäävät joustavuutta eri yksiköiden välillä sekä 
parantavat kommunikointia. Tavoitetilassa määritetty 
prosessikartta tulisi täsmentää validoimalla siihen 
määritellyt prosessit ja määrittelemällä puuttuvat prosessit. 
Prosessien määrittämisessä tulisi hyödyntää 
väylähallinnossa jo tehdyt prosessien kehittämishankkeet. 
Määrittelyn ja täsmennyksien jälkeen yhtenäiset prosessit 
tulisi ottaa käyttöön väylähallinnossa.
Asiakastyytyväisyys tulisi toteuttaa edellä mainittujen 
yhtenäisten prosessien määrittelyjen kautta siten, että 
asiakastyytyväisyyden toteuttamisen prosessi sekä siihen 
liittyvä ohjeistus olisi yhtenäinen koko 
väylähallinnossa.Asiakastyytyväisyydelle asetetut tavoitteet 
tulisi johtaa koko väylähallinnon tavoitteista.

Asiakkuudenhallinnan prosesseja tukemaan tulisi rakentaa 
yhtenäiset tietojärjestelmät ja tietovarastot sekä       
suunnitella niiden käyttöönotto. Tietojärjestelmien 
suunnittelussa tulisi hyödyntää jo väylävirastoissa tehdyt 
tietojärjestelmien kehittämishankkeet ja parhaat käytännöt. 
Yhteisten tietojärjestelmien suunnittelun yhteydessä tulisi 
sopia yhteisestä tietoarkkitehtuurista ja 
tietojärjestelmäarkkitehtuurista sekä sopia yhteisistä 
rajapinnoista.
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Asiakkuudenhallinnan 
kustannus/hyötyanalyysin esimerkki

Kustannus/hyöty-
analyysi

Kustannus/hyöty-
analyysi

InvestoinnitInvestoinnit

Uusien palveluiden kaupallistaminen
x,-

Uusien palveluiden kaupallistaminen
x,-

Asiakassuhteen laajentaminen x,-Asiakassuhteen laajentaminen x,-

Asiakasuskollisuus / -pysyvyys x,-Asiakasuskollisuus / -pysyvyys x,-

Asiakastyytyväisyys x,-Asiakastyytyväisyys x,-

Järjestelmät x,-Järjestelmät x,-

Koneet, laitteet ja toimitilat x,-Koneet, laitteet ja toimitilat x,-

Kommunikaatio asiakkuuksille x,-Kommunikaatio asiakkuuksille x,-

Materiaalit x,-Materiaalit x,-

Toiminnalli-
set hyödyt

Toiminnalli-
set hyödyt

Kustannus-
säästöt

Kustannus-
säästöt

Laatuparannukset x,-Laatuparannukset x,-

Työ- ja prosessikustannukset x,-Työ- ja prosessikustannukset x,-

Hankinnat x,-Hankinnat x,-

Koulutus x,-Koulutus x,-

Muut x,-Muut x,-

Prosessikustannukset
(henkilötyövuodet ja läpimeno) x,-

Prosessikustannukset
(henkilötyövuodet ja läpimeno) x,-

Konsultointi x,-Konsultointi x,-

Yksityiskohtainen taloudellisten hyötyjen arvioiminen ei tehdyn 
työn pohjalta ollut mahdollista, eikä se ollut projektin 
tavoitteena. Karkea arvio siitä, mitkä mahdollisesti ovat 
tavoitetilan ja toimenpiteiden taloudelliset hyödyt sen sijaan 
voidaan tehdä tehdyn työn pohjalta. 

Karkean tason esimerkki 
kustannus/hyöty-
analyysista on vieressä.
Kustannus-
hyötyanalyysin esimerkit 
pohjautuvat projektille 
kirjattuihin tavoitteisiin 
olemassa olevan 
materiaalin ja työryhmän 
kautta. 
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T&K tavoitetila ja toimenpiteet

Tutkimuksen ja kehityksen tavoitetila määriteltiin työryhmässä 
nykytilan kartoituksen sekä tunnistettujen kehityskohteiden 
pohjalta.  
Tavoitetilan kuvaus osa-alueittain on esitetty seuraavilla 
sivuilla.
Tavoitetilan toimintamallin osa-alueet määriteltiin seuraavasti:

T & K toiminnan vaiheistus ja toimijat
Johtaminen ja koordinointi
Synergia ja virastojen välinen yhteistyö
T & K toiminnan resursointi
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T & K toiminnan vaiheistus ja toimijat -
tavoitetila 

Perus-
tutkimus

(teoria, mallit, 
käsitteet)

Soveltava
tutkimus
(empiria)

Sovellutusten 
hyödyntäminen
(tuotteistaminen)

Sovellutukset
(ratkaisu)Rahoittajat ja 

tilaajat

Suomen Akatemia

Toteuttajat

Ministeriö ja virastot

Yritykset, järjestöt

OPM

TEKES

VTT ja muut 
tutkimuslaitokset
Kunnat ja kaupungit

Riskirahoittajat

VTT ja muut 
tutkimuslaitokset

Konsultit

Yritykset ja järjestöt

Yliopistot
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Toimijat ja roolit - rahoittajat
Suomen Akatemia

Suomen Akatemian roolina on kasvattaa kriittistä massaa ja 
rahoittaa perustutkimusta.

OPM
Perustutkimuksen osaamisen kehittämisen varmistaminen

TEKES
TEKESin rahoituksen on liityttävä selkeästi johonkin 
kehitettävään tuotteeseen tai teknologiaan, jolloin rahoitusta 
väylähallinnon tutkimustarpeisiin on vaikea saada
TEKESin osuus pitäisi kasvaa, mikä edellyttää pitkän 
tähtäimen näkemystä liikenteen infran kehittämisestä (ei ole 
pelkkiä tuotteita tai laitteita)

Riskirahoittajat
Riskirahoittajien roolina olisi olla mukana kiinnostavissa 
kansainvälisissä hankkeissa, jolloin rahoitusta voidaan 
laajentaa
Tämä edellyttää kansainvälisiä ja merkittäviä hankkeita, joille 
on aidosti kysyntää

Yritykset
Kaupallisten sovellusten rahoittaminen

Kunnat ja kaupungit
Kuntakohtaisten ratkaisujen hyödyntäminen
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Toimijat ja roolit - Toteuttajat
Tavoitetilassa tutkimuksen toteuttajien pitäisi olla 
nykyistä keskitetympi

Nykytilassa on haluttu ylläpitää laajaa toteuttajakuntaa, 
jotta voidaan varmistaa kriittinen massa
Tavoitetilassa vähemmän toimijoita: VTT, konsultit, 
yliopistot, yritykset

— Osaamisen keskittyminen ja roolien 
selkeytyminen

Yliopistot
Panostetaan sellaiseen perustutkimukseen, jolla on 
käyttöä asiakkaille
Perustutkimusta ei saa tukehduttaa liialla 
organisoinnilla, innovaatio ja luovuus säilyttävä
Yliopistoilta odotetaan aloitteellisuutta ja niiden pitäisi 
olla suunnannäyttäjä

VTT:n rooli
VTT:n päämission pitäisi tulla elinkeinoelämän 
tarpeista ja VTT:n roolin pitäisi olla soveltavan 
tutkimuksen edelläkävijä, ei konsulttilähtöinen
VTT toimii yliopistomaailman ja kaupallisen 
hyödyntämisen välissä, mutta panostaa myös 
perustutkimuksen rahoittamiseen

Konsultit
Osaaminen keskittyy sovellutuksiin ja niiden 
hyödyntämiseen, osaamisen pitää olla laaja-alaista 
eikä resursseja ole vara menettää
Myös projektiosaaminen korostuu laadunvalvonnan ja 
projektinhallinnan osalta

Yritykset
Yritysten rooli on sovellutusten hyödyntämisessä ja 
kaupallistamisessa
Teollisuus työnantajana
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Ministeriön ja virastojen rooli

LVM
Koko liikennejärjestelmää koskevan tutkimuksen 
koordinointi ja rahoittaminen
Rahoitusyhteistyön rakentaminen
Ministeriön rooli T & K toiminnassa

— Ministeriöllä selkeä ohjausrooli T&K:ssä, jolloin 
oltava yhtenä asiana tuloskeskusteluissa, joissa 
priorisoidaan virastokohtaiset tutkimustavoitteet 
ja painopistealueet 

— Ohjelmien kansainvälistäminen ja 
kansainvälinen yhteistyö

— LVM on oikea taho olemaan vastuullisena 
tutkimustiedon vastaanottajatahona ja tiedon 
hyödyntämisessä

Virastot
Omien erikoisalueiden eteenpäinvieminen ja 
rahoittaminen
Osallistuminen liikennejärjestelmätason tutkimukseen
Osaamista oltava edelleen virastoissa

— Virastot valvovat tuotteen syntymistä
— Substanssiosaamista oltava edelleen, mutta 

pääroolina tilaajaosaamisen kehittäminen
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Synergia ja yhteistyö
- Prosessit ja sisältö (esimerkkejä)

an

Toiminta-
ympä-
ristön 

seuranta 
ja 

liikenne-
ennusteet

ödyntäminen ja julkaisu

kkeiden

Vaiku-
tusten 
hallinta

 hankinta ja seuranta

ja ohjelmien suunnittelu

Liikenne-
turvalli-

suus

Tavara-
liikenne 

ja 
logistiik-

ka

Liikenteen 
ja maan-
käytön 
vuoro-

vaikutus

Liikenteen 
tasa-

arvoon 
liittyvät 

kysymyk-
set

Hankin-
toihin 
liittyvä 
T&K 

Tutkimustulosten hy

Ohjelmien ja h
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Liiken-
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telema
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Toimintamalli
Toimintamalli perustuu prosessipohjaiseen malliin, jota 
sovelletaan koko hallinnonalalla
Vastuu T&K strategian ja ohjelmien 
suunnitteluyhteistyön osalta olisi LVM:llä

T&K:n ohjaus toteutuu käytännössä osana ohjausprosessia

Prosessivastuullisen tehtävänä kussakin virastossa on 
varmistaa, että prosessi toimii hallinnonalan prosessimallin 
mukaisesti 
tuottaa tarvittava ohjeistus ja yhteiset työvälineet
koordinoida tarvittavat resurssit tarpeen mukaan sekä pitää 
yllä osaamistarpeita esim. substanssialueiden painotusten 
muuttuessa
varmistaa prosessin ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen 
ja yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa hallinnonalalla 
yhteisesti sovitun mallin mukaisesti
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T&K-Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset

Osaamisalueiden vahvistaminen työnjakoa 
selkeyttämällä
Sidosryhmäsuhteiden työnjako ja vastuutus

Hallinnonalan yhteinen T&K strategia
Sovitaan strategiasta, rahoituksesta, 
ohjelmista ja toteutuksesta virastojen ja 
ministeriön kesken
Hallinnonalan T&K:n sisällön rajaus ja 
määritelmä
Ohjelmien hankinta, seuranta ja tulosten 
hyödyntäminen virastovetoisesti

ei ole ministeriön ydintehtävää, 
jolloin työtä kannattaa tehdä 
keskushallintotasoisesti
ministeriön rooli 
ohjausryhmissä ja rahoittajan 
roolissa

Toimenpide-ehdotukset

Hallinnonalan profilointi T&K:ssa
Yhteistyö alan toimijoiden ja tilaajien 
kanssa
Selkeä työnjako eri toimijoiden kesken

Alan osaamisen varmistaminen
T&K tukee hallinnonalan strategiaa
Johdettu ja ohjattu T&K toiminta
Ministeriön ja virastojen välisen 
työnjaon selkeyttäminen
Hallinnonalojen (SM, STM, KTM, YM) 
välisen työnjaon selkeyttäminen

Tavoitteet

Vaikuttavuus paranee eli saadaan 
osuvampaa tietoa päätöksenteon 
tueksi
Hallittavuus paranee
Tuottavuus paranee päällekkäisiä 
tehtäviä poistamalla
Tieto tutkimustuloksista on paremmin 
saatavilla
Tutkimustoiminta kohdentuu kriittisiin 
alueisiin
Tutkimustoimintaan ei jää katvealueita
Alan houkuttelevuus paranee

Johtaminen ja 
koordinointi

Alan houkuttelevuus paranee
Tuottavuus paranee päällekkäisiä 
tehtäviä poistamalla
Osaamisen taso paranee
Hallinnonalan yhteistyö- ja 
kumppanuusmallit kehittyvät (esim. 
PPP)

T&K toimijat ja 
roolit

Hyödyt (toiminnalliset / 
taloudelliset)Osa-alue
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T&K-Toimenpide-ehdotukset

Tuottavuus paranee, kun 
substanssiosaajat keskittyvät 
sisältöasioihin ja toimintamallit on 
määritelty
Tuottavuus paranee, kun 
päällekkäisyydet poistuvat
Tuottavuus paranee mittakaavahyötyjen 
kautta, kun projektikoko kasvaa
Voidaan kantaa vastuu ja vaikuttaa alan 
tutkimusmahdollisuuksien kehittymiseen 
(esim. tohtorinkoulutusohjelmat) 

Tuottavuus paranee
Tieto tutkimustuloksista on paremmin 
saatavilla

Hyödyt (toiminnalliset / 
taloudelliset)

Hallinnonalan T&K toiminnan 
tavoitepanostuksen ja käytön määrittäminen

Yhteiset hankintamenettelyt, kilpailuttaminen ja 
projektinhallinta
Yhteinen tutkimustulosten tiedottaminen 
(esimerkiksi web-portaali, Tiennäyttäjä-
tyyppinen julkaisu)
Selvitetään jatkossa mahdollisuus kehittää 
yhteisiä tietovarastoja

Toimenpide-ehdotukset

Tulosten markkinointi ja 
hyödyntäminen
Hankkeiden hankkiminen ja  
toteuttaminen yhtenäisin tavoittein
Yhteisten tietojen ja tietovarastojen 
hyödyntäminen

Synergia ja 
virastojen 
välinen yhteistyö

T&K rahoituksen tehostaminen
Selkeämpi T&K henkilöstön työnjaosta 
sopiminen
Henkilöstöresurssien tehokas käyttö 
(mitä tehdään itse, mitä ostetaan)

Tavoitteet

Resursointi

Osa-alue
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Yhteistyön organisointi
Yhteistyön organisointi 

Yhteistyöllä saavutettavat hyödyt ovat tämän selvityksen 
valossa kiistattomat, koska väylävirastojen asiakkuudet, 
strategiat ja toimintamallit ovat hyvin yhteneväiset. 
Yhteistyöllä saadaan organisaatioiden parhaat 
toimintatavat käyttöön koko hallinnonalalla. Lisäksi 
toimintaa voidaan yhteistyön avulla kehittää niin, että 
mittakaavaedut yhteisistä toimintamalleista saadaan 
hyödynnettyä koko hallinnonalalla. Yhteistyön organisointi 
voi tapahtua kolmella eri tavalla, joita ovat 
vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyö, yhteistyö valituissa 
asioissa ja organisatoriset ratkaisut.
Vapaaehtoinen yhteistyö

— Vapaaehtoinen yhteistyö on varmasti helpoin 
käynnistää. Vapaaehtoisen yhteistyön haasteena 
on kuitenkin se, että se saattaa johtaa 
osaoptimointiin. Yhteistyötä ei todennäköisesti 
käytännössä tehdä silloin, kun väylähallinnon 
tasolla saavutettaisiin hyötyjä, mutta virastotasolla 
yhteistyö merkitsisi jostain luopumista tai 
kehityksen hidastumista. Sitoutuminen pitkällä 
tähtäimellä yhteisiin malleihin on epävarmaa ja 
konkreettisia tuloksia on vaikea saada aikaan.

Yhteistyö valituissa asioissa
— Yhteistyö valituissa asioissa merkitsisi sitä, että 

organisaatiot velvoitettaisiin yhteistyöhön valituissa 
asioissa ja ministeriö ohjaisi yhteistyötä. Tämä malli 
poistaisi mahdollisen osaoptimoinnin ongelman ja 
mittakaavaedut valituista yhteisistä 
toimintamalleista saataisiin käyttöön valituissa 
asioissa. 

Organisatoriset ratkaisut
— Organisatoriset ratkaisut on yhteistyön muodoista 

formaalein ja edellyttää poliittista päätöksentekoa. 
Tällä mallilla saataisiin parhaiten toteutettua 
mittakaavaedut yhteisistä toimintamalleista. Lisäksi 
tämä mahdollistaisi parhaiten pitkäjänteisen 
kehittämisen. 

Jotta yhteistyö myös käytännössä toteutuisi, yhteistyö tulisi 
organisoida muutoin kuin pelkkään vapaaehtoisuuteen 
perustuen. Yhteistyö valituissa asioissa voisi olla 
ensimmäinen vaihe pitkäjänteisen yhteistyön 
käynnistämisessä. Jatkossa tulisi harkita mahdollisuuksien 
mukaan organisatorisia ratkaisuja virastorakenteen sisällä.
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Yhteistyön organisointi

muutoksen toteuttaminen vaatii 
käynnistysvaiheessa paljon resursseja
aluksi kehitys hidastuu virastossa 
asioissa, joissa virasto on edelläkävijä

ohjaus kohtalaisen vaikeaa: yhteiset 
toimintamallit toteutuvat vain valituissa 
asioissa
koordinointi haastavaa

ohjaus vaikeaa: yhteiset toimintamallit 
eivät toteudu käytännössä
asioilla ei ole selkeää omistajuutta 
johdossa
kehittäminen tapahtuu eri aikoina eri 
virastoissa
tehokkuus kärsii ja vie paljon aikaa
päätöksenteko on monimutkaista ja 
henkilöriippuvaista

-

edellyttää poliittista päätöksentekoa
edellyttää vahvaa muutoksen 
johtamista yhdistymisvaiheessa
parhaiden käytäntöjen aito 
hyödyntäminen viraston koosta 
riippumatta

ohjaus ja johtaminen on virtaviivaista
mittakaavaedut yhteisistä 
toimintamalleista
pitkäjänteinen kehittäminen mahdollista
laaja kokonaisuus on vahva vaikuttaja
mahdollistaa moniosaamisen 
hyödyntämisen ja henkilökierron
kehitys nopeutuu virastossa asioissa, 
joissa virasto on seurailija 
päätöksenteon valmistelu on 
laadukkaampaa ja mahdollistaa 
paremman päätöksenteon
parantaa alan imagoa

Organisatoriset ratkaisut

edellyttää viraston omasta 
päätöksentekovallasta luopumista

tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen
mittakaavaedut valituista yhteisistä 
toimintamalleista

Yhteistyö valituissa 
asioissa 

sitoutuminen pitkällä tähtäimellä 
yhteisiin malleihin on epävarmaa
konkreettisia tuloksia on vaikea 
saada aikaan
vaikeiden muutosten toteuttaminen 
on hankalaa

helppo käynnistää
tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen

Vapaaehtoisuuteen 
perustuva

Toteutumisen haasteet+Yhteistyömallit
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Asiakkuusstrategiat – nykytilan yhteenveto

Ei ole määriteltyEi ole määriteltyMääritelty 
asiakkuuden-
hallinnan perus-
pilareissa

Ei ole määritelty 
asiakkuuksille 
erikseen

Ei ole määriteltyMissio ja visio
Mikä on asiakkuuden-
hallinnan missio/visio?

Vuorovaikutus-
strategia 
sidosryhmä-
suhteiden 
hallintaan 
määritelty (TH)

Varsinaista 
asiakkuus-
strategiaa ei ole 
määritelty

Asiakkuus-
strategia 
määritelty

Ei varsinaista 
asiakkuus-
strategiaa 
määritelty
Yhtenäinen 
toimintamalli 
kumppanien 
hallintaan 
määritelty

Ei tällä hetkellä 
olemassa
Toimintatapaa 
suhteessa 
sidosryhmiin 
mietitään; 
sidosryhmä-
strategiaa 
kehitetään

Asiakkuusstrategian 
nykytila

Onko strategia 
määritelty?

RHKMKLTie-hallintoAKELVMOrganisaatio/ Strategia
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Asiakkuusstrategiat – nykytilan yhteenveto

BSCBSCBSCBSCBSCRakenne

Asiakastyytyväis
yyttä mitataan 
muutamassa 
toiminnossa, 
mutta ei 
systemaattisesti 
laitostason 
johtamisen 
kannalta.

AsiakastyytyväisyysAsiakastyytyväisyys

Tuotteiden ja 
palveluiden laatu

Vuorovaikutuksen 
toimivuutta tullaan 
mittaamaan 
tulevaisuudessa 

Asiakastyyty-
väisyys

Sopimus-
kumppaneiden 
tyytyväisyys

Palvelutaso

Virastoille 
asetettuihin tulos-
tavoitteisiin on 
sidottu mittarit 
asiakas-
tyytyväisyyden 
osalta 

Sidosryhmien 
vuorovaikutusta 
mitataan 

Mittarit
Mitä mittareita     

käytetään?

Tavoitteita ei ole 
määritetty
Vuoden 2004 
tavoitteena on 
laatia MKL:n 
strategia 
asiakkuuden 
haltuun 
ottamiseksi.

Hyödyn tuottaminen 
asiakkaille ja 
toimeksiantajille
Yhteistyön ja 
kumppanuuksien 
rakentaminen ja 
ylläpito

Yhteiskunnan ja 
asiakkaan tarpeiden 
huomioiminen
Arvoverkoston 
hallinta
Asiakaslähtöinen 
toimintatapa

Oikeiden 
kumppanien 
valinta
Yhteistyön 
parantaminen 
kumppanien 
kanssa
Toiminnan 
tehostaminen
Palveluvalikoiman 
kattavuus
Palveluiden 
saatavuus

Ei varsinaisesti 
asiakkuuden-
hallinnalle 
asetettuja 
tavoitteita

Strategiset tavoitteet
Mitkä ovat 

asiakkuudenhallinnan 
strategiset  tavoitteet? 

MKLRHKTie-hallintoAKELVMOrganisaatio/ Strategia
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Asiakkuusstrategiat –nykytilan yhteenveto

Asiakkuuksia ei 
ole segmentoitu

Tärkeimmät 
sidosryhmät 
tunnistettu

Noudatetaan 
pitkälti TH:n 
esimerkkiä 
toimintatavan 
kehittämisessä

Tärkeimmät 
sidosryhmät 
tunnistettu

Asiakkaat 
segmentoitu 
tarjontalähtöisesti

Segmentointia 
ollaan 
kehittämässä

Loppuasiakkaat, 
suorat asiakkaat 

Tärkeimmät  
kumppanit ja 
sidosryhmät 
tunnistettu

Toimintatapa 
eriytetty 
tärkeimpien 
kumppanien ja 
sidosryhmien ja 
muiden 
asiakkuuksien 
välillä

Ei segmentointia 
nykytilassa

Segmentointi
Onko asiakkuuksia 

segmentoitu?

Hoitomalleja ei ole 
määritelty mutta 
muutamilla 
toiminnoilla voi 
sanoa asiakkuuk-
sien hoitomallien 
olevan käytössä 
perinteiseen 
tapaan valtion-
hallinnossa.
Ei systemaattista 
tapaa toimia

Ei systemaattista 
asiakkuuksien 
hoitoa 

Asiakkuuksia 
hoidetaan 
perustuen niiden 
tärkeyteen RHK:n 
vuorovaikutus-
kentässä

Kehitteillä 
asiakkuuksien 
hoitomallit

Kehittäminen 
näkyy mm. 
yhteisinä  
tilaisuuksina 
/suunnitteluna ja 
vuoropuheluna 
tärkeimpien 
asiakkuuksien 
kanssa

Kumppaniasiakkait
a hoidetaan 
vuosittain 
säännöllisesti;

Toimintokohtaiset 
ja  yritysryhmä-
kohtaiset tilaisuudet 
kerran vuodessa;

Palvelut ja 
yhteistyömalli 
määritellään 
sopimuksessa

Kumppaniviestintä-
malli kehitetty 
vuonna 2003; 
viestintä 
vastuutettu

Paljon erilaisia 
hoitomalleja 
käytössä

Hoitomallit
Onko hoitomalleja 

määritelty ja mihin 
hoitomallit perustuvat?
Kuvaus käytetyistä 

hoitomalleista

MKLRHKTie-hallintoAKELVMOrganisaatio/ Strategia
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Asiakkuusstrategiat –nykytilan yhteenveto

Asiakkuuden-
hallintaa ei ole 
organisoitu 
erikseen.

Asiakkuuden 
hallintaa kehitetään 

Asiakkuuden 
hallinta 
organisoitu 
prosessiksi          
( mutta 
funktionaalinen 
jako)

Sopimuskumppanien 
hallinta organisioitu 
prosessiksi 
(yhteisprosessimalli)

Asiakaspalautetiiimi 
asiakaspalautteen 
käsittelyyn ja 
ylläpitoon

Ei erillistä 
organisaatiota 
asiakkuuden 
hallintaan 
määritelty

Asiakkuuden 
hallinnan vastuut 
määritelty 
viestinnän 
strategiassa

Organisaatio
Miten asiakkuu-
denhallinta on 
organisoitu; miten 
vastuut ja tehtävät 
jakautuvat?

Ei erikseen 
määriteltyä 
prosessia

Ei erikseen 
määriteltyä 
prosessia

Tarpeiden 
selvittäminen

Tyytyväisyyden 
mittaus

Arvoverkoston 
hallinta

Sopimuskumppanien 
hallinta, Asiointi 

Asiakastyytyväisyys

Ei erikseen 
määriteltyä 
prosessia

Prosessit
Onko asiak-
kuudenhallinnan 
toiminnaliset 
prosessit 
määritelty/mitä  
prosesseja 
olemassa?

MKLRHKTiehallintoAKELVMOrganisaatio/ Strategia
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Asiakkuusstrategiat –nykytilan yhteenveto

Puhelin, fax, posti, 
sähkö-posti, 
henkilökohtainen 
käynti, www

Kanavia ei ole 
määritelty 
strategian pohjalta 
koska strategiaa ei 
ole

Useita eri 
kanava-
ratkaisuja

Loppuasiakkaat: 
tietopalvelu ( TV, 
tekti-tv, radio, 
sanomalehdet, 
internet, 
infopisteet, 
huoltoasemien 
jakama aineisto, 
Tienkäyttäjän 
linja)

Palveluntuottajat: 
extranet-ratkaisut

Osallistuminen eri 
neuvottelu-, valio-
, ja toimikuntiin

Välilliset asiakkaat: 
henk.kohtainen 
käynti ( sopimus-
kumppani hoitaa)

Suorat asiakkaat: 
Puhelin, fax, posti, 
sähköposti, henkilö-
kohtainen käynti, 
www 

Sähköinen asiointi 
osa strategista 
tavoitetta

Asiakasvuoro-
vaikutuskanavat 
integroitu        
(asiointi/asioinnin 
tietojärjestelmä)

Puhelin, fax, 
posti, sähkö-
posti, henkilö-
kohtainen käynti,

Extranet, 
intranet; (verkko-
palvelu-
strategiaa 
kehitetään)

Neuvot-
telukunnat

Työryhmät

Erilaiset 
kuulemis-
tilaisuudet

Kanavat ja reititys
Mitä vuorovaikutus/ 
asiointikanavia on tällä 
hetkellä käytössä?
Onko kanavat määritelty 
strategian pohjalta?
Onko kanavat integroitu?

Vuosittainen 
suunnittelu on 
normaalin 
suunnittelukellon 
mukaista (+ 
valtion-hallinnon 
suunnittelu-
järjestelmä)

Vaikutus on vielä 
erittäin vähäistä

Ei 
asiakkuuden 
hallinnan 
vuositason 
suunnittelua 
tällä hetkellä

Vuosisuunnittelua 
projektitasolla          
esim. 
sidosryhmä-
kohtaista

Asiakkuudenhalli
nta on osa  
strategisia 
tavoitteita 

Strateginen 
suunnitteluprosessi 
vuositasolla (josta 
asiakkuus yksi osa) 

Asiakkuus ei ole 
selkeä osa 
vuosisuunnittelu
a( viestinnän 
osalta tehdään 
projekti-,ja 
painopiste-
kohtaista 
suunnittelua)

Vuosisuunnittelu
Onko vuosittaista 
suunnittelua?
Suunnittelun vaikutus 
operatiiviseen toimintaan 
ja kehittämiseen

MKLRHKTie-hallintoAKELVMOrganisaatio/ Strategia



Liite 3
Asiakastyytyväisyys
- nykytilan yhteenveto
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Asiakastyytyväisyyden nykytila

Käytetään toiminnan 
kehittämiseen
Ennakoidaan 
kaluston korjauksia 
ja budjetointia

Hyödyt/ 
vaikutukset

Mitä mitataan?

Organisaatio

1-2 krt vuodessaTienkäyttäjä-
tyytyväisyys-
mittaukset keväisin 
ja syksyisin; 
jatkuvat/ tilanne-
kohtaiset mittaukset
Asiakastyytyväisyys
prosessia kehitetään

LVM:n rooli on 
asettaa 
tulostavoitteet 
virastoille

Mukana VR:n 
kyselyissä; henkilö-
ja tavaraliikenne: 
Sidosryhmäkyselyt 

Suorien asiakkaiden, 
”välillisten” 
asiakkaiden, 
sopimuskumppanei-
den ja alihankkijoiden 
tyytyväisyyttä, 
sisäistä 
asiakastyytyväisyyttä

LVMMKLRHKTiehallintoAKE

Kumppaniverkoston 
asiakastyytyväisyys-
kysely yhteistyö-
kumppaneille; 
verkostoanalyysi

Asiakastyytyväisyytt
ä mitataan 
yhteisalusliiken-
teessä; asiakas-
tyytyväisyysmittaus 
osa laatujärjes-
telmää.

Ulkopuolinen taho 
suorittaa mittauksen
Talviliikenne-
seminaari 
(laadullista 
mittausta)

Palaute käsitellään 
toimialakohtaisesti 
ja raportoidaan-> 
käsittely 
johtoryhmässä
Asiakastyytyväi-
syysmittausten 
tulokset sidottu 
tulospalkkaukseen

Asiakastyyty-
väisyysprosessi 
määritelty AKE-
tasolla
Mittaukset ja niiden 
ajankohdat 
suunniteltu 
asiakkuusryhmittäin

Asiakkuustiedon 
kehikko määritelty-
>sis. mm. toiminta-
mallin palautteen 
hyödyntämiseksi
Palaute käsitellään 
johtoryhmässä. 
Merkitävimmillä 
kyselyillä 
ohjausvaikutus.

Tuloksia pyritään 
hyödyntämään 
toiminnan  
kehittämisessä

N/A

N/A

Mittaustapa/ 
frekvenssi
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Asiakastyytyväisyyden nykytila

N/AN/AN/ASaavutettu taso

Asiakastyytyväisyyde
n mittaaminen yksi 
vuoden 2004 
kehittämistavoitteista.

Asiakastyyty-
väisyydelle ei ole 
asetettu erillisiä 
tavoitteita

N/AAsiakastyyty-
väisyydelle asetetut 
tavoitteet            
( v.2002)                             

MKLRHKTiehallintoAKELVMAsiakastyyty-
väisyysden taso

Asiakas-
tyytyväisyyden 
säilyminen 
asiakasryhmittäin 
hyvällä tasolla           

Tavoitearvo 
asteikolla 1-5: 
vähintään 3,6

Talven 2002 
tienkäyttäjätyyty-
väisyysmittauksen 
tulokset : Ammatti-
autoilijat 3,45 / 
Yksityis-autoilijat 
3,57

Tyytyväisyys 
yleisesti 
ammattiautoilijoiden 
osalta 3,38  ja  
yksityishenkilöiden 
osalta 3,44 ( vrt. 
3,15/3,47 vuonna 
2001

Tyytyväisyys 
alemman tieverkon 
kuntoon laskussa , 
ka 3,34( vrt 3,42 
vuonna 2001)      

Tavoite saavutettiin 
keskiarvolla  3,8 

Asiakkaiden 
tyytyväisyys AKE:n 
toimintaan kehittynyt 
positiivisesti (vrt. 3,6 
vuonna 2001)

Tyytyväisimpiä 
toimintaa tällä 
hetkellä autoliikkeet



Liite 4
CRM viitekehys ja QuickScan
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Asiakkuudenhallinnan koko kuva –
BearingPointin CRM-viitekehys

CRM
Johtaminen

Kulttuuri

Palvelun myynti ja
toimittaminen

Palvelun myynti ja
toimittaminen

Asiakastiedon 
hallinnan ja 
analysoinnin 
työkalut

MittaaminenMittaaminenMittaaminen

Arvontuotto
asiakkaalle

ArvontuottoArvontuotto
asiakkaalleasiakkaalle

Asiakkuuden arvon
analysointi

Asiakkuuden arvonAsiakkuuden arvon
analysointianalysointi

Prosessit, arkkitehtuuri,Prosessit, arkkitehtuuri,
ja infrastruktuurija infrastruktuuri

Kanavien optimointiKanavien optimointi

EE--KanavatKanavat

Markkinoinnin Markkinoinnin 
automatisointiautomatisointi

MyynninMyynnin
automatisointiautomatisointi

Call CenteritCall Centerit

Arvolupaus-
analyysi

Suorituskykymittaus

Tiedon varastointi

Tiedon louhinta

Asiakas-
kannattavuus

CRM-viitekehys 
koostuu kolmesta 
avainalueesta:  

Strateginen
Analyyttinen 
Operatiivinen

Asiakkkuus-
strategia

AsiakkkuusAsiakkkuus--
strategiastrategia

SegmentointiSegmentointiSegmentointi

Markkina-
tuktimus

MarkkinaMarkkina--
tuktimustuktimus

Mallintaminen/
Simulointi

Mallintaminen/Mallintaminen/
SimulointiSimulointi

KumppanitKumppanitKumppanit

Mahdollistavat
teknologiat,
työkalut ja 
prosessit

Kilpailijatieto

Organisaatio
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CRM-viitekehyksen osa-alueet ja muutoksen 
ulottuvuudet

KEHITETTÄVÄT OSA-ALUEET ULOTTUVUUDET/MUUTOSKEINOT
ANALYYTTINEN CRM
Asiakaskannattavuuden analysointi
Suorituskyvyn mittaaminen
Asiakastiedon hallinta 
Tiedon louhinta ja analysointi 
Kilpailijatiedon hallinta 
Tietovarastot 

ASIAKKUUKSIEN ARVO (STRATEGINEN CRM)
Asiakkuusstrategia 
Segmentointi
Markkinatutkimus 
Asiakkaiden arvon analysointi 
Kumppanit 

OPERATIIVINEN CRM
Kanavaoptimointi 
Myynnin automaatio 
Toimitusketjun integrointi 
Kumppanuudet 
Segmentointi 
Markkinoinnin automaatio 
Asiakaspalvelukeskus 
Langattomat teknologiat 
Myynti, markkinointi- ja asiakaspalveluprosessit
Tuotetiedon hallinta 
Järjestelmäarkkitehtuuri ja -infrastruktuuri 
Sovellusintegraatio 

IHMISET              STRATEGIA       TEKNOLOGIA      PROSESSIT

IHMISET              STRATEGIA       TEKNOLOGIA      PROSESSIT

IHMISET              STRATEGIA         TEKNOLOGIA      PROSESSIT
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CRM QuickScan-kyselyn kuvaus

CRM QuickScan-kysely on BearingPointin kehittämä 
asiakkuudenhallinnan arviointityökalu, sähköinen kysymys-
lomake, joka koostuu erilaisista asiakkuudenhallinnan nykytilaa 
koskevista väittämistä

Kysely on rakennettu BearingPointin eri toimialoilta ja lukuisilta 
asiakkailta kerättyjen parhaiden käytäntöjen ja kokemusten 
pohjalta

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa materiaalia 
asiakkuudenhallinnan analysointia varten keskustelujen ja 
työryhmätyöskentelyn pohjaksi. Tulosten avulla voi nopeasti 
arvioida organisaation CRM:n tilan, tunnistaa ja priorisoida 
kehitysmahdollisuuksia.

CRM QuickScanin kysymykset tarkastelevat 
asiakkuudenhallintaa BearingPointin CRM-viitekehyksen 
kolmen avainalueen sekä muutosulottuvuuksien avulla

CRM QuickScan luo organisaation mielipiteiden perusteella 
kuvan asiakkuudenhallinnan kehitysalueista ja niiden välisestä 
tärkeydestä.

Kyselyn tuloksia ei sellaisenaan tule käyttää johtopäätösten ja 
priorisointien tekemiseen vaan niitä tulee analysoida muiden 
analyysien kanssa rinnakkain (markkina-analyysit, 
asiakastutkimukset, prosessien analyysit, järjestelmä-
kuvaukset, jne.)    
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Quick Scan-kyselyn toteuttaminen

Toimenpiteet:
Osallistujien valinta ( 10 hlöä/organisaatio)
Lomakkeen muokkaus ja jakelu
Lomakkeen täyttö ja palautus
Lomakkeen tietojen purku ja raportointi
Tulosten analysointi

Vastuut:
Työryhmä
BearingPoint
Kyselyyn osallistujat
BearingPoint
Työryhmä

Aikataulut ja ohjeet:
Lomakkeen toimitus vkon 42 lopussa
Lomakkeen palautus vkon 43 puolivälissä
Kyselylomakkeen täyttöaika: 20-30 min 
Lomakkeessa erilliset täyttöohjeet sekä 
yhteystiedot mahdollisten kysymysten 
varalta
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Yhteenveto hallinnonalan asiakkuudenhallinnan 
kehitystarpeista - CRM osa-alueet
1.CRM-osa-alueet
Vastausten perusteella eniten kehitettävää olisi analyyttisen asiakkuudenhallinnan alueella. Strategiseen sykliin liittyvät päätöksenteon 
osa-alueet sen sijaan ovat keskimäärin parhaimmassa kunnossa ja ne koettiin tärkeimmiksi. Asiakkuudenhallinnan operatiivinen 
kyvykkyys koettiin keskimäärin vähiten tärkeäksi.

Eri osa-alueilta nousivat esiin seuraavat ratkaisualueet
1. Asiakkuuksien arvonmuodostuminen (strategisen syklin päätöksenteon alueet) 

1. Suurimmat kehitysalueet
Sidosryhmien ja kumppanuuksien kehittäminen (strateginen)
Yrityskuvan kehittäminen
Segmentoinnin kehittäminen
Mallinnuksen ja simuloinnin kehittäminen

2. Paras tilanne
Markkinatutkimuksen ja asiakkaiden arvon kehittämisen (strateginen) osalla koettiin tilanteen olevan paras

2. Asiakkuuksien analysointi (analyyttinen asiakkuudenhallinta)
1. Suurimmat kehitysalueet

Tietovarastot
Tiedon louhinta ja analysointi
Kilpailijatiedon hallinnan kehittäminen

2. Paras tilanne
Asiakaskannattavuuden analysointi (käytännössä asiakkuuksien hoidon kustannuksien analysointi)
Asiakastiedon hallinnan kehittäminen

3. Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu (operatiivinen asikkuudenhallinta
1. Suurimmat kehitysalueet

Asiakaspalvelun, myynnin ja viestinnän automaatio
Sovellusintegraatio
Palvelu-ja tuotetiedon hallinta
Kanavaoptimoinnin kehittäminen

2. Paras tilanne
Langattomat teknologiat
Toimitusketjun integraatio
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Yhteenveto hallinnonalan asiakkuudenhallinnan 
kehitystarpeista - CRM osa-alueet

Väylähallinto: All Framework Areas
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Yhteenveto hallinnonalan asiakkuudenhallinnan 
kehitystarpeista - CRM osa-alueet

Väylähallinto: Framework Area “Asiakkuuden 
arvon  muodostuminen”
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Yhteenveto hallinnonalan asiakkuudenhallinnan 
kehitystarpeista - CRM osa-alueet

Väylähallinto: Framework Area 
“Asiakkuuksien analysointi”
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Väylähallinto: Framework Area “Myynti, 
markkinointi ja asiakaspalvelu”
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CRM osa-alueet
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Yhteenveto hallinnonalan asiakkuudenhallinnan 
kehitystarpeista - Muutosulottuvuudet
2. CRM-muutosulottuvuudet

Vastausten perusteella eniten kehitystarpeita löytyy teknologian ja prosessien kehittämisen alueilla. 
Näistä tärkeämpänä pidettiin teknologiaa. Strategia ja ihmiset (osaaminen, organisaatio...) ovat 
kehitystarpeiltaan samalla tasolla mutta ihmisten kehittämistä pidettiin tärkeimpänä kaikista alueista.

1. Asiakkuuksien arvonmuodostuminen (strategisen syklin päätöksenteon alueet)
1. Ihmiset – vähiten kehitettävää, tärkein kehitysalue
2. Prosessit – keskimääräinen
3. Strategia – keskimääräinen
4. Teknologia – vähiten tärkeä kehitysalue, alhaisin kehitystaso

2. Asiakkuuksien analysointi (analyyttinen asiakkuudenhallinta)
Kaikki osa-alueet koettiin tärkeydeltään lähes samalle tasolle. 

1. Ihmiset – alhainen kehitystaso
2. Prosessit –alhainen kehitysalue  (lähes sama kun teknologia)
3. Strategia – korkein kehitystaso, tärkein kehitysalue
4. Teknologia – alhaisin kehitystaso

1. Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu (operatiivinen asiakkuudenhallinta)
Kaikki osa-alueet koettiin tärkeydeltään lähes samalle tasolle. 

1. Ihmiset – alhaisin kehitystaso, tärkein kehitysalue
2. Prosessit – keskimääräinen
3. Strategia – keskimääräinen
4. Teknologia – korkein kehitystaso
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Yhteenveto hallinnonalan asiakkuudenhallinnan 
kehitystarpeista - Muutosulottuvuudet

Väylähallinto: All Framework Areas
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Yhteenveto hallinnonalan asiakkuudenhallinnan 
kehitystarpeista - Muutosulottuvuudet

Väylähallinto: Framework Area “Asiakkuuden 
arvon  muodostuminen”

All Framework Categories
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Yhteenveto hallinnonalan asiakkuudenhallinnan 
kehitystarpeista - Muutosulottuvuudet

Väylähallinto: Framework Area 
“Asiakkuuksien analysointi”

All Framework Categories

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Ihm is e t P ro s e s s it S tra te g ia Te kno lo g ia

Capability (CRM Evolution Stage) Importance (CRM Evolution Stage)



© 2003 BearingPoint, Inc. 115

Yhteenveto hallinnonalan asiakkuudenhallinnan 
kehitystarpeista - Muutosulottuvuudet

Väylähallinto: Framework Area “Myynti, 
markkinointi ja asiakaspalvelu”

All Framework Categories
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Liite 5
Haastattelujen yhteenveto
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Ohjausmalli ja strategiaperusta – nykytilan 
haasteet

Hallinnonalan ohjauksen nykytila
Suurin osa haastateltavista koki Liikenne- ja 
viestintäministeriön ohjauksen nykytilan poikkeuksellisen 
hyväksi verrattuna esimerkiksi muihin hallinnonaloihin. 
Osa haastateltavista mainitsi, että LVM:ssä on jo hyvä 
ohjausstrategia, jossa roolijako on selkeä siten, että 
ministeriö vastaa poliittisen päätöksenteon valmistelusta 
ja operatiivinen toiminta on selkeästi virastoissa.
Ohjauksen nykytilan kehittämiseen vaikuttaa 
väylähallinnon taustat. Rakenteelliset muutokset 
tuotannollisen toiminnan liikelaitostamiseen on vielä 
osittain siirtymävaiheessa, mikä näkyy roolien 
muuttumisena. Toisaalta virastot ovat perinteisesti olleet 
hyvin itsenäisiä, jolloin ohjausprosessin määrittely 
enemmän konserniohjauksen periaatteiden mukaan 
edellyttää luopumista vanhasta kulttuurista.
Ministeriön ohjaus nykyisellään perustuu näennäisiin 
mittareihin, joiden avulla ei päästä riittävässä määrin 
käsiksi tehokkuuteen. Lisäksi koettiin myös, että 
nykyisellään ministeriö puuttuu ohjauksessaan 
epäolennaisuuksiin eikä strategisen tason asioita käsitellä 
riittävästi.
Hallinnonalan virastoissa on omaksuttu hyvin 
tunnuslukuajattelu ja johtaminen on kurinalaista. 
Haasteena onkin löytää oikea logiikka ja systemaattinen 
tapa vyöryttää koko hallinnonalan tavoitteet virastotasolle.

Ohjauksen lähtökohdat
Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi logistiikan 
tarpeet perustuvat pitkälti yhteiskuljetuksiin, mikä 
edellyttää fyysisen infrastruktuurin tarkastelua 
kokonaisuutena. Nykytilan haasteena on säilyttää riittävä 
eheys logistiikkainvestointien priorisoinnissa. Toisaalta 
jatkossa on otettava huomioon myös se, että väestön ja 
teollisuuden sekä kaupan logistiikkatarpeet eriytyvät. 
Julkisen vallan roolina tulisi olla kasvun ja hyvinvoinnin 
edellytysten luominen. Ministeriön tehtävänä on asettaa 
tahtotila. Logistiikka ei ole kuitenkaan poliittisesti 
sensitiivinen asia ja infrastruktuuri on elinkeinopolliittisesti
neutraali, sillä vaikutukset kohdistuvat kaikkiin yrityksiin 
samalla tavalla. Ministeriöllä on siis edellytykset ottaa 
huomioon myös avoimen sektorin tarpeet vaarantamatta 
poliittista ohjausta. 
Osa haastateltavista toi esiin myös sen, tulisiko 
logistiikkainvestointien jatkossa  olla entistä enemmän 
markkinaohjautuvia, jolloin voidaan tehostaa väylien 
ylläpitoa ja optimoida ympäristövaikutuksia.
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Ohjausmalli ja strategiaperusta –
kehittämistarpeet

Rooli ja vastuut
Yleisesti ottaen nähtiin, että ministeriön omistajaroolin ja 
virastojen toteuttajaroolin välistä jakoa on vielä 
selkeytettävä. Tosin todettiin myös, että tässä on jo 
tapahtunut kehitystä. Eri toimijoiden tehtävät on 
määritettävä selkeästi ja niiden on oltava linjassa 
virastolle määritettyjen tehtävien kanssa.
Ministeriön rooli: Ministeriön tulisi olla kevyt 
strategiaesikunta, jonka tehtävänä on edunvalvonta ja 
logistiikkatarpeiden kommunikointi virastoille tavoitteiden 
ja tahtotilan muodossa. Ministeriö määrittelee 
kokonaispuitteet ja resurssien jaon. Ministeriön tehtävänä 
on myös tavoitetason varmistaminen ja johtopäätösten 
vetäminen perustuen kansainväliseen vertailuun.
Johtokuntien rooli: Haastateltavien näkemys 
johtokuntien roolista vaihteli nykyisen roolin 
selkeyttämisestä aina johtokuntien lakkauttamiseen 
kokonaan. Osa haastateltavista näki johtokuntien 
merkityksen operatiivisen johdon tukena erittäin 
merkittävänä ja toisaalta osa haastateltavista katsoi, että 
johtokuntien rooli ohjausprosessissa on epälooginen, 
mikä pahimmillaan johtaa osaoptimointiin hallinnonalan 
sisällä. Todettiin, että ministeriön edustajalla on rooli 
johtokunnissa, mutta se ei ole nykyisellään selkeä.

Seuranta ja raportointi
Jatkossa ministeriön oletetaan ottavan kantaa 
tilinpäätökseen julkisesti, mikä edellyttää raportoinnilta 
jatkuvuutta ja systemaattisuutta hallinnonalan sisällä.
Määrämuotoisen raportoinnin lisäksi virastojen on otettava 
vastuu ja ymmärrettävä, mitkä asiat on otettava esiin 
ministeriön kanssa erikseen.

Ohjausprosessi ja -rakenne
Ministeriön tulisi miettiä selkeämmin, mikä omistajan 
tahtotila on konkreettisesti ja mitä tavoitellaan, esimerkiksi 
optimoidaanko kustannukset ja palvelutaso vai 
tavoitellaanko laatua, ympäristöön liittyviä asioita tai 
aluepoliittisia kysymyksiä.
Ministeriön tulisi kehittää valmiuksia esittää 
yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita myös 
numeerisina. Tämä edellyttää yhteistyötä muiden 
hallinnonalojen kanssa, koska horisontaalisia 
politiikkaohjelmia koordinoivat eri ministerit.
Nykyinen ohjausrakenne ei tue riittävästi fyysisen 
infrastruktuurin tarkastelua kokonaisuutena eikä 
johtokunnan kautta ole mahdollista ohjata teollisuuden 
tarpeita. Jos halutaan ottaa teollisuuden ja kaupan tarpeet 
huomioon, hallintorakenteiden on oltava sellaisia, että 
avoimen sektorin tarpeet voidaan ottaa huomioon 
suunnittelussa. 
Ministeriön sisäistä ohjausrakennetta tulisi muuttaa, sillä 
ministeriön työjärjestyksessä ei ole määritetty 
väylälaitosten ohjauksen työnjakoa  substanssin ja 
talousosaston välillä, jolloin yksittäistapauksissa tämä 
näkyy väylävirastoihin päin epäsystemaattisena 
toimintana.
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Strategiset sekä asiakkuuksien segmentoinnin ja 
asiakkuustuntemuksen haasteet:

Asiakkuudenhallinnan kokonaisnäkemyksen ja 
konkreettisuuden puute on haaste ministeriötasolla. 
Systemaattista yhteistyötä tai vuoropuhelua ei ole 
väylävirastojen välillä. 
Asiakkuuksien tarpeet eivät tule tarpeeksi hyvin 
huomioiduksi väylien kehittämisessä tai investointien 
suuntaamisessa. Asiakkuustiedon ja 
asiakkuustuntemuksen puutteellisuus on esteenä 
tarveperusteisen asiakkuussegmentoinnin tekemiseen. 
Asiakasta kiinnostaa koko väyläketjun toimivuus. 
Nykytilassa asiakas joutuu asioimaan erikseen kaikkien 
eri virastojen välillä

Prosesseihin ja organisaatioon liittyvät haasteet:
Virastojen yhteinen malli asiakkuuden hallinnan osalta 
tehostaisi toimintaa asiakkuuksien hallinnan osalta ja 
siten mahdollisesti myös toisi tehokkuutta myös 
substanssitoimintoihin, koska toimintamallit ja palvelut 
vastaisivat paremmin asiakastarpeita. Esimerkiksi 
hankinnan ja kilpailuttamisen osalta tarjouspyyntöjen 
käsittely-, kilpailuttaminen- ja hankintamenettelyt tehdään 
eri menetelmin eri väylävirastoissa.

Asiakkuussuhteiden hoitaminen henkilöityy, jolloin 
arvokasta tietoa häviää organisaatioista esimerkiksi 
eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Lisäksi ministeriön ja 
virastojen välinen viestintä asiakkuudenhallinnan 
tavoitteiden osalta ei ole selkeää. Edelleen  
asiakkuustyytyväisyyden mittaustavat ja –frekvenssi 
vaihtelevat virastoittain.
Henkilöstön rakenne ja osaaminen on otettava huomioon 
virastojen rakennemuutoksessa. Nykytilassa osaaminen 
ei aina vastaa toiminnan vaatimuksia. Virastojen 
perinteiset ja vakiintuneet organisaatiokulttuurit voivat olla 
esteenä asiakkuudenhallinnan kehittämiselle.

Tietojärjestelmiin liittyvät haasteet:
Asiakkuustiedon kerääminen ja ylläpito on puutteellista, 
koska asiakkuusjärjestelmiä ei ole vielä olemassa. 
Asiakastietojen ja asiakkaiden tarpeita koskevien tietojen 
jakaminen virastojen välillä on nykytilassa vaikeaa tai 
mahdotonta.
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Strategiset sekä asiakkuuksien segmentoinnin ja 
asiakkuustuntemuksen kehittämisalueet:

Ministeriön ohjauksen tehostaminen ja rakenteiden 
selkeyttäminen sekä asetettujen tavoitteiden 
konkretisoiminen on keskeinen kehittämisalue. Lisäksi 
virastojen välistä yhteistyötä tulisi systematisoida.
Asiakkuuksien tarpeita tulisi paremmin kyetä ottamaan 
huomioon väylien kehittämisessä ja investointien 
suunnittelussa väylähallinnossa. Segmentoinnin tulisi olla 
tarveperusteista. Asiakkuuksien tulisi olla läpinäkyviä 
virastojen välillä.

Prosessien ja organisaatioiden kehittämisalueet:
Tarjouskilpailujen ja hankinnan organisoimiseksi tulisi 
saada aikaan yhtenäinen malli. 
Asiakastyytyväisyyden mittaamiselle tulisi laatia 
keskitetty, ministeriön ohjaama mittaustapa. Ministeriön ja 
virastojen välistä viestintää tulisi selkeyttää ja käytettävät 
viestintäkanavat tulisi määrittää.
Osaamisen kehittyminen tulisi voida varmistaa ja 
henkilöresurssit optimoida uudenlaisen 
toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Vakiintuneita 
organisaatiokulttuureita tulisi voida muuttaa mm. 
rekrytointitoimenpitein.
Asiakkuussuhteiden hoitamisen henkilöitymisen sijasta 
asiakkuustietoja ja –osaamista tulisi jakaa ja hyödyntää 
koko organisaatiossa.

Tietojärjestelmät:
Väylävirastojen asiakkuus-ja asiakkuustarvetietojen 
ylläpito tulisi järjestää yhteisessä järjestelmässä tai 
tietokannassa mikäli mahdollista. Asiakkuustietoja tulisi 
voida analysoida nykyistä paremmin.
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Yhteenveto
Haastatellut henkilöt edustivat kukin omaa aluettaan T&K 
ketjussa, mikä selvityksen kannalta oli positiivista, sillä  
näkemyksiä toiminnan kehittämiseksi tuli eri näkökulmista. 
Seuraavassa on yhteenveto kaikista haastatteluista, mutta 
se ei missään nimessä ole kaikkien haastateltavien 
yhteinen näkemys asioista, sillä jollain osa-alueilla 
mielipiteet ja painotukset jakaantuivat jonkin verran.

T&K lähtökohdat ja tarpeet
Osa haastateltavista toi esiin näkemyksen, jonka mukaan 
T&K-toiminnan tulisi lähteä nykyistä enemmän 
elinkeinoelämän tarpeista ja sen tulee ratkoa 
liikenteeseen ja infraan liittyviä puutteita. 
Erityisesti nimikkeistön selkiyttäminen, laadulliset tekijät ja 
erilaiset tietomallit olisivat tärkeimpiä tarpeita. Alan 
digitalisoituminen, mobiilisuus, high-tech ja markkinoiden 
globalisoituminen ovat lähtökohtia.
Todettiin myös, että T&K:n haasteena on muutoksen 
aikaansaaminen, jossa teknologia on vain väline 
reaaliaikaisen tiedon synnyttämiseen.
Ministeriö on jo panostanut kansainväliseen yhteistyöhön 
esimerkiksi kansallisten ohjelmien verkottamishankkeen 
osalta. Toisaalta eräässä haastattelussa tuotiin esiin myös 
skandinaaviyhteistyön korostaminen alan T&K-
toiminnassa.

Toimijat ja roolit
Haastateltavien näkemys ministeriön roolista vaihteli 
huomattavasti, mutta yhteinen näkemys oli siitä, että 
ministeriön tehtävänä on hallinnonalan T&K toiminnan 
eteenpäinvieminen. Näkemyserot vaihetlivat sen osalta, 
miten vahva rooli miniteriöllä tulisi olla.
Todettiin, että ministeriö on jo vienyt eteenpäin 
hallinnonalan T&K:n yhtenäistämistä. Nähtiin myös, että 
ministeriön tulisi ottaa nykyistäkin vahvempi rooli koko 
alan T&K veturina ja vastuullisena eri kulkumuotojen T&K 
toiminnan yhdistämiseksi.
Toisaalta nähtiin, että ministeriöllä on tällä hetkellä liian 
suuri rooli rahoittajana. Käytännössä tämä näkyy siinä, 
ettei esimerkiksi yliopistoissa selvitetä ohjelmatoiminnan 
ulkopuolisia asioita, mikä saattaa aiheuttaa katvealueita.
Yritysten rooli tutkimuksen rahoittajina ja T&K toiminnan 
strategisena kumppanina tuli esiin haastatteluissa.

T&K toteutus ja ohjelmatoiminta
Nykyisten ohjelmien ongelmaksi nähtiin se, että ne ovat 
näennäisiä saateenvarjoja ja käsittävät hankkeita, joilla ei 
ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Toisaalta nähtiin, että T&K toiminnasta puuttuu tällä 
hetkellä pitkäjänteisyys, mikä johtuu siitä, että rahoitus on 
lyhytjänteistä.
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Toisaalta kansainvälisen yhteistyön varmistaminen on 
myös ministeriön tehtävä, koska Suomessa ei voida tehdä 
kaikkea itse, vaan on hyödynnettävä kansainvälistä 
tietomassaa liikennepolitiikan tukena.
Yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä on jatkossa 
lisättävä, jotta ei hukata resursseja sen vuoksi, että 
julkisen sektorin toimijat hakevat omia ratkaisuja. Nähtiin, 
että tavoitetilassa ratkaisuja pitäisi hakea yhdessä 
yritysten kanssa.

Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittäminen nähtiin haastatteluissa 
edellytyksenä alan T&K toiminnalle jatkossa. Suomessa 
on tällä hetkellä liian vähän alan tutkijoita ja 
haastatteluissa tuotiin esille panostus professorin sekä 
tutkimusassistenttien virkojen perustamiseen.
Substanssiosaaminen on virastoissa korkealla, mutta 
jatkossa osaamisen painopiste on enemmän strategisten 
asioiden hallinnassa ja  tilaajaosaamisessa.

T&K toteutus ja ohjelmatoiminta
T&K toiminnan toteutuksen painopisteen tulisi keskittyä 
jatkossa pienempään määrään toimijoita. Nykyisessä 
mallissa, jossa T&K toiminnan toteuttajia on paljon, mutta 
resurssit on rajalliset osaamisen ylläpito vaatii liikaa 
panostusta.
Yhtenä konkreettisena toimenpide-ehdotuksena tuotiin 
esiinT&K:ta palvelevan testiympäriston perustaminen. 
Pystyttämällä kansallisia testiympäristöjä, joissa voitaisiin 
pilotoida sovellutuksia (esim. reaaliaikainen liikennetieto) 
voitaisiin saavuttaa säästöjä.

T&K tavoitteet ja tahtotila
Ministeriöllä tulisi olla vastuu T&K tahtotilan 
tunnistamisesta, mutta sen määrittäminen edellyttää 
kaikkien toimijoiden ja koko klusterin yhteistyötä ja 
erityisesti yhteistä näkemystä, jotta tavoitteet voidaan 
saavuttaa. 
Ministeriön tulisi toteuttaa T&K:n tahtotila 
ohjelmatoiminnan kautta, jonka avulla tehostetaan 
julkishallinnon toimintaa.
Väylähallinnossa T&K toiminnan tavoitteet tulee perustua 
hallinnonalan yhteisesti määritettyyn strategiaan. 

Toimijat ja roolit
T&K-toiminnan organisoinnissa on tärkeää koko 
tutkimusketjun hallinta, jotta voidaan saavuttaa 
konkreettisia hyötyjä esimerkiksi tuottavuuden 
kasvattaminen, yhteiskunnalliset hyödyt ja 
elinkeinoelämän edut.
Perustutkimuksen tulee selkeästi olla osa T&K-toimintaa 
ja yliopistoilla sekä korkeakouluilla on tehtävänä huolehtia 
tutkimuksen tasosta ja laadusta, mutta rahoitus on tultava 
ulkopuolelta. 
Ministeriön roolina tulisi olla myös jatkuva teknologian 
seuranta, jotta saadaan uusin näkemys ja tieto T&K 
strategiaprosessiin. 
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