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Lyhenteet ja käsitteet 

 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Edistää alueellista 

kehittämistä hoitamalla valtiohallinnon toimeenpano- ja ke-

hittämistehtäviä. Kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallin-

nonalaan. [ELY-keskus #1 2019.] 

 

Hoitotyö Hoitotyö eli kunnossapito. Urakoitsijan suorittama työsuori-

tus hankintoineen rakenteen tai laitteen saattamiseksi takai-

sin käyttökuntoon. [Suomen Kuntaliitto 2003, s.6.] 

 

Liikennevirasto Nykyinen Väylävirasto. Nimi vaihtunut 2018-2019 vuoden 

vaihteessa. 

  

Lisätyö Urakoitsijan työsuoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei 

alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. [Suomen 

Kuntaliitto 2003, s.6.] 

 

Väylävirasto Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesi-

väylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehtii tei-

den palvelutasosta, sekä yhteensovittaa liikennettä ja 

maankäyttöä. [Väylävirasto #1 2019.] 

 

Ylläpito Urakoitsijan suorittama korjaustyö hankintoineen sovitun 

rakenteen tai laitteen palauttamiseksi alkuperäistä vastaan 

kuntoon. [Suomen Kuntaliitto 2003, s.8.] 
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1 Johdanto 

 

Maantieverkoston hoidon ja ylläpidon alueurakointi on tulossa murrosvaiheeseen valta-

kunnallisten muutosten myötä. Muutoksia tapahtuu niin toimintalinjausten, laatuvaati-

musten, urakkamallin kuin lakien saralla, mikä vaatii pääurakoitsijalta sekä muilta alu-

eurakan osapuolilta sopeutumista uuteen urakka- ja toimintamalliin. YIT Suomi Oy toi-

mii pääurakoitsijana valtakunnallisesti 27 maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakassa, 

mikä vastaa reilua kolmasosaa lukumäärällisesti koko Suomessa, mikä tarkoittaa YIT:n 

olevan etunenässä viemässä muutoksia eteenpäin käytännöntoimintaan.  

 

Tutkimustyön tarkoituksena oli kartoittaa, onko kumppanuuteen pohjautuva sopimus-

malli mahdollinen aliurakoitsijoiden kanssa ottaen huomioon uudet tekijät. Olennaisena 

osana tutkimustyötä olivat Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto), ELY-keskusten ja hei-

dän yhteistyökumppaneiden laatimat asiakirjat, jotka koskivat yhteistyöhön tähtäävää 

toimintamallia urakan osapuolien kesken, sekä toiminnallisten laatulupausten myötä 

tulevia muutoksia alihankintasopimuksiin. 

 

Työ toteutettiin paneutumalla voimaan tulleisiin ja tuleviin asiakirjoihin, jotka koskivat 

lakeja, toimintalinjauksia, laatuvaatimuksia ja uutta urakkamallia. Lisäksi tutkimustyö 

sisälsi kyselytutkimuksen, jonka perusteina toimivat henkilöstökysely ja henkilöhaastat-

telut. Henkilöstökyselyt koostuivat avoimista kysymyksistä, joka suoritettiin pääosin 

sähköisesti. Henkilöhaastattelut puolestaan toteutettiin puhelimitse ja sähköisesti. 

Haastateltavat henkilöt olivat pääurakoitsijan puolelta ylempiä toimihenkilöitä, sekä 

alihankkijoiden puolelta johtavassa asemassa toimivia henkilöitä. 
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2 Alueurakka 

 

2.1 Yleistä 

Alueurakalla tarkoitetaan urakka-aluetta, jossa tilaaja on tilannut ja kilpailuttanut  

teiden kunnossapitoon ja ylläpitoon liittyvät työt. Suomessa valtion teiden kunnossa- 

pidosta vastaa ELY-keskukset, joita Väylävirasto ohjaa. Teiden kunnossapidolla on 

ensisijaisesti tarkoitus turvata turvallinen liikkuminen sekä sujuva liikennöitävyys maan-

teillä ympäri vuorokauden. [ELY-keskus #2 2018.] 

 

Suomi on valtakunnallisesti jaettu 79 hoidon ja ylläpidon urakka-alueeseen tällä hetkel-

lä, jota kuva 1 havainnollistaa. Urakat pitävät sisällään noin 78 000 kilometriä maantei-

tä, sekä yli 5 000 kilometriä kevyen liikenteen väyliä erilaisine varusteluineen ja laittei-

neen. Yksittäisten alueurakoiden pituudet vaihtelevat aina 450 tiekilometristä 2250 tie-

kilometriin. Hoidon ja ylläpidon alueurakat rahoitetaan eduskunnan myöntämästä pe-

rustienpidonrahoituksesta.  [ELY-keskus #2 2018.] 

 

Alueurakat on jaettu kolmeen eri vaativuusluokkaan valtakunnallisten linjausten saatte-

lemana, jonka tarkoitus on varmistaa laadun tasalaatuisuus ympäri Suomea. Vaati-

vuusluokat ovat perus-, vaativa - ja erittäin vaativa urakka. Urakoiden vaativuusluokat 

määräytyvät pitkälti halutun laatutason ja sen määrän mukaan. Lisäksi vaativuusluok-

kaan vaikuttaa urakkakohtaiset erityispiirteet ja olosuhteet. Teiden kunnossapidolla on 

tarkoitus taata turvallinen liikennöitävyys koko maantieverkolla, pääpainon asettuessa 

kuitenkin pääväylille. [Rajamäki 2016.] 
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Kuva 1. Alueurakoiden jakauma urakkavuosilta 2018 – 2019. [Väylävirasto #2 2018.]  
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2.2 Osapuolet 

 

2.2.1 Tilaaja 

 

Tilaajalla tarkoitetaan urakoitsijan sopimuskumppania, joka on tilannut urakkasuorituk-

sen. Alueurakoissa tilaajana toimii ELY-keskus, joka on nimittänyt urakalle valvojan.  

Valvojat eli aluevastaavat puolestaan ovat tilaajan edustajia, joiden pääasiallinen teh-

tävä on valvoa pääurakoitsijan laadunhallinnan toimivuutta ja laatuvaatimusten toteu-

tumista, sekä urakka-asiakirjoissa ja työkohtaisissa tarkennuksissa sovittujen vaatimus-

ten toteutumista. Tilaajan ja valvojan yksityiskohtaisemmat vastuut löytyvät alueurakan  

yleisistä sopimusehdoista vuodelta 2003 pykälistä §6 - §8 ja §12 - §13. [Suomen Kun-

taliitto 2003, s.7.] 

 

2.2.2 Pääurakoitsija 

 

Pääurakoitsijalla tarkoitetaan tilaajaan sopimussuhteessa olevaa urakoitsijaa, joka on 

sovittua korvausta vastaan sitoutunut suorittamaan sovitut työt eri sopimusasiakirjojen 

ja liitteiden vaatimusten mukaisesti. Alueurakan tapauksessa pääurakoitsija palvelu- 

sopimuksellaan omaa alueurakan johtovelvollisuudet ja pääsuoritusvelvollisuuden.  

Pääurakoitsija voi toimia myös tilaajana hoidon ja ylläpidon töissä. [Suomen Kuntaliitto 

2003, s.6.] 

 

Pääurakoitsijan vastuulla on muun muassa hoitosuunnitelmien laatiminen tilaajan  

asettamien laatuvaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti ja sovittujen töiden suorittami-

nen määräpäivään mennessä. Yksityiskohtaisemmat suoritusvelvollisuudet on kerrottu  

Alueurakan yleisissä sopimusehdoissa vuodelta 2003 §1 ja §2, sekä vastuut §9 - §11. 

[Suomen Kuntaliitto 2003, s.6.] 

 

2.2.3 Alihankkija 

 

Alihankkijalla tarkoitetaan urakoitsijan tilauksesta työtä suorittavaa urakoitsijaa, joka ei 

ole suorassa sopimussuhteessa hankkeen tilaajaan. Alihankkija voi olla yksityinen  

toimihenkilö tai yritys. Alueurakoinnissa urakkaan kuuluvat työt kilpailutetaan yhdessä 

tilaajan ja pääurakoitsijan toimesta paikallisilta palvelun tarjoajilta, jotka toteutetaan  

alihankintana. [Suomen Kuntaliitto 2016.] 



5 

 

 

2.3 Hoidon ja ylläpidon työt 

 

Hoidolla eli kunnossapidolla tarkoitetaan maantieverkon päivittäisen liikennöitävyyden 

varmistamista, sekä tieomaisuuden ennenaikaisen vaurioitumisen ehkäisemistä. Yllä- 

pidolla puolestaan tarkoitetaan maantieverkon, sen rakenteiden, laitteiden ja varustei-

den kulumista ja ikääntymisestä syntyvien vaurioiden korjaamista sekä uusimista nyky- 

säännösten ja standardien mukaisiksi. [Suomen Kuntaliitto 2003, s.6 & 8.] 

 

Alueurakoinnin työt pitävät sisällään muun muassa talvihoitoa, joka koostuu lumen  

aurauksesta, liukkaudentorjunnasta, lumivallien ja polanteen poistosta, sekä pinnan  

tasauksesta. Muut työt pitävät sisällään muun muassa sorateiden kunnossapitoa ja  

kelirikkojen korjausta, päällystevaurioiden paikkausta eri menetelmin, siltojen kunnos-

sapitoa, kuivatuksen parantamista, varusteiden ja laitteiden ylläpitoa, sekä viher- ja  

puhtaanapitotöitä. [ELY-keskus #2 2018.] 

 

 

Kuva 2. Havaintokuva Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon perusrahoituksen  

kustannusjakaumasta. [Uudenmaan ELY-keskus 2018.]  
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2.4 Laatuvaatimukset 

 

2.4.1 Laatuvastuu-urakointi 

 

Laadunvarmistaminen hoidon ja ylläpidon alueurakoissa tapahtuu laatuvastuuperiaat-

teiden mukaisesti, mikä tarkoittaa pääurakoitsijan vastaavan ensisijaisesti tuotettavasta 

laadusta, laadunvarmistamisesta, töiden valvonnasta ja raportoinnista alueurakan  

valvojalle sovitun mukaisesti. Pääurakoitsijalla on tarvittaessa laadun osoitusvelvolli-

suus tilaajalle, joka puolestaan toteuttaa omaa laadunvalvontaa pistokokein ympäri 

urakka-aluetta riittävissä määrin. [Liikennevirasto #1 2013, s.5.] 

 

2.4.2 Palvelutaso ja hoitoluokat 

 

Maantiekohtainen palvelutaso määräytyy Väyläviraston asettamien linjausten mukai-

sesti. Teiden operatiivinen palvelutaso eli hoitoluokkaan vaikuttaa tien liikennemäärät,  

liikennekoostumus, sekä liikenteen luonne. Muita vaikuttavia tekijöitä on tien toiminnal-

linen luokitus, ilmastovyöhyke, sekä paikalliset asiakastarpeet. [Liikennevirasto #2 

2018, s.17-19.] 

 

Palvelutaso toteutetaan hoitoluokkien laatuvaatimusten mukaisella tavalla. Laatu- 

vaatimukset tapahtuvat porrastaen, mikä tarkoittaa runkoverkolla tämä ei aiheuta juuri-

kaan poikkeavia liikenneolosuhteita, kun puolestaan alemmalla verkolla pyritään  

takaamaan peruspalvelutaso liikennöitävyyden mahdollistamisen kannalta. Palveluta-

sot suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ympäristöteki-

jät, paikallisuus ja täsmäkohteet huomioiden. [Liikennevirasto #2 2018, s.17-19.] 

 

2.4.3 Työkohtaiset tarkennukset 

 

Työkohtaiset tarkennukset ovat teknisiä asiakirjoja, joiden tehtävä on tarkentaa työkoh-

taisia vaatimuksia töiden osalta. Vaatimukset koskevat muun muassa laatuvaatimuk-

sia, toimintatapoja ja aikatauluja alueurakkaan kuuluvien töiden osalta. Jokaisesta alu-

eurakan työstä ei ole erikseen laadittu työkohtaista tarkennusta, jolloin työn toteutus 

tehdään muiden urakka-asiakirjojen määräämällä tavalla. [Suomen Kuntaliitto 2003, 

s.5.] 
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2.4.4 Tuotekortit 

 

Hoidon ja ylläpidon alueurakkaan kuuluvat tuotekortit pitävät sisällään työkohtaisia vaa-

timuksia. Vaatimukset koskevat muun muassa laatua, työnaikaisia toimintatapoja, työn 

aiheuttamaa haittaa muulle liikenteelle, sekä yleisiä ohjeistuksia. [Liikennevirasto #3 

2015, s.2-3.]  
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3 Alueurakoinnin uudistuminen 

 

3.1 Tausta 

 

Viime vuosina tulleen suuren yritys- ja kansalaispalautteen vyöryn, sekä yleisen tyyty-

mättömyyden myötä liikenne- ja viestintäministeriö alkoi pohtimaan uudistumishanketta 

koskien teiden kunnossa- ja ylläpitoa. Tarkastelunkohteina olivat etenkin nykyisen 

urakkamallin toimivuus ja aliurakoitsijoiden asema osana sitä, talvihoidon hoitoluokkien 

tasot, nykyinen laadunvalvonta ja perustienpidon rahoituksen riittävyys nykyisellään. 

[Liikenne- ja viestintäministeriö #1 2018, s.1.] 

 

Perinteiset urakkamallit ovat suunniteltu aikoina, jolloin pääurakoitsija toteutti palvelu-

sopimuksia omalla henkilöstöllä ja kalustollaan. Yritysten toimintamallit ovat muuttuneet 

paljon tästä, jonka vuoksi nykyään valtaosa työsuorituksista hankintaan alihankkijoilta. 

Nämä muutokset yhteenlaskettuna ovat luoneet tarpeen koko nykymallin tarkasteluun 

ja uudistamiseen nykyaikaan sopivaksi. Muutokset ja säädökset ovat toinen toistaan 

täydentäviä asiakirjoja sisältäen tarkennuksia ja lisäyksiä toisiinsa, jonka vuoksi samat 

asiat toistuvat. Tässä osiossa on tarkoitus käsitellä eri muutokset ja säädökset päh-

kinänkuoressa.  

 

3.2 Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 

 

3.2.1 Yleistä 

 

Laki maantielain muuttamisesta astui voimaa 1.8.2018 kumoten aiemman maantielain 

ja saaden uuden nimen ”Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä”. Maantielain muu-

tokset koskivat lainsäädännön uudistusta, jonka tavoitteena on parantaa tienpidon laa-

tua, valvontaa, sekä selventää tienpidon vastuiden jakoa. Sen tarkoitus on olla perusta 

valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle, jolla pyritään takaamaan maantie-

verkon yhtenäisyys ja palvelutaso ympäri Suomea alueelliset tarpeet ja yksityistiet 

huomioiden. [Laki maantielain muuttamisesta 572/2018, 1 §.] 

 

Maantielaissa keskityttiin erityisesti raskaan ja elinkeinoelämän liikenteen tarpeiden 

huomioimiseen taloudellisen merkityksen näkökulmasta. Siinä painotetaan, ettei runko-
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verkon pääpaino niin teiden uudisrakentamisen kuin ylläpidon kannalta saa kasvaa 

liian suureksi, jotta sitä alempien tieverkkojen rahoitustaso jää liian matalaksi vaadittui-

hin hoitoluokkiin nähden. Yöliikenne on myös huomioitu vilkkaan raskaan liikenteen 

vuoksi. [Laki maantielain muuttamisesta 572/2018, 13 §.] 

 

Pitkällä jänteellä uuden maantielain tavoite on kehittää jatkuvasti turvallisempia ja ym-

päristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja ja yhteyksiä osana liikennejärjestelmäämme. 

Ympäristön lisäksi kestävämpien ratkaisujen taustalla on tavoite hallita 2,5 miljardin 

euron perusväylänpidon korjausvelkaa. [Liikenne- ja viestintäministeriö #1 2018, s.4.] 

 

Alun perin suunnitellut maakuntauudistukset jätetiin pois uudesta liikennejärjestelmien 

ja maanteiden laista. Maankuntauudistus olisi lyhykäisyydessään siirtänyt tienpidon 

vastuita valtion viranomaisilta maakunnille. [Liikenne- ja viestintäministeriö #2 2018.]  

 

Ratalain muutoksiin ei tässä perehdytä. 

 

3.2.2 Lain vaikutus alueurakointiin 

 

Maantielailla pyritään yhdistämään valtakunnallisia laatuvaatimuksia yhdenmukaisiksi 

selkeyttämällä lakipykäliä, yhtenäistämällä säännöksiä ja yleisiä vaatimuksia, sekä pyr-

kiä tienkäyttäjien parempaan tiedottamiseen maantieverkon ajantasaisesta kunnosta. 

Yhtenäistämällä säännöksiä ja yleisiä vaatimuksia pyritään takamaan merkitykseltään 

samantasoisten teiden tasavertainen kunto maantieteellisestä sijainnista riippumatta 

kaikkina vuorokauden aikoina. [Laki maantielain muuttamisesta 572/2018, 13 §.] 

 

Maantielain uudistamisessa keskityttiin erityisesti laadunvarmistamiseen ja sen valvo-

miseen. Ohjeistukset koskivat pääasiassa tilaajaa ja valvojia, joiden laadunvalvonnasta 

pyritään tekemään läpinäkyvää kaikille. Hallitulla ja organisoidulla laadunvalvonnalla 

pyritään parantamaan ja kehittämään tienpidon toimintaa kustannustehokkaasti ottaen 

huomioon turvallisuusseikat, tieomaisuuden elinkaari- ja turvallisuusnäkökulmat, sekä 

liikenteen sujuvuuden kaikkina aikoina. Lisäksi jatkossa tienpidosta vastaavia viran-

omaisia ja heidän omavalvontaohjelmaa valvoo liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. [Laki 

maantielain muuttamisesta 572/2018, 6 §, 100b §, 100c §.] 
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Suurin yksittäinen muutos alueurakoinnin kannalta on yksityistie- ja maatalousliittymien 

rumpujen kunnossapidon siirtyminen ELY-keskusten vastuulle. [Laki maantielain muut-

tamisesta 572/2018, 38 §.] 

 

3.3 Talvihoidon toimintalinjat 

 

3.3.1 Yleistä  

 

Ilmastonmuutoksen tuomat olosuhteet, etenkin talviolosuhteissa yleistyneet poikkeuk-

selliset sääilmiöt, kuten kelirikko-ongelmat ja jäätävät vesisateet talvella, ovat luoneet 

tarpeen talvihoidon toimintalinjojen uudistamiselle. Nämä toimintalinjat astuvat voimaan 

syksyllä 2019 alkavissa alueurakoissa, ja valtakunnallisesti ne astuvat voimaan kaikis-

sa alueurakoissa viimeistään 2023. Toimintalinjojen tarkoitus on olla pohja toimenpitei-

den laatuvaatimuksille, joita tarkennetaan alueurakkakohtaisesti työkohtaisissa tarken-

nuksissa. [Liikennevirasto #2 2018, s.9.] 

 

Yleisesti talvihoidon toimintalinjoille ohjeistetaan, että maantieverkoston liikennöitävyys 

ei saa kärsiä vuodenajasta riippumatta enempää kuin tarve vaatii. Talvihoidon toiminta-

linjoissa keskitytään turvalliseen liikennöitävyyteen talvella. Samaan tapaan kuin muis-

sakin maanteiden ylläpitoon liittyvissä töissä, niiden tavoitteena on tasalaatuinen palve-

lutaso ympäri Suomea riippumatta liikennemääristä, urakka-alueista tai hallinnollisista 

rajoista. [Liikennevirasto #2 2018, s.17-19.] 

 

Palvelutaso toteutetaan hoitoluokkien laatuvaatimusten mukaisella tavalla. Laatuvaati-

mukset tapahtuvat porrastaen, mikä tarkoittaa runkoverkolla tämä ei aiheuta juurikaan 

poikkeavia liikenneolosuhteita, kun puolestaan alemmalla verkolla pyritään takaamaan 

peruspalvelutaso liikennöitävyyden mahdollistamisen kannalta. Palvelutasot suunnitel-

laan ja toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ympäristötekijät, paikallis- ja 

täsmäkohteet huomioiden. [Liikennevirasto #2 2018, s.17-19.] 

 

Uusien talvihoidon toimintalinjojen suunnittelussa on huomioitu elinkeinoelämä ja ras-

kasliikenne, jolla pyritään luomaan toimintaedellytykset talouden rattaiden pyörimiselle 

ja logistiikan kannalta merkittävien reittien riittävä palvelutaso. [Liikennevirasto #2 

2018, s.19.] 
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3.3.2 Hoitoluokat 

 

Talvihoidon toimintalinjojen uudistamisella pyritään parempaan maantieverkon talvi-

kunnossapitoon valtakunnallisesti. Talvihoitoluokkien suhteen liikennemäärärajoja 

alennetaan, mikä tarkoittaa palvelutasojen parantumista yhä useammalla maantiellä. 

Liikennemäärärajoja koskevat muutokset kohdistuvat niin ylempää kuin alempaakin 

tieverkkoon, jolla pyritään maantieverkon tasavertaiseen kohteluun, jolloin pääväylien 

rahoitus ei pääse kasvamaan liiaksi suhteessa alemman verkon teihin. [Liikennevirasto 

#2 2018, s.20.] 

 

Talvihoidon laatua parannetaan muun muassa yhdistämällä Is ja I hoitoluokat, jolloin 

korkeiden talvihoitoluokkien määrä vähenee, joka puolestaan parantaa teiden tasalaa-

tuista kunnossapitoa astetta korkeammilla laatuvaatimuksilla. Yhdistetyt tieluokat toteu-

tetaan 1s hoitoluokan laatuvaatimuksien mukaisesti. Lisäksi T1b hoitoluokka poistetaan 

käytöstä. [Liikennevirasto #2 2018, s.20.] 

 

Liikennemäärärajojen alentaminen itsessään parantaa alemman tieverkon palveluta-

soja huomattavasti. Tämän lisäksi alemman talvihoitoluokan omaavien teiden laatuvaa-

timuksia on kiristetty, mikä käytännössä tarkoittaa lähtökynnyksen alenemista ja toi-

menpideaikojen lyhenemistä liukkaudentorjunnan ja aurauksen suhteen. [Liikennevi-

rasto #2 2018, s.20.] 

 

Tieomaisuuden elinkaari on myös huomioitu keskivilkkailla teillä, joka loi tarpeen uudel-

le talvihoitoluokalle. Keskivilkkaat tiet on jatkossa jaettu 1b ja 1c hoitoluokkaan, joissa 

liukkaudentorjunta on jaettu pääosin suolalla ja pääosin hiekalla hoidettavaksi. Jatkos-

sa keskivilkkaiden teiden hoitoluokan määräytymiseen vaikuttaa eritysesti tien päällys-

telaji. [Liikennevirasto #2 2018, s.20, 23.] 

 

3.3.3 Ilmastonmuutos 

 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin pyritään tulevaisuu-

dessa varautumaan aiempaa paremmin. Ennakkosuunnittelun myötä pyritään varmis-

tamaan ja takaamaan, että pääurakoitsijalla on kyky toimia tällaisissa tilanteissa olo-

suhteiden vaatimalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa mahdollisuutta vara- ja lisä-

kaluston saatavuuteen. [Liikennevirasto #2 2018, s.20-21.] 
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3.3.4 Digitalisaatio 

 

Digitalisaation kehittyessä pyritään teiden talvihoidossakin hyödyntämään teknologian 

mahdollistamia hyötyjä. Tietojärjestelmiä pyritään jatkuvasti kehittämään ja testaamaan 

eri toimijoiden kanssa, joiden tarkoitus on pääasiassa tukea ennakoitavuuden parantu-

vuutta, sekä laadunvarmistusta. [Liikennevirasto #2 2018, s.21.] 

 

Väylän digitalisaatiohanke, joka toteutettiin vuosina 2016 – 2018, on tähän mennessä 

luonut uusia sähköisiä työkaluja ja tietojärjestelmiä, jotka ovat luoneet pohjan liikenne-

verkon automatisoidulle tiedonkeruulle ja asiakasvuorovaikutukselle. Hankkeen tietova-

rantojen ja tekoälyn soveltaminen osaksi väylänpitoa on osa tulevaisuuden haasteita. 

[Väylävirasto #3 2019.]  

 

3.4 Maanteiden talvihoidon laatuvaatimukset 

 

Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto) on laatinut yhdessä ELY-keskusten kanssa uudet 

talvihoidon laatuvaatimukset, jotka astuvat kokonaisuudessaan voimaan 2019 syksyllä 

alkavissa urakoissa, jonka jälkeen asteittain aina kilpailutusten yhteydessä. Valtakun-

nallisesti nämä laatuvaatimukset ovat astuneet voimaan viimeistään syksyllä 2023 al-

kavissa hoidon ja ylläpidon alueurakoissa. Talvihoidon laatuvaatimuksia oli luontevaa 

uusia tällä kertaa, kun maantielaki ja talvihoidon toimintalinjatkin tekivät uudistuksia. 

[Liikennevirasto #4 2018, s.5-6.] 

 

Talvihoidon laatuvaatimukset kaipasivat uusimista muuttuneiden talviolosuhteiden ta-

kia. Muutokset pitivät sisällään muun muassa irtautumisen vakiintuneesta talvikelistä, 

jota ei esiinny enää muualla kuin Lapissa, raskaan – ja elinkeinoelämän liikenteen 

huomioimisen talvihoidon laatuvaatimuksessa ja täten käytännön tekemisessä, sekä 

alemman verkon, eli luokkien II ja III, teiden toimenpideaikojen lyhentämistä aurauksien 

ja hiekoitusten osalta. [Liikennevirasto #4 2018, s.6-27.] 
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3.5 Hoidonjohtomalli 

 

3.5.1 Yleistä 

 

Hoidonjohtourakkamallilla tarkoitetaan hoidon ja ylläpidon alueurakointiin sovitettua 

projektinjohtourakoinnin mallia. Urakkamallissa pääurakoitsija vastaa hoidonjohtotehtä-

vistä, hankinnoista ja sopimuksenmukaisten töiden toteuttamisesta, vaikka viimekä-

dessä tilaajalla säilyy oikeus päätösvaltaan. [Rajala #1 2018, s.2.] 

3.5.2 Kaupallisuus ja hankinnat 

 

Kaupalliselta malliltaan hoidonjohtourakka on tavoitehintaan perustuva. Tavoitehinta 

koostuu hoidonjohtopalkkiosta, johto- ja hallinnointikorvauksista, sekä hankinnoista. 

Kaikki urakan hankinnat korvataan toteutuneiden kulujen mukaisesti tositteita vastaan. 

Pääurakoitsijan ja tilaajan näkökulmista noudatetaan avoimien kirjojen periaatteitta eli 

tilaajalla on kustannustietoisuus. [Rajala #1 2018, s.2.] 

 

Urakkamallin muuttuessa pysyy urakkakohtaiset työt sisällöltään kuitenkin samanlaisi-

na. Suurin eroavaisuus perinteisellä mallilla toteutetulla alueurakalla ja hoidonjohtomal-

lilla on tuloksen tekeminen. Perinteisessä alueurakassa urakan kate on tehty lisätöistä, 

kun puolestaan hoidonjohtomallissa lisätyö-käsitettä harvemmin esiintyy, vaan urakan 

kate on leivottu sisään urakalle asetettuun tavoitehintaan, jota seurataan ja päivitetään 

urakan edetessä. [Rajala #1 2018, s.3.] 

 

Hoitosuunnitelma, hankinnat sekä hoidon ja ylläpidon työt pyritään sovittamaan yhteen 

kilpailuttamalla urakkaan kuuluvat työt useina erillisinä hankintoina, jotka asetetaan 

pääurakoitsijan nimiin. Kaikki hankinnat ovat erikseen kilpailutettavia hankintoja, pois 

lukien erillishankinnat. Erillishankintoja ei kilpailuteta julkisesti niiden sisältävien liikesa-

laisuuksien vuoksi. [Rajala #1 2018, s.2-3.] 

 

Töiden osalta noudatetaan edelleen laatuvastuu-urakoimisen periaatteita, eli pääura-

koitsija on ensisijaisesti vastuussa sovitun laadun tuottamisesta ja tarvittaessa sen 

osoittamisesta tilaajalle. Tilaaja vastaa omalta osaltaan riittävästä laadunvarmistustoi-

minnasta pistokokein urakka-alueella uuden maantielain asettamien vaatimusten mu-

kaan. [Väylävirasto #4 2018.] 
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3.5.3 Riskienjako 

 

Riskienjako hoidonjohtomallissa on tasapuolisempaa. Tavoitehinnan ylittyessä ylimää-

räiset kulut jaetaan tilaajan ja pääurakoitsijan kesken suhteessa 70% - 30% aina ura-

kan kattohintaan asti, joka on 10% korkeampi kuin tavoitehinta. Kattohinnan ylittyessä 

pääurakoitsija vastaa kokonaan ylittävistä kuluista. Sama periaate pätee tavoitehinnan 

alittamisessa, jolloin tilaaja saa suhteessa pääurakoitsijaan 70% - 30% alitetuista ku-

luista. Tavoitehinta saa vastaavasti alittua enintään 10%:lla, jolloin pääurakoitsijalle 

jäävä osuus on enintään 3% urakan koko tavoitehinnasta. Pääurakoitsijalle jäävää 

osuutta tavoitehinnan alittamisesta kutsutaan tavoitepalkkioksi. Lisäksi kustannuksia on 

mahdollista siirtää seuraavan vuoden tavoitehintaan, pois lukien viimeisenä hoitovuo-

tena. [Rajala #1 2018, s.6-7.] 

 

3.5.4 Tavoitepalkkio 

 

Riskienjaon osoittamalla tavalla pääurakoitsijalla on mahdollisuus tavoitepalkkioon. 

Tavoitepalkkio muodostuu, kun hankintakustannusten, johto- ja hallintokorvausten ja 

hoidonjohtopalkkioiden yhteenlaskettu arvo jää alle urakkavuodelle lasketun tavoite-

hinnan. Pääurakoitsijalla on mahdollisuus tehdä urakan kate tavoitepalkkiolla. Luonnol-

lisesti tavoitehinnan ylittyessä tavoitepalkkiota ei synny. [Rajala #1 2018, s.6.] 

 

Taulukko 1. Esimerkkikuva hoidonjohtomallin kaupallisesta mallista. [Rajala #1 2018, 

s.10.] 
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3.6 Taloudellisuus 

 

3.6.1 Lisäkustannukset 

 

Talvihoidon laatuvaatimusten ja toimintalinjojen uudistukset tuovat merkittäviä lisäkus-

tannuksia valtakunnallisesti. Muutokset nostavat yhteensä noin 14 000 kilometriä kor-

keammalla talvihoitoluokalle uusien laatuvaatimusten saattelemana vuoteen 2023 

mennessä, joista lähes 12 000 kilometriä astui voimaan heti 1.1.2019.  Viimeistenkin 

muutoksien astuessa voimaan syksyllä 2023, on talvihoitokustannuksien arvioitu nou-

sevan 100 miljoonasta eurosta 120 miljoonaan euroon vuodessa. [Liikennevirasto #2 

2018, Liite 3/2(2).] 

 

Kustannukset on jaettu tasaisesti eri tieluokkien välillä. Noin 40% kustannuksista koos-

tuu ylemmän tieverkon teistä ja loput 60% alemman tieverkon teistä. [Liikennevirasto 

#2 2018, Liite 3/2(2).] 

 

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä luo myös osakseen lisäkustannuksia. Yhden 

suurimmista yksittäisistä kustannuseristä luo yksityisteiden ja maatalousliittymien rum-

pujen kunnossapidon siirtyminen ELY-keskusten vastuulle, johon kustannusarviota ei 

vielä ole esitetty. 

 

Maakuntauudistus, joka jätettiin pois maanteiden ja liikennejärjestelmän laista, olisivat 

puolestaan lisänneet kustannuksia huomattavasti Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-

jestön antaman lausunnon mukaan. SAK:n mukaan toimintojen hajauttamisella tuhot-

taisiin se hyöty, joka 2000-luvun alussa saavutettiin keskittämällä tienpito. Vuosituhan-

nen alussa toteutetun keskityksen arviointiin parantaneen kustannustehokkuutta yli 

viidenneksellä. [Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 2018.] 

 

3.6.2 Lisärahoitus 

 

Uudistumisten myötä on talvihoitoon ja kelirikkoihin hyväksytty 25 miljoonan euron lisä-

rahoitus Hallituksen toimesta, jolla pyritään näkyviin ratkaisuihin uusien laatuvaatimus-

ten osalta. Lisärahoituksesta 15 miljoonaa euroa on ohjattu talvihoidon toimenpiteisiin 

ja loput 10 miljoonaa euroa kelirikkokorjauksiin. [Liikenne- ja viestintäministeriö 2019.] 
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3.6.3 Hoidonjohtomallin tavoitteet 

 

Hoidonjohtomallin astuessa voimaan samaan aikaan kuin valtaosa uudistuksista, pyri-

tään sillä vastaamaan muutoksiin yhteistyössä urakan osapuolien kesken. Hyvään vuo-

rovaikutukseen pohjautuva urakkamalli mahdollistaa joustavan yhteistoiminnan poik-

keustilanteisiin ja nopeamman reagoinnin tapahtuviin muutoksiin. [Liikennevirasto #2 

2018, s.19-21 ja 34.] 

 

Hoidonjohtomallin uskotaan laskevan kustannuksia osakseen, koska tilaajalla on pa-

rempi kustannustietoisuus kuin ennen, eikä pääurakoitsijan tarvitse etsiä katetta sa-

masta summasta, joka alihankkijoille maksetaan. [Liikennevirasto #2 2018, s.34.] 
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4 Maanteiden hoitourakka 

 

4.1 Yleistä  

Maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakoita kutsutaan jatkossa nimellä maanteiden 

hoitourakka. Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jonka oh-

jaamismallina toimii hoidonjohtomalli. Uudet urakkamallit astuvat voimaan syksyllä 

2019 alkavissa alueellisissa hoidon ja ylläpidon urakoissa, joiden kilpailutukset ovat 

parhaillaan käynnissä. [Väylävirasto #4 2019.] 

 

Jatkossa kaikki alueelliset hoidon ja ylläpidonurakat kilpailutetaan tällä urakkamallilla, 

joka tarkoittaa uusien urakkamallien astuvan valtakunnallisesti voimaan viimeistään 

2023, jolloin viimeistenkin tällä hetkellä käynnissä olevien alueurakoiden kilpailutukset 

ovat ajankohtaisia. [Väylävirasto #4 2019.] 

 

4.2 Kilpailutus 

 

Maanteiden hoitourakoiden kilpailuttamisessa käytetään rajoitettua menettelyä, jonka 

mukaan hankintailmoitukseen osallistumispyynnön jättäneistä valitaan toimijat, jotka 

ovat mukana tarjouskilpailussa. Hankintailmoituksen pohjana toimivat eritelmät, jotka 

päättävät valitut toimijat, on eritelty hankintailmoituksessa. Tällä osoitetaan hankintalain 

edellyttämä mahdollisuus tulla kohdelluksi tasapuolisesti tarjouskilpailussa, joka toteu-

tetaan Väyläviraston toimesta yhdessä ELY-keskusten kanssa. [Rajala #2 2018, s.3-5.] 

 

Ilmoituskanavana hankinnoille käytetään työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankinto-

jen ilmoituskanavaa nimeltä HILMA. Hankintapäätöstä tehdessä tarjouspyynnön jättä-

neiltä voidaan pyytää lisäselvityksiä soveltuvuusvaatimuksista ja niiden täyttämisestä. 

Neuvottelumenettelyä hyödynnetään myös erittäin vaativiksi luokiteltujen suurien kau-

punkien maanteiden hoitourakoissa. [Rajala #2 2018, s.3-5.] 

 

4.2.1 Henkilöstön kilpailuttaminen 

 

Maanteiden hoitourakoissa urakan avainhenkilöiden ammattitaidolle on asetettu paljon 

painoarvoa. Avainhenkilöt käyvät läpi kartoitustestit ja asiantuntijatentit, joiden tarkoitus 

on pisteyttää heidän osaaminen ottaen huomioon myös kokemuksen. Avainhenkilöt eli 

maanteiden hoitourakan vastuuhenkilöitä ovat sopimusvastaava eli työpäällikkö, vas-



18 

 

 

tuunalainen työnjohtaja eli työmaapäällikkö, sekä vastuunalaisen työnjohtajan apulai-

nen eli työmaapäällikön sijainen. Molempien, kartoitustestien ja ammattitaitotenttien, 

painoarvo on 10% koko urakan tarjouksesta, eli avainhenkilöiden ammattitaito ja 

osaaminen täyttää kokonaisuudessa viidenneksen koko tarjouksen pisteytyksestä. [Le-

vola #1 2018, s.6.] 

 

Vastuuhenkilöitä vaihdettaessa on uusien vastuuhenkilöiden täytettävä vähintään pää-

urakoitsijan tarjouksen mukaiset pistemäärät valmiuksien, kartoitustestien ja asiantunti-

jatenttien osalta. Lisäksi muu työnjohtohenkilöstö tulee olla tilaajan hyväksymä. [Rajala 

#3 2018, s.8.] 

 

4.2.2 Toiminnallisten laatulupausten kilpailuttaminen 

 

Toiminnalliset laatulupaukset ovat uusi osa tarjousvaiheen pisteytysarviointia, jotka 

korvaavat toiminta- ja laatusuunnitelman. Niiden painoarvo koko tarjouksesta on 15%. 

Laatulupaukset koskevat viestintää, jonka tarkoitus on parantaa tienkäyttäjien 

tiedonsaantia ja täten tienkäyttäjätyytyväisyyttä, suunnittelemisen kautta parempaa 

kustannustehokkuutta ja yhteistyötä osapuolien välillä, nopeampaa reagointiykyä 

ilmoitusten kautta saatuihin kunnossapitotarpeisiin, sekä alihankintasopimusten 

kokonaisvaltainen parantaminen, johon tämä työ keskittyy. [Levola #1 2018, s.7-14.] 

 

Toiminnallisissa laatulupauksissa on lupausvaihtoehdot pistearvoineen. Antamalla laa-

tulupauksen tarjoaja on velvollinen toteuttamaan kyseisen laatulupauksen sanktion 

uhalla. Laatulupauksia seurataan vuosittain ja niiden toteutumia arvioidaan pisteytyk-

sien avulla, joiden pohjalta määräytyvät mahdolliset bonukset ja sanktiot. Mikäli tar-

jousvaiheessa laatulupaukset asetetaan korkeimmalle mahdolliselle tasolle, ei ole 

mahdollista saavuttaa bonuksia hoitourakan edetessä, vaan laatulupausten hyöty on 

lunastettu tarjouskilpailussa saadussa pisteytysedussa. [Levola #1 2018, s.7-14.] 

 

Vaihtoehtoisesti, jos lupaukset on jätetty alhaiselle tasolle, on urakan edetessä mahdol-

lista saada bonusta, jos urakoitsija toteuttaa laatulupauksia paremmin kuin tarjousvai-

heessa on luvannut. Sanktiot ovat laatulupauksista saatuihin hyötyihin verrattuna kak-

sinkertaisia. [Levola #1 2018, s.7-14.] 
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Toiminnallisiin laatulupauksiin ei ole pakko ottaa osaa, eli tarjoajalla on mahdollisuus 

jättää laatulupaukset nollatasolle, jolloin velvollisuutta näiden toteuttamiseen ei ole ol-

lenkaan. [Levola #1 2018, s.7.] 

 

4.3 Alihankinnat 

 

Hankintojen rooli kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Tilaaja on toiminut alihankinto-

jen hyväksyjänä tähän asti, mutta tulevaisuudessa tilaaja on enemmän mukana koko 

alihankintaprosesseissa. Tarkoitus on kehittää tilaajan, pääurakoitsijan ja alihankkijoi-

den yhteistoimintaa ja käydä läpi yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä. [Liikennevirasto #5 

2017, s.4-5.] 

 

Maanteiden hoitourakoiden ollessa alueellisesti laajoja, sekä ajallisesti pitkäkestoisia, 

on varauduttava mahdollisiin muutoksiin. Paikallinen toimintaympäristö voi muuttua 

ajansaatossa, joka puolestaan luo uusia asiakastarpeita. Muutoksien tapahtuessa on 

mukauduttava uusien laatuvaatimusten, hoitoluokkien ja täsmäkohteiden toimenpitei-

siin mahdollisimman hyvin, jolloin yhteistyö hoitourakan osapuolilla korostuu. [Liikenne-

virasto #2 2018, s.19.] 

 

Hankinta-asiakirjat halutaan saada päivitettyä tälle vuosikymmenille ja sitä edesauttaa 

kannustinsopimusten luonti yhteistyössä hoitourakan osapuolien välillä. Syksyllä 2019 

alkavat maanteiden hoitourakat ovat edelläkävijöitä hankintasopimusten suhteen. Han-

kintasopimuksia pyritään kehittämään yhteistyössä toimintamallien parantamiseksi, 

jolloin niitä on myös helpompi hyödyntää myöhemmin alkavissa hoitourakoissa. Ensisi-

jaisia tavoitteita hankintasopimuksissa ovat yhteistyö, toimintatapojen kehittäminen ja 

laadunvarmistaminen. [Liikennevirasto #5, s.4-6.] 

 

Kokonaisuudessaan prosessista muodostuu helposti hallittava kokonaisuus, kun kaikki 

hoitourakan osapuolet ovat mukana alusta alkaen. Etuina tässä on töiden läpinäky-

vyys, tilaajan kustannustietoisuuden tehostaminen ja laadun ensisijainen tavoittelemi-

nen. [Liikennevirasto #5 2017, s.4-9.] 
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4.4 Yhteenveto 

 

Maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen palvelusopimus, jota johdetaan hoidonjoh-

tomallin mukaisesti. Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain asettamien säännösten 

mukaisesti, johon vaikuttaa 65% tavoitehinta sekä 35% laatutekijät, jotka pitävät sisäl-

lään kartoitustestit, asiantuntijatentit ja toiminalliset laatulupaukset. Laatutekijöiden ol-

lessa uusi ja painoarvoltaan suuri tekijä nykyisessä mallissa, seurataan laatutekijöitä ja 

niiden täyttämistä vuosittain verraten tarjouskilpailussa annettuihin lupauksiin, joiden 

avulla määräytyvät mahdolliset bonukset ja sanktiot. 
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5 Alihankkijat 

 

5.1 Sopimusmallit 

 

Hoidon ja ylläpidon töiden sopimusmallit ovat perinteisesti tehty kokonais- ja yksikkö-

hintaisilla sopimusmalleilla. Muitakin sopimusmalleja on ollut käytössä, mutta ne lukeu-

tuvat yksittäistapauksiin. Avoimuuden kasvaessa, sekä yksittäistapausten tuomien po-

sitiivisten kokemusten ja innovaatioiden tuoman hyödyn kasvaessa, voidaan olettaa 

erilaisten sopimusmallien yleistyvän.  

 

5.1.1 Kokonaishinta 

 

Kokonaishintainen sopimusmalli lienee urakkamuodoista perinteisin selkeytensä vuok-

si. Siinä sopimus tehdään työn tilaajan ja urakoitsijan välillä, joka toteuttaa sovitun työn 

sopimusasiakirjoissa määrätyllä tavalla saaden ennalta sovitun summan. Olennaista 

kokonaishintaisissa sopimuksissa on tarkasti määritelty työn sisältö, jolloin kokonais-

hinta ei pääse kohoamaan tilaajalle tulevien yllätysten eli lisätöiden myötä. Etuina ko-

konaishintaisessa sopimusmallissa on sen helppo ennustettavuus kustannusten osalta. 

Tilaajalla on tiedossa tulevat kustannukset, jonka jälkeen riskit on täysin urakoitsijalla.  

 

Perinteisiä kokonaishintaisia hoidon ja ylläpidon töitä on ollut esimerkiksi niitot, sekä 

talvihoitoreittien lumen auraukset ja liukkaudentorjunta.  

 

5.1.2 Yksikköhintaiset 

 

Yksikköhintaiset sopimusmallit pitävät sisällään yksikkökohtaisen hinnan sovittua työto-

teumaa vastaan, jonka työn tilaaja maksaa urakoitsijalle. Yksikköhinta voi olla esimer-

kiksi tunti-, metri- tai työkertakohtainen. Yksikköhintaisen sopimusmallin etuina on ura-

koitsijan tehokas työskentely mahdollisimman suuren aikaan saannoksen ja sitä kautta 

taloudellisen hyödyn saamiseksi tiettyjen työsuoritusten osalta, pois lukien tuntihinta. 

Perinteisiä yksikköhintaisia hoidon ja ylläpidon töitä on ollut esimerkiksi ojitus, liiken-

nemerkkityöt ja kaidekorjaukset.  

 

Tuntihintaisella sopimusmallilla tarkoitetaan tuntikohtaisesti maksettavaa korvausta, 

jolloin ainut työtä mittaava ominaisuus on aika. Tuntihinta ei ole kovinkaan tehokas 
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sopimusmalli, koska aliurakoitsijalla ei ole konkreettista kannustinta toteuttaa työsuori-

tusta tehokkaasti. Tuntihintainen sopimusmalli soveltuu parhaiten nopealla varoitusajal-

la toteutettavien töiden hoitamiseen, jolloin työn laajuuden mittaaminen ei ole mahdol-

lista. Perinteisiä tuntihintaisia hoidon ja ylläpidon töitä on esimerkiksi äkilliset hoitotyöt 

sekä törmäysvaimennin ajoneuvon käyttö. 

 

5.1.3 Tavoitepohjaiset 

 

Tavoitepohjaisella sopimusmallilla tarkoitetaan usein tavoitehintaista tai tavoitetunti-

määrällistä sopimusmallia. Tavoitehintainen sopimusmalli pitää sisällään tavoitekus-

tannusarvion toteutettavalle työsuoritukselle, jossa toteutuneet kustannukset korvataan 

tositteita vastaan. Tavoitehintaisille sopimuksille on perinteistä, että urakan osapuolet 

jakavat yhdessä työsuorituksen taloudelliset riskit ja onnistumiset ennalta sovitulla ja-

kaumalla. Riskien suhteen luodaan myös kattohinta, jonka katsotaan olevan korkein 

määritelty kustannusarvio työn toteuttamiselle. Kattohinnan ylittyessä urakoitsija vastaa 

ylittyvistä kustannuksista yksin.  

 

Mallin ajatuksena on tuoda työprosessiin joustavuutta, jolla pyritään luomaan luovia 

yhteisratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistyössä tapahtuvien edullisempien 

toteutuskustannuksien ideoiminen kannustaa molempia osapuolia alittamaan sovitun 

tavoitehinnan alituspalkkioiden vuoksi ilman vastakkainasetteluja tai laadusta tinkimis-

tä.  

 

Tavoitehintaiset sopimusmallit ovat olleet kokeiluissa useissa eri hoidon ja ylläpidon 

urakoissa. Tavoitehintaisuus eri muodoissaan tulee oletettavasti yleistymään maantei-

den hoitourakoissa, koska sopimusmalli itsessään toimii kannustimena tehokkuuden 

ylläpitämiseen ja työmenetelmien optimoimiseen.  

 
Tavoitetuntimäärällinen sopimusmalli pitää sisällään ajallisen tavoitteen työsuorituksel-

le, joka on sovittu yhteistyössä työn tilaajan ja urakoitsijan kesken. Urakoitsijan saavut-

taessa ajallisen tavoitteen maksetaan korvaukset sovitun mukaisella tuntihinnalla. Ta-

voitetuntimäärien alitukset ja ylitykset ovat neuvoteltavissa tapauskohtaisesti. 

 

Tavoitteena tällaiselle sopimusmallille on kasvattaa työkohtaista tehokkuutta, sekä ja-

kaa töiden tuomia onnistumisia ja riskejä.  
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Taulukko 2. Tavoitetuntihintainen sopimus, jossa ylityksen ja alituksen tuomat kulut ja  

säästöt on jaettu 50 – 50 osapuolien kesken. [Latikka & Valkeinen 2014.] 

 

 

5.1.4 Takuumäärä 

 

Takuumäärällinen sopimusmalli pitää sisällään vähintään sovitut työ- tai tuntimäärät 

vaikeasti määräarvioitavan työsuorituksen kohdalla. Tällaisia tapauksia on esimerkiksi 

lisä- ja varakalusto talvihoidon toimenpiteissä. Poikkeuksellisten keliolosuhteiden tul-

lessa yleisimmiksi, on Väylävirasto ilmoittanut lisä- ja varakaluston saatavuuden tule-

van aiempaa suurempaa rooliin teiden kunnossapitäjille.  

 

5.2 Strateginen kumppanuus 

 

5.2.1 Kumppanuusmalli 

 

Yritysten välinen kumppanuuteen pohjautuva yhteistyö on yksi keskeisimmistä yritys-

strategioista verkostoitumisen aikakautena. Verkostoitumista voidaan pitää nykypäivä-

nä yritysten elinehto, koska muuttuva työelämä vaatii nopeaa sopeutumista, innovoi-

mista ja uudistumista, jotta pysytään talouden rattaiden mukana ja halutaan luoda 

mahdollista kilpailuetua. Kumppanuudet puolestaan luovat yrityksille mahdollisuuksia 

edetä oman strategian mukaisesti kohti suurempia tavoitteita.  

 

Tuntihinta 100€/h

Työmäärä 200 kpl

Tavoitetunnit 100 h

Toteuma 80 h 100 h 120 h

80 x 100 100 x 100 100 x 100

Maksetaan 20 x 50 20 x 50

 = 9 000 € = 10 000 € = 11 000 €
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Ensisijaisen tärkeää kumppanuudessa on löytää lisäarvoa tuovat elementit. Parhaiten 

tämä toteutuu silloin, kun molemmat kumppanuuden osapuolet kokevat hyötyvänsä 

yhteistyöstä ja jatkuvasta vuorovaikutuksesta.  

 

Hoidonjohtomalli on pilottiurakoissa tuonut joustavuutta, nopeaa reagointia, sekä luot-

tamusta tilaajan ja pääurakoitsijan välille. Kumppanuuteen pohjautuva vuorovaikutus ei 

kuitenkaan ulotu ainoastaan tilaajan ja pääurakoitsijan välille, vaan sitä halutaan viedä 

eteenpäin pääurakoitsijalta hyville ja luotettaville alihankkijoille, joiden kanssa intressit 

kohtaavat hoitourakoinnissa. Laadukkaat ja luotettavat alihankkijat ovat pääurakoitsijan 

voimavara hyvään työnaikaiseen yhteistyöhön ja laadukkaaseen lopputulokseen. Tä-

män vuoksi hyviä alihankkijoita halutaan kannustaa ja motivoida pitkäaikaiseen kump-

panuuteen, jolla pyritään molempia osapuolia edistäviin työsuhteisiin aiempaa parem-

min.  

 

Kumppanuuteen pohjautuvalla toiminnalla ja sitä tukevilla sopimuksilla tavoitellaan 

parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamista niin laadun kuin taloudellisuuden 

suhteen. Etuina tällaisissa kumppanuussuhteissa ja -sopimuksissa on yksityiskohtais-

ten pelisääntöjen luominen heti töiden suunnittelu- ja sopimusvaiheessa, jolloin poik-

keustilanteissa toimiminen on selkeää kaikkien osapuolien osalta. Kumppanuustoimin-

nan ollessa vielä lapsenkengissä maanteiden hoitourakoinnissa, vaatii se avoimuutta, 

kokeiluja ja harjoittelua, jonka kautta mahdollisesti muodostuu yhteisiä toimintamalleja. 

 

Toimintamalleilla tarkoitetaan kumppanuuden muuntamista itse käytäntöön. Toiminta-

mallien on tarkoitus pitää sisällään, kuinka vastuut on jaettu eri töiden osalta, mitä ta-

voitteita työlle on asetettu, miten työn etenemistä seurataan ja työlle asetettuja tavoit-

teita mitataan. Toimintamallien ollessa selvästi ymmärrettävissä jokaiselle hoitourakan 

osapuolelle, on toimiminen niiden mukaan selkeää.  

 

Kumppanuuden tarkoitus on pitää yritykset itsenäisinä toimijoina, mutta hyödyntää 

markkinatalouden tehokkuutta ja toimivuutta yhteistyön kautta. Alihankkija hyötyy 

kumppanuudesta jatkuvien työmäärien tuomalla kassavirralla ja pääurakoitsija puoles-

taan hyötyy alihankkijan tuomalla lisäarvolla, joka on löydetty ennen yhteistyön kehit-

tymistä kumppanuustasolle. Investointien ja riskien tuomat epävarmuudet vähenevät, 

kun jatkuvuus on osaltaan turvattu. Markkinataloudessa yhteistyö ja sen jatkuminen ei 

ole ikinä automaatio, vaan aika-ajoin osapuolten tulee muistuttaa toisilleen yhteistyön 

tuomia hyötyjä, sekä osoittaa, kuinka tehokasta se on. 
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5.2.2 Luottamus 

 

Kumppanuuteen pohjautuvan työsuhteen perustana toimii luottamus, joka rakennetaan 

pitkälti sosiaalisella vuorovaikutuksella ja vastavuoroisuudella. Ennen kumppanuuteen 

lähtemistä ja siihen pyrkimistä on varmistettava molempien osapuolten yhteiset tavoit-

teet ja intressit, mitä kumppanuudelta halutaan saavuttaa. Lähtökohtien ollessa selvät 

on kumppanuutta helpompi lähteä rakentamaan. 

 

Lewickin ja Bunkerin kirjassa, joka vapaasti suomennettuna on nimeltään Luottamuk-

sen kehittäminen ja ylläpito työsuhteissa, kuvataan, kuinka työelämässä yritysten väli-

nen luottamus voidaan jakaa kolmeen eri tasoon. Näistä ensimmäinen ja täten vähiten 

luottamusta kantava taso koskee usein täysin uutta yritysten välistä yhteistoimintaa. 

Tämä perustuu laskelmointiin ja pelotteeseen pohjautuvaan luottamukseen. Yritysten 

edustajat tarkkailevat vastapuolen edustajan järjestelmällisyyttä päätöksissä ja käyttäy-

tymisessä. Tuoreella pohjalla oleva yhteistyö on vielä niin hauras, ettei se kestä vas-

toinkäymisiä, jonka vuoksi pelote yhteistyön hajoamisesta on läsnä. Muita pelotteita 

voivat olla mainekolhut luottamusrikon tai epäammattimaisen toiminnan myötä, jotka 

toimivat yhteistyön ajureina, koska pelotteet pitkän aikavälin menetyksistä ovat läsnä. 

Tällainen hataralla pohjalla oleva luottamus yritysten välillä jatkuu usein niin kauan, 

kuin pelote pysyy suurempana kuin luottamuksen rikkomisesta saatava hyöty. Yritysten 

välillä vallitsee epävarmuus, koska tuoreessa yhteistoiminnassa yhteiset intressit ja 

tavoitteet eivät ole tulleet vielä täysin esiin. [Lewicki & Bunker 1996, s.119-121.] 

 

Toinen luottamustaso on tietoon pohjautuva luottamus, jonka ajureina toimii vastapuo-

len edustajan käyttäytymisen tunteminen ja ennustettavuus. Vastapuolen käyttäytymi-

sen ennustettavuus on saavutettu säännöllisellä vuorovaikutuksella ja tiedonjaolla vas-

tapuolen kanssa, joka on luonut osakseen luottamusta. Vuorovaikutus on tuonut esille 

molempien ensisijaiset tavoitteet, sekä eri vaiheiden ja ongelmien käsittelytavan. Näi-

den tultua esiin on selvää, onko suuremmalle yhteistyölle vielä tilaa. [Lewicki & Bunker 

1996, s.121-122.] 

 

Korkeimmaksi luottamustasoksi on listattu tuntemiseen pohjautuva luottamus. Tässä 

on päästy yhteisymmärrykseen molempien osapuolien tavoitteista, jotka kohtaavat ja 

täten luovat perustan yhteistoiminnalle. Tavoitteiden ollessa selvät, on helppo toimia 

yhdessä, kun luotetaan siihen, että toinen yritysosapuoli haluaa varjella syvää luotta-

musta nauttivaa yhteistoimintaa. Tällöin ei myöskään tarvitse jatkuvasti käydä läpi yri-
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tysten keskinäisiä luottamusarvioita ja neuvotteluja. Korkea luottamustaso on luonut 

tilanteen, josta molemmat osapuolet hyötyvät normaalia yhteistyötä enemmän. Ensisi-

jaiset tavoitteet on sisäistetty, jonka vuoksi niitä on halu toteuttaa molemmilla osapuolil-

la luottamuksen ylläpitämiseksi. [Lewicki & Bunker 1996, s.122-124.] 

 

Jotkut työsuhteet eivät ikinä kehity eteenpäin ensimmäisestä tasosta. Suurin osa jää 

toiseen tasoon, jossa yhteistyö on tuttavallista ja palveluiden tuottamista perinteisellä 

tavalla. Korkeimpaan luottamustasoon, joka on verrattavissa kumppanuusmalliin, kehit-

tyy vain harva. Nämä harvat muodostavat ensiluokkaisen yhteistyön, jonka arvo on 

yhdessä enemmän kuin yritysten itsenäisen toiminnan yhteisarvo. Tällöin myös vas-

toinkäymisten sattuessa on helpompi päästä sopuun asiasta, kun yhteistyön kannatta-

vuuden palauttaminen on ensisijaisen tärkeää. Vastoinkäymisiin ei kuitenkaan voi suh-

tautua sokeasti, vaan yhteistoiminta ja sen kannattavuus tulee arvioida uudestaan. 

Kumppanuuden tarkoitus on tarjota molemmille yritysosapuolille jotain, mikä ei ole 

mahdollista tai sen saavuttaminen on vaikeaa omin voimin. [Lewicki & Bunker 1996, 

s.124-125.] 

 

5.3 Toiminnalliset laatulupaukset alihankkijoiden osalta 

 

5.3.1 Yleistä 

 

Toiminnalliset laatulupaukset ovat käytössä ensimmäistä kertaa, ja ne korvaavat 

toiminta- ja laatusuunnitelman tarjousvaiheessa. Toiminta- ja laatusuunnitelma piti 

sisällään laadunvarmistuksen hoidon ja ylläpidon alueurakassa. Suunnitelmissa käytiin 

läpi pääurakoitsijan valmius tuottaa vaadittua laatua sekä kaluston tiedot, joilla laatua 

vastaava työ toteutettaisiin. Laatulupaukset puolestaan ajavat saman asian, mutta 

samalla velvoittavat sitoutumaan lupausten lunastamiseen sanktion uhalla. [Väyläviras-

to #4 2018.] 

 

Toiminnallisten laatulupausten osalta alihankkijat korostuvat edukseen. Jokainen 

laatulupaus koskee alihankkijaa joko suoraan tai välillisesti.  
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Taulukko 3. Perus- ja vaativien maanteiden hoitourakoiden toiminnalliset laatulupauk-

set. [Levola #2 2018, s.5.] 

 

 

Taulukko 4. Erittäin vaativien maanteiden hoitourakoiden toiminnalliset laatulupaukset.  

[Levola #2 2018, s.6.] 

 

 

5.3.2 Kannustimet 

 

Kumppanuuteen pohjautuvan yhteistyön yksi peruspilareista on toimivat ja oikeuden-

mukaiset kannustimet. Kannustimet ovat tulospalkkauksen tapainen palkkiotapa, jonka 

tarkoitus on motivoida, tehostaa ja täydentää työstä maksettavaa korvausta asetettujen 

tavoitteiden onnistuessa ja täyttyessä. Kannustin määräytyy sopimusperäisesti, joka 

perustuu työtulokseen, mikä hoitourakoissa tarkoittaa toteutunutta aikaansaannosta. 

Kannustimeen sovittu työtulos voi koostua lähes mistä tahansa asiasta. Pohjana kui-

tenkin kannustimelle on, että siihen asetettu vaatimus ja tavoite on mitattavissa jollain 

tapaa. Tällöin tuloksen operationalisointi pystytään yksinkertaisesti vertailemaan sopi-

muksissa asetettuihin tavoitteisiin. [Valtiovarainministeriö.] 
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Kannustimien kautta halutaan luoda pohja yhteisille tavoitteille, jotka halutaan saavut-

taa. Yhteisymmärrys tavoitteista kannustaa jokaista hoitourakan osapuolta yhteistoi-

mintaan, sekä lisää alihankkijan motivaatiota suoriutumaan työtehtävistä entistä laa-

dukkaammin. Lisäarvon löytäminen on kannustimien kannalta tärkeintä. 
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6 Haastattelut 

 

6.1 Pääurakoitsija 

 

6.1.1 Uudistuminen 

 

Hoidon ja ylläpidon urakoiden uudistumiseen suhtaudutaan pääurakoitsijan puolelta 

positiivisesti ja toiveikkaasti, vaikka hieman epäilyksiäkin esiin nousee. Muutoksien 

tuomat uudistukset uskotaan todella kehittävän yhteistyötä urakan osapuolien välillä, 

jolloin myös tienkäyttäjien tyytyväisyys oletetaan nousevan. [YIT:n haastattelut.] 

 

Uuden urakkamallin uskotaan parantavan urakkaketjun toimintaa yhtenäistämällä peli-

säännöt ja tavoitteet. Yhteistyötä tavoitteleva toimintamalli myös oletettavasti lisää töi-

den ennakkosuunnittelua, jolloin erilaiset innovaatiot lisääntyvät. Urakkaketjun yhteis-

toiminnalla pystytään toimenpiteiden kannalta helpommin oikea-aikaiseen toteuttami-

seen, jolloin myös tienkäyttäjät näkevät tulokset selvemmin. Oikea-aikaisuuden lisäksi 

urakkamalli mahdollistaa yhteissuunnittelujen kautta rahan vapaamman liikuttelemisen 

työsuoritteiden välillä, jolloin sitä voidaan ohjata maanteiden turvallisuuden ja toiminnan 

kannalta tärkeämpiin kohteisiin. [YIT:n haastattelut.] 

 

Suurimmat epäilykset uudistumisessa kohdistuvat tilaajaan, koska tilaajan tuominen 

samalle puolelle pöytää koetaan haasteelliseksi prosessiksi. Jos tilaaja onnistutaan 

tuomaan samalle puolelle pöytää, voi yhteistyö muuttua luontevammaksi perinteiseen 

urakkamalliin verrattuna. Tällöin tilaajan käytännönläheisyys kasvaa ja ymmärrys hoi-

don realiteeteista ja haasteista lisääntyy. Tulevaisuus kuitenkin näyttää, tuleeko mikään 

muuttumaan perinteiseen urakkamalliin verrattuna. [YIT:n haastattelut.] 

 

Kokonaisuudessaan muutoksien uskotaan vaikuttavan koko alaan positiiviseksi, vaikka 

useat eri muutokset koetaan maanteiden hoitourakoissa varmasti raskaina. Muutoksien 

sisäistyessä ja toimintamallien vakiintuessa taakka kuitenkin kevenee, jolloin myös 

kustannustasoissa odotetaan näkevän tervehtymisen merkkejä. [YIT:n haastattelut.] 
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6.1.2 Kumppanuus ja kannustimet 

 

Kumppanuudelta haetaan ensisijaisesti laadun kohentumista, kustannustehokkuutta, 

toimintavarmuutta ja luotettavaa yhteistyötä ympäri vuoden. Alihankkijoiden määrä on 

alueittain rajallinen, jonka vuoksi halutaan kasvattaa laadukkaiden alihankkijoiden si-

toutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Yhteistyön kasvaessa koko toiminta alkaa 

kehittymään, jolloin laatu- tai kustannusvaikutuksia odotetaan näkevän. Aidon kump-

panuuden saavuttaessa edellä mainitut asiat luovat työsuoritusten optimaalisen toteut-

tamisen. [YIT:n haastattelut.] 

 

Pidempiaikaiset sopimusten kautta tarjotaan mahdollisuus kestävään kumppanuuteen, 

koska pitkäaikaset sopimukset myös tukevat alihankkijan toimintakykyä. Tällöin osa-

puolten kesken kasvaa luottamusta, joka luo vahvemman kumppanuuden. Luottamuk-

sen vallitessa osapuolten välillä yhteydenottokynnys pienenee, jolloin pystytään hel-

pommin jakamaan tietoa, osaamista, kokemuksia sekä suunnitella resurssien yhdistä-

mistä. Asioista voidaan puhua niiden oikeilla nimillä ja tarvittaessa nostaa kissa pöydäl-

le. Alihankkijat ovat usein käytännön työsuoritteen ammattilaisia, joten on tärkeää 

päästä yhteisymmärrykseen haluttavasta laadusta, jolloin ristiriitaisilta tilanteilta välty-

tään myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi pitkäjänteisellä yhteistyöllä säästytään kuluilta, 

joita uusien alihankkijoiden palkkaaminen aiheuttaa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi 

seurantajärjestelmien ja alkolukkojen hankkiminen, sekä perehdytys ja työhön opasta-

minen urakan työnjohdon toimesta. [YIT:n haastattelut.] 

 

Kannustavat sopimusmallit osakseen tukevat kumppanuudelta haettavia parannuksia, 

koska ne luovat pohjan molemman puoliselle hyötymiselle. Jos pääurakoitsija hyötyy, 

alihankkija hyötyy. Kannustimia ei kuitenkaan pidä käyttää perustekemisen ylläpitä-

miseksi, vaan todellinen lisäarvo kannustimelle täytyy löytää. Pääurakoitsijalle tuoman 

lisäarvon on suunniteltu koskevan materiaalisäästöjä, kuten suolankäytön optimointi, 

työturvallisuutta, kuten tapaturmattomuutta ja työturvallisuushavaintoja, sekä laatuun 

pohjautuvia, joiden sisään kannustin rakennetaan. Kannustimien uskotaan soveltuvan 

parhaiten laajuudeltaan suuriin työsuorituksiin, kuten talvihoidon työt ja niitot. [YIT:n 

haastattelut.] 

 

Tavoitepohjaiset sopimusmallit, kuten tavoitehinta ja tavoitetunti, lienevät tähän men-

nessä yleisin kannustinpohjainen sopimusmalli, jota on paikoittain kokeiltu. Erillistä 

kannustinta tässä sopimusmallissa ei ole, vaan itse urakkamuoto tuo kaivatun porkka-



31 

 

 

nan tekemiseen. Osalla haastateltavissa on ollut haasteita tuoda tavoitepohjaisia sopi-

musmalleja käytäntöön, koska perinteiseen tapaan kokonais- ja yksikköhintaiset työt 

koetaan tuttuna ja turvallisena, eikä niistä haluta vaihtaa poista ilman, että ymmärtää 

toden teolla uuden sopimusmallin hyvät ja huonot puolet. [YIT:n haastattelut.] 

 

Kannustavissa sopimusmalleissa on myös kääntöpuoli. Jos tarjolla on bonusta, on tar-

joiltava myös sanktioita. Vaikka innostus kannustimeen asetettujen tavoitteisiin laantui-

si, ei työsuorituksen laatu saa siitä huomattavasti kärsiä. Sanktiot ovat olennainen osa 

mitä tahansa sopimusmallia. [YIT:n haastattelut.] 

 

Äänet jakautuivat lähes tasan haastateltavien työpäälliköiden osalta, pystytäänkö kan-

nustinpohjaisia alihankintasopimuksia rakentamaan nykyisillä sopimuspohjilla. Vas-

taukset olivat lähes samanlaisia, vaikka äänet olivat vastakkaiset. Lienee parasta, että 

sopimuspohjat päivitetään samalla kertaa, kun uusia kannustinpohjaisia alihankintaso-

pimuksia luodaan. Nykyisten sopimusmallien katsotaan perustuvan enemmänkin työn 

tilaamiseen ja laatupoikkeamista sanktioimiseen, joten sopimuspohjien muokkaaminen 

kannustinpohjaisiksi alihankintasopimuksiksi on sama kuin niiden täydellinen uusimi-

nen ja selkeyttäminen. Uusimalla sopimuspohjat edesautettaisiin yhtenäisten kannus-

tinjärjestelmien luomista. [YIT:n haastattelut.] 

 

6.1.3 Haasteet 

 

Kannustimien ja yhteistyöhön tähtäävien toimintamallien ollessa vielä lastenkengissä 

koetaan uhkana, että kumppanuus ja kannustimet jäävät ainoastaan paperille. Haas-

teena on selventää pää- ja aliurakoitsijoille kumppanuuden tuomat hyödyt, mitä sillä 

tavoitellaan, ja tämän jälkeen muokata ne käytäntöön toimiviksi. Kumppanuuspohjaisis-

ta sopimuksista ei ole vielä riittävästi tietoa, joten se vaatii työnjohdolta ja alihankkijoilta 

tahtoa kehittää ja arvioida kumppanuussuhteita säännöllisesti. Kumppanuudet eivät 

saa jäädä ainoastaan toispuoleiseksi. Tämän haasteen osalta syksyllä 2019 alkavat 

maanteiden hoitourakat ovat edelläkävijöitä. [YIT:n haastattelut.] 

 

Riskinä myös nähdään mahdollinen alihankkijatarjonnan riittävyys ja kilpailukyvyn ra-

joittuminen kumppanuussopimusten myötä. Alihankkijoiden tarjonnassa on alueellisesti 

paljon eroja, joista on saanut viime vuosina lukea myös lehdistä, joten jokaiselle toimi-

jalle ei välttämättä löydy yhteistyökumppania. Lisäksi kilpailukyvyn rajoittuminen ja kus-

tannustasojen vääristyminen voivat olla myös kumppanuusmallin seuraus, mikäli kan-
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nustinpohjaisten alihankintasopimuksien myötä menetetään kilpailukyky alihankkijalle. 

[YIT:n haastattelut.] 

 

Haasteellista tulee myös olemaan alihankkijoiden tasapuolinen kohtelu maanteiden 

hoitourakoissa. Toimivan yhteistyön ja erilaisen kaluston omaavan alihankkijan kanssa 

halutaan hyödyntää näitä ominaisuuksia niin talvi- kuin kesäajan töissä. Tällöin jokai-

selle alihankkijalle ei voida tarjota tasapainoista työkantaa ympäri vuoden, puhumatta-

kaan yhtä kannustavista sopimuksista. Tämän vuoksi liiallista luottamusta pääurakoitsi-

jan tarjoamasta työkannasta ei saa tulla. Alihankkijan muun liiketoiminnan tulee olla 

terveellä pohjalla, jotta liiallista riippuvuutta ei synny. Vastapuolena kuitenkin liian suuri 

muu liiketoiminta voi olla häiriötekijä itse maanteiden hoitourakointiin, jossa olosuhteet 

ja tarpeet voivat ajoittain muuttua nopeasti. [YIT:n haastattelut.] 

 

Alihankkijoiden käännyttäminen pois vanhoista tavoista tulee olemaan hankalaan, kos-

ka yksikkö- ja kokonaishintaisista sopimuksista on ollut helppo ennustaa työkanta. Eri-

laisten sopimusmallien käytäntöjä tulee selkeyttää alihankkijoille, koska vanhoista ta-

voista luopuminen ja uusien toimintamallien oppiminen koetaan haastavampana kuin 

perinteisesti toteutettu malli. Yksikköhintainen sopimusmalli on tuonut riskittömyyden 

tunteen, kun koko työpanos on helposti mitattavissa ja korvattavissa. Kokonaishintai-

sessa on sisäistetty riskit, jonka on ymmärretty olevan omissa käsissä. Kannustinmal-

lien tuominen voi vaikuttaa vanhan liiton tekijöille entistä monimutkaisemmalta. [YIT:n 

haastattelut.] 

 

6.2 Alihankkijat 

 

6.2.1 Kumppanuus ja kannustimet 

 

Aliurakoitsijoiden haastatteluissa tuli ilmi, että kannustinpohjaisille sopimuksilla on kiin-

nostusta ja niiden ajatusta pidetään hyvänä. Epäilyksiä muutoksia kohtaan kuitenkin 

aina syntyy, muuttuuko todellisuudessa mikään. Muuten kannustimet nähdään hyvänä 

vaihtoehtona luoda motivaatiota ja kannattavuutta työsuorituksiin.  

 

Kannustimien suuruus tulee suhteuttaa työsuoritukseen nähden kannattavaksi, jolloin 

lisävaatimusten täyttäminen on kannattavaa. Niiden odotetaan pohjautuvan laajuudel-

taan suuriin töihin, kuten talvihoitoon. Talvihoidon osalta odotetaan näkevän esimerkik-
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si aurauksen laatuun, sekä liukkaudentorjunnan osalta reagointinopeuteen ja toimenpi-

deaikoihin pituuksiin kohdistuvia kannustimia. [Alihankkijoiden haastattelut.] 

 

Liukkaudentorjunnan suhteen kaivataan reagointinopeuteen ja toimenpideaikojen pi-

tuuksien huomioimiseen pohjautuvia kannustimia. Nopea reagointi aliurakoitsijalta ja 

täten toimenpideaikojen lyheneminen koetaan etuna, joka kaipaa huomiota. Kannus-

tinpohjana voisi toimia esimerkiksi X aikamäärä ennen kuin koko kalusto on liikentees-

sä. [Alihankkijoiden haastattelut.] 

 

Aurauksen osalta toivottaisiin huomioita myös laadukkaan auran toteutukseen vuoro-

kauden ympäri. Etenkin yöaikaan toteutettavat laadukkaat aurauksen jäävät usein 

huomioimatta, sillä ketään ei ole arvioimassa laatua. [Alihankkijoiden haastattelut.] 

 

Tavoitepohjaisia sopimusmalleja pidetään ajatuksena hienoina, mutta todellisuus nii-

den osalta hieman arveluttaa. Tavoitehintaa ei siis koeta omakseen ainakaan tässä 

vaiheessa. Pitkään kokemukseen pohjautuen esimerkiksi talvihoidon töistä, on raskaut-

tavaa lähteä muuttamaan kokonaishintaisesta sopimuksesta tavoitehintaiseen sopi-

mukseen. Kokonaishinta koetaan tutuksi ja turvalliseksi, joka on tähän mennessä toi-

minut pääosin mainiosti haastateltavilla. Tavoitehinta puolestaan herättää kysymyksiä 

kannattavuuden suhteen, koska työntekijöille on taattava 8 tuntia töitä vuorokaudessa 

joka tapauksessa, oli sopimus mihin perustuva tahansa. Lisäksi kalustoinvestointeja on 

vaikea laskea ja ennakoida tavoitehintaisuuden kautta. [Alihankkijoiden haastattelut.] 

 

Tavoitepohjaisia sopimusmalleja ei myöskään edesauta entistä hankalammin ennustet-

tavat talvet. Erittäin rankkana talvena koetaan, että tavoitehinta toisi turvaa riskien suh-

teen, mutta lauhana talvena kannattavuus olisi koetuksella. Kokonaishintainen puoles-

taan takaa aliurakoitsijalle yksinään kaikki riskit onnistumisesta ja mahdollisista haas-

teista. [Alihankkijoiden haastattelut.] 
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6.2.2 Haasteet 

 

Kannustimien ja sopimusmallien monipuolistuessa koetaan haasteeksi, että aliurakoit-

sijoiden epätasavertainen kohtelu saattaa lisääntyä. Aliurakoitsijan haastattelussa nou-

si esille, että erilaiset sopimusmallit eri aliurakoitsijoiden välillä mahdollistaa pääura-

koitsijan puolelta aliurakoitsijoiden epätasavertaisen kohtelun. Aliurakoitsijan puolelta 

koetaan, että kokonaishintaisesti talvitoimenpiteitä toteuttava on astetta helpompi kut-

sua töihin kuin tavoitehintaisesti talvitoimenpiteitä tekevä. Haastateltavan kokemuksen 

mukaan tällaisia tapauksia on toisinaan esiintynyt talvikaudella ja arvioi sen pohjautu-

van tavoitehintaisen sopimuksen tuntien sääntelemiseen. Kannustimia, jotka toteute-

taan laadun kustannuksella ei koeta omakseen. Laatuun ei saa vaikuttaa negatiivisesti 

kannustimet taikka töiden sopimusmalli. [Alihankkijoiden haastattelut.] 

 

Pahoin myös pelätään, että kannustimet jäävät nimellisiksi korvauksiksi, jolloin niihin 

asetettuihin vaatimusten ja tavoitteiden toteuttamiseen ei ole kannattavaa. Kannustimet 

jäävät liian pieneksi verrattuna työsuorituksen laajuuteen. [Alihankkijoiden haastattelut.] 
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7 Yhteenveto 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää tulevien muutoksien aiheuttamat haasteet 

ja mahdollisuudet koskien uusia alihankintasopimuksia. Kumppanuuteen pohjautuvalta 

sopimusmallilta haetaan pitkäkestoista yhteistyötä laadukkaiden alihankkijoiden kans-

sa, jonka kautta haetaan vaikutuksia niin laadullisesti kuin taloudellisesti. Kumppa-

nuusmalli perustuu luottamukselle ja sen yksi kulmakivistä on oikeudenmukaiset kan-

nustimet osana sopimuksia.  

 

Maanteiden hoitourakointi on tulossa suurien muutoksien eteen eri osa-alueiden osalta, 

jonka vuoksi oli välttämätöntä käydä tulevat muutokset läpi lyhyesti ennen yksityiskoh-

taisempaa tarkastelua itse opinnäytetyöaiheesta. Muutokset, jotka koskevat toiminta- ja 

urakkamallia, sekä laatuvaatimuksia vaativat jokaiselta hoitourakoinnin osapuolelta 

panostusta muutoksiin sopeutumiseen, jotta niillä haettava hyöty saadaan irti. Tulevat 

muutokset tuovat lisää haasteita maanteiden hoitourakointiin ainakin aluksi, mutta pää-

asiassa hoitourakoinnin osapuolet näkevät niiden vaikuttavan alaan positiivisesti. Eri-

tyisesti yhteistyöhön tähtäävien toimintamallien sekä kannustinpohjaisten alihankinta-

sopimusten uskotaan vaikuttavan alan kehitykseen positiivisesti, joka voi myös näkyä 

tienkäyttäjälle aiempaa paremmin.  

 

Tilaajan tuominen osaksi käytännönläheistä toimintaa ja alihankintaprosessia,  

uskotaan yhteisten ennakkosuunnittelujen kautta löydettävien ensisijaisten tavoitteiden 

olevan helpompaa. Tällöin maanteiden hoitourakoinnin realiteetit ovat yhteisesti  

ymmärrettävissä, jolloin erilaiset innovaatiot, oikea-aikaiset toimenpiteet ja rahan  

vapaampi liikuttelevuus eri työsuoritusten välillä mahdollistaa optimaalisen maanteiden 

hoitourakoinnin. 

 

Melkein kaikilla haastateltavilla oli lähes samanlaiset kannat, minkälaisiin töihin kan-

nustinpohjaisia sopimusmalleja tulisi hyödyntää. Talvihoidon ollessa yksi muutoksien 

suurimmista muuttujista, sekä ylipäätään maanteiden hoitourakoinnin suurin yksittäinen 

kustannustekijä, on selvää, että talvihoidon töihin kaivataan kannustimia.  
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Maanteiden hoitourakan työnjohdon vastuuta ei voi liputtaa tässä vaiheessa liikaa.  

Haastatteluissa selvisi, että kannustinpohjaisille sopimusmalleille on kysyntää myös  

alihankkijoiden puolelta, joten suurimpana haasteena on enää saada myytyä kyseiset 

sopimusmallit alihankkijoille kannattavana. Työnjohdon vastuulla on auttaa alihankkijoi-

ta ymmärtämään kannustinpohjaisten alihankintasopimusten tuoma lisäarvo molemmil-

le osapuolille. Tärkeintä olisi selventää hoitourakoiden alihankkijoille tulevia muutoksia, 

sekä uusien sopimusmallien ja kannustimien mahdollisuuksia helposti ymmärrettävään 

muotoon. Alihankkijat saattavat kokea perinteisistä sopimusmalleista poikkeamisen  

todella haasteellisena, koska poikkeaminen vaatii sopeutumista uuteen sopimusmalliin, 

josta taloudellinen ennakoitavuus ei ole välttämättä yhtä helppoa kuin kokonais- tai  

yksikköhintaisilla sopimusmalleilla. Lisäksi useat alihankkijat ovat tehneet alan töitä jo 

pitkään perinteisellä tavalla, jonka vuoksi poikkeaminen niistä koetaan uhkaavana.  

Näiden asioiden vuoksi on erittäin tärkeää ymmärtää työnjohdon vastuu selventää  

tulevia muutoksia, sekä pitkäkestoisen kumppanuuden ja kannustinpohjaisten  

alihankintasopimusten mahdollisuuksia alihankkijoilleen ymmärrettävästi.  

Selvennyksien vuoksi myös sopimuspohjat tulisi päivittää selvempään muotoon ottaen 

huomioon uudet muuttujat. 

 

Kannustimien suuruudet ovat sopimuskohtaisia, eikä niitä ole vielä tässä vaiheessa 

suunniteltu. Kannustinpohjaisten sopimusmallien luonti alkaa pikkuhiljaa käynnisty-

mään kilpailutusten päätyttyä, jolloin myös kannustimien suuruuksista aletaan teke-

mään suunnitelmia sekä käymään neuvotteluja alihankkijoiden kanssa. Kannustimien 

suuruuksia päätettäessä tulee ottaa huomioon kannustimen suhde työsuorituksen laa-

juuteen, jotta se ei jää vain nimelliseksi korvaukseksi laajasta työstä. Vastoinkäymisten 

sattuessa, ei kiinnostus työsuoritusta kohtaan saa lopahtaa, vaan sanktioita tulee aset-

taa myös sopimuksiin, jotta työt saadaan vietyä edes kohtalaisesti päätökseen.  

 

Haasteena myös nähdään alihankkijoiden lisääntyvä epätasavertainen kohtelu sopi-

musmallien, kannustimien ja työkannan vuoksi. Tämä mahdollinen haaste täytyy huo-

mioida jo tässä vaiheessa, jotta suurimmilta ristiriidoilta vältytään maanteiden hoitoura-

koissa. 
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Viimeiseksi ylempien toimihenkilöiden luoma lista, johon kannustimia ehdotetaan  

pohjautuvan: 

• Talvihoidon toimenpiteiden reagointiaika, jolloin koko kalusto liikenteessä. 

• Materiaalisäästöt. Esim. suolan käytön optimointi. 

• Työturvallisuus. Esim. työturvallisuushavainnot ja tapaturmattomuus. 

• Työlajien yhdistäminen samalle tekijälle. 

• Laadun tuottamiseen pohjautuva. Esim. talvihoito, vihertyöt, harjaukset. 

• Tavoitepohjaiset sopimusmallit. 

 

Kannustinpohjia koetaan tarvitsevan lisää, mutta maanteiden hoitourakoinnin alkaessa, 

vuosi vuodelta levitessä, sekä tapahtuvan vuorovaikutuksen seurauksena uskotaan, 

että kannustimet luovat itse itsensä. 

 

Tämän opinnäytetyön hyödyllisyys selviää vasta myöhemmin, kun kannustinpohjaisia 

alihankintasopimuksia aletaan luomaan uusissa maanteiden hoitourakoissa. Toivonkin, 

että tämän työn pohjalta päästään yhteisymmärrykseen, minkälaisista lähtökohdista  

asioita on hyvä lähteä kehittämään ja mitä tulee ottaa huomioon. Henkilökohtaisesti 

haluan itse olla mukana viemässä kumppanuusmallin mukaisia kannustinpohjaisia  

alihankintasopimuksia käytännön toimintaan uusissa maanteiden hoitourakoissa. 
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