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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen lähtökohtia 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Lapin ELY-keskus) Liikenne 

vastuualueella, Liikennejärjestelmäyksikössä, toimivassa valtakunnallisessa siir-

toajoneuvoprosessissa on havaittu olevan ongelmia prosessin sujuvuudessa. 

tien varteen jätetyt ajoneuvot ovat tien kunnossapitäjän vastuulla, ja sen kuuluu 

poistaa ne sieltä, ellei ajoneuvon omistaja tai haltija ole sitä hakenut lain edellyt-

tämässä määräajassa. Ajoneuvojen siirrosta on oma erityislaki (Laki ajoneuvojen 

siirtämisestä 1508/2019), jota prosessissa sovelletaan.  

Lapin ELY-keskus hoitaa Lapin maakunnan toimialueen lisäksi kaikkien ELY-kes-

kusten toimialueilla seuraavat ELY-keskukselle kuuluvat tehtävät: maantielaissa 

tarkoitetut tien kunnossapitoon liittyvät vahingonkorvausasiat, ajoneuvojen siirtä-

misestä annetussa laissa (828/2008) tarkoitetut omistajatietojen selvittämistä 

sekä siirto- ja korvauspäätöksiä koskevat tehtävät maanteille jätettyjen ajoneu-

vojen osalta, arktisten alueiden ympäristöyhteistyön yhteensovittamistehtävät si-

ten kuin ympäristöministeriö tarkemmin määrää sekä Etelämantereen ympäris-

tönsuojelusta annetun lain (28/1998) mukaiset lupa- ja valvontatehtävät (Valtio-

neuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 1392/2014). 

Ajoneuvon siirtoprosessi on keskitetty Lapin ELY-keskukseen Rovaniemelle, 

muutamia Suomen kuntia (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Lap-

peenranta) lukuun ottamatta, jotka hoitavat alueeltansa tien varteen jääneet siir-

toajoneuvot pois itse (Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksista 1392/2014). Siirtoajoneuvoprosessi tarvitsee tehostamista ja moder-

nisointia, mitä tukee myös valtion määrärahojen väheneminen, vaikkakin työt li-

sääntyvät. Koska työntekijöitä ei voida palkata, on prosessiin pureuduttava ja sitä 

kehitettävä. Väylävirasto vastaa maantieverkon omistajan tehtävistä ja muista 

tienpidon tehtävistä siten kuin tässä laissa erikseen säädetään. Väylävirasto 

myös ohjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia tienpidon tehtävien hoita-

misessa. (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 980/2018 11 §.) 
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Siirtoajoneuvoprosessi koostuu useista, myös ulkopuolisista, yhteistyökumppa-

neista, joilla on suuri merkitys töiden sujuvuuteen. ELY-keskuksilla on viiden vuo-

den välein kilpailutetut alueelliset urakoitsijat, jotka hoitavat teiden kunnossapi-

toa. Urakoitsijoiden tehdessä tiestötarkastuksia, he tekevät samalla myös ilmoi-

tuksia puhelimella tien varsilla olevista ajoneuvoista Tieliikennekeskukseen, 

jossa ilmoitukset kirjataan Harja-järjestelmään. Harja-järjestelmä on kaikkien lii-

kennemuotojen (tie, vesi, raide) hoito- ja ylläpitourakoiden valvontaan sekä pa-

lautteiden hallintaan tarkoitettu järjestelmä. Ilmoituksia voivat tehdä Tieliikenne-

keskukseen urakoitsijoiden lisäksi myös muut tavalliset tienkäyttäjät. (Hallituksen 

esitys 91/2019.) 

Siirtoajoneuvoprosessiin sisältyy myös oikaisuvaatimusmenettely (Laki ajoneu-

vojen siirtämisestä, 13 §). Auton omistaja voi tehdä ajoneuvon siirtopäätöksestä 

oikaisuvaatimuksen Lapin ELY-keskukseen, mikäli päätöstä ei ole tehty hänen 

mielestään oikein. ELY-keskuksen tarkastaja tutkii asian uudelleen ja tekee asi-

assa uuden hyväksytyn tai hylätyn päätöksen, johon ajoneuvon omistajalla on 

oikeus hakea muutosta hallinto-oikeudelta. (Laki ajoneuvon siirtämisestä, 

1508/2019.) 

Suurimmaksi haasteeksi siirtoajoneuvoprosessissa on havaittu urakoitsijoiden 

tekemien kuittausten puutteellisuus. Tarkastajat, jotka työtä tekevät, joutuvat pal-

jon soittelemaan sekä viestittelemään sähköpostilla urakoitsijoille ja kyselemään 

tietoja, jotka urakoitsijoiden pitäisi Harja-järjestelmään kirjata. Vaikka urakoitsi-

joita koulutetaan ELY-keskuksen toimesta säännöllisesti, kuittaaminen ei toimi 

ohjeistuksen mukaisesti. Harja-kuittausten lisäksi urakoitsijoiden täytyisi selvittää 

kuntien varastot, joihin ajoneuvot siirretään, mutta yleensä urakoitsijat luulevat 

tämän olevan ELY-keskuksen työtä, joten se jää tekemättä. (Liikennevirasto 

2018.) 

Toisena haasteena on päätöksen teossa käytettävien järjestelmien erillisyys. 

Käytettävät järjestelmät eivät ”puhu” keskenään. Moneen järjestelmään kirjoite-

taan samat asiat useaan kertaan ja näin jää myös näppäilyvirheen mahdollisuus. 

Uspa on ELY-keskuksen asianhallinta- ja arkistojärjestelmässä, johon kirjataan 

ja tallennetaan kaikki siirtoajoneuvoprosessin asiakirjat: Harja-ilmoitus, ATJ:n eli 
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Traficomin ajoneuvoliikennetietojärjestelmästä saadut tiedot, urakoitsijoiden lä-

hettämät viestit ja kuvat liittyen ajoneuvojen siirtoon sekä päätös ja yleistiedoksi-

anto, jos omistajaa ei saada tietoon sekä mahdolliset oikaisuvaatimusasiakirjat. 

(Lapin ELY-keskuksen siirtoajoneuvoprosessikaavio ja -kuvaus 2017.) 

Päätökset laaditaan Microsoft Wordillä tehtyihin asiakirjapohjiin. Uspassa on 

myös päätöspohjat, mutta on katsottu sujuvammaksi tehdä ne Word-ohjelmalla. 

Laskutuspyynnöt Lapin ELY-keskuksessa kerätään erilliseen Microsoft Excel -

taulukkoon, joka lähetetään kerran viikossa taloushallintoon laskujen tekemistä 

varten. Lopuksi päätöksen tiedot tilastoidaan ja tilastointiin käytetään myös omaa 

Excel-taulukkoa. Jos päätöksen joutuu kuuluttamaan, yleistiedoksiannot tehdään 

omalla järjestelmällä suoraan ELY-keskusten verkkosivulle. Päätökset lähete-

tään tiedoksi sähköpostilla. Tästä syystä siirtoajoneuvoprosessissa tehdään 

päällekkäistä työtä, josta pitäisi päästä eroon. (Lapin ELY-keskuksen siirtoajo-

neuvoprosessikaavio ja -kuvaus 2017.) 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

Prosessin mallintaminen on tarpeen, jotta voimavarat voidaan keskittää arvoa li-

säävään toimintaan ja tuloksellisuutta heikentävät tekijät voidaan poistaa (Mar-

tinsuo & Blomqvist 2010). Opinnäytetyön tarkoituksena on saada vastaukset ky-

symyksiin: Mitä asioita on huomioitava prosessin mallintamisessa? Mitkä ovat 

siirtoajoneuvoprosessin suurimmat heikkoudet? Pystytäänkö siirtoajoneuvopro-

sessissa tehtävästä päällekkäisestä työstä luopumaan tai ainakin vähentämään 

sitä? 

Toteutan kyselyn, jossa selvitän, ovatko urakoitsijat tietoisia Lapin ELY-keskuk-

sen siirtoajoneuvoprosessin etenemisestä, onko heillä tarpeeksi hyvät työkalut 

työn tekemiseen ja onko heitä koulutettu tai perehdytetty riittävästi. Tutkimuksen 

perusteella laaditaan uusi ehdotus prosessimalliksi ja näin kehitetään organisaa-

tion siirtoajoneuvoprosessia 

Tässä opinnäytetyössä käytän teoreettisena tietoperustana prosessin kehittämi-

seen paneutuvaa kirjallisuutta, siirtoajoneuvoasioihin liittyvää työpaikalta saa-

maani materiaalia sekä leaniin perehtynyttä kirjallisuutta. Leaniin perehdyn, 
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koska se vaikuttaa nykyaikaiselta johtamiselta ja karsii pois turhan ja päällekkäi-

sen työn. Siirtoajoneuvoprosessia käsittelevästä aiheesta ei ole tehty aikaisem-

min opinnäytetyötä.  
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2 SIIRTOAJONEUVOPROSESSI   

2.1 Sovellettavat lait 

Ajoneuvojen siirrossa sovelletaan siihen laadittua erityislakia, josta uusin tuli voi-

maan 1.1.2020. Tätä lakia sovelletaan ajoneuvon siirtämiseen ja käsittelyyn siir-

ron jälkeen. Mitä tässä laissa säädetään ajoneuvosta, koskee se myös siinä ole-

via tavanomaisia esineitä. Olennaisin muutos tapahtui kuulutusmenettelyssä, 

jossa 1.1.2020 alkaen siirryttiin yleistiedoksiantoon ja ilmoitukset julkaistaan vi-

ranomaisen eli Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla, johon viitataan myös muiden 

ELY-keskusten verkkosivuilla. (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 1508/2019.) 

Siirtoajoneuvoprosessissa sovelletaan myös hallintolakia. Tämän lain tarkoituk-

sena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. 

Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta. 

(Hallintolaki 434/2003.) Lisäksi päätöksissä sovelletaan Valtion maksuperustela-

kia 150/1992, Valtion maksuperusteasetusta 211/1992 ja Valtioneuvoston ase-

tusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 

kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista 387/2020. 

2.2 Siirtoajoneuvoprosessin nykytila 

Siirtoajoneuvoprosessin nykyinen prosessikuvaus on liitteenä 1. Siirtoajoneuvo-

prosessiin kuuluvat Tienkäyttäjälinja, urakoitsijat ympäri Suomea, urakoitsijoiden 

käyttämät hinausliikkeet, urakoiden valvojat, jotka ovat ELY-keskuksen henkilös-

töä, Lapin ELY-keskuksen tarkastajat ja heidän esimies sekä talouspuolen hen-

kilöstö laskutuksessa. Ajoneuvon siirron jälkeen prosessiin kuuluvat myös kun-

tien varastohenkilöt ja mahdollisesti myös perintätoimistot. (Lapin ELY-keskuk-

sen siirtoajoneuvoprosessikaavio ja -kuvaus 2017.) 

Urakoitsija siirrättää hinausfirmoilla tien varteen jätetyn ajoneuvon löytökunnan 

varastoon ja ilmoittaa siirrosta Harja-järjestelmän kautta Lapin ELY-keskukseen, 

jonka jälkeen alkaa ELY-keskuksen rooli siirtoajoneuvoprosessissa. Tähän men-

nessä tarkastajat ovat seuranneet Harjaan tulevia siirtoajoneuvoilmoituksia, joita 
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seurataan vähintään kaksi kertaa päivässä. (Lapin ELY-keskuksen siirtoajoneu-

voprosessikaavio ja -kuvaus 2017.) 

Urakoitsijan täytyy tehdä Harja-järjestelmään aloituskuittaus, kun ajoneuvo on 

ensimmäisen kerran havaittu ja ajoneuvosta on tehty puhelimitse ilmoitus Tielii-

kennekeskukseen. Aloituskuittauksesta tulisi ilmetä ajoneuvon tunnistetiedot (re-

kisteritunnus tai valmistenumero, merkki, malli ja väri). Tämän jälkeen hän seuraa 

ajoneuvon tilaa kaksi vuorokautta, ellei ajoneuvon sijainti edellytä nopeampaa 

siirtoa eli lähisiirtoa. Kahden vuorokauden jälkeen ajoneuvo siirretään, jos ajo-

neuvoa ei ole siirretty paikalta esimerkiksi omistajan toimesta. Kun urakoitsija to-

teaa, että ajoneuvoa ei siirretä tien varresta omistajan toimesta, tilaa hän siirron 

ja tekee Harja-järjestelmään lopetuskuittauksen. (Liikennevirasto 2018.) 

Aina kun Harjaan tulee uusi ilmoitus, tarkastaja etsii siihen Tiemapista urakoitsi-

jan ilmoittaman ajoneuvon sijainnin perusteella kuntatiedon, ELY-keskuksen ja 

urakan. Tienumeron perusteella Tierekisteristä tarkastetaan tien virallinen nimi. 

Jos ilmoituksessa on mainittu rekisteritunnus, tarkastaja katsoo omistajatiedot 

Traficomin ATJ:stä (ajoneuvotietojärjestelmä) ja omistajatietojen perusteella yrit-

tää etsiä omistajan puhelinnumeron Fonectalta. Fonecta on hakupalvelu, josta 

löytyy henkilöt, yritykset, palvelut ja puhelinnumerot. Jos omistajalle löytyy puhe-

linnumero, tarkastaja yrittää tavoittaa omistajaa ja sopia ajoneuvon noutamisesta 

omistajan kanssa. Jos omistaja aikoo noutaa ajoneuvon, tarkastaja ilmoittaa 

tästä urakoitsijalle, ettei urakoitsija ehdi noutaa autoa ennen omistajaa. Muuten 

ilmoitus jää odottamaan urakoitsijan lopetuskuittausta. (Lapin ELY-keskuksen 

siirtoajoneuvoprosessikaavio ja -kuvaus 2017.) 

Harjassa seurataan vanhojakin ilmoituksia siihen saakka, kun urakoitsija on kir-

jannut lopetuskuittauksen, jonka jälkeen asia päättyy Harjassa. Lopetuskuittaus 

voi merkitä sitä, että omistaja on noutanut ajoneuvon, kunta on siirtänyt ajoneu-

von, ajoneuvo on siirretty varastoon tai ajoneuvolle on tehty lähisiirto. Lähisiirto 

yleensä ottaen tehdään, kun ajoneuvosta on haittaa tien käytölle. Tien käytölle 

haittaa aiheuttaa esimerkiksi tunneleihin, risteysalueelle, rampeille tai moottori-

tien varrelle jääneet ajoneuvot. (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 1508/2019.) 

Urakoitsijoiden tekemästä ilmoituksesta Harjaan ja varsinkin heidän toimenpide-

pyynnön (Harjassa käytetään tästä lyhennettä TPP) lopetuskuittauksesta täytyy 
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löytyä Lapin ELY-keskuksen tarkastajille kaikki päätöksen teossa tarvittavat tie-

dot ajoneuvon siirtopäivä, ajoneuvon siirtosyy ja kunnan varaston nimi ja osoite. 

Kun tarkastaja havaitsee lopetuskuittauksen, jonka sisältö on varastosiirto, vaatii 

se ELY-keskuksen päätöksen. Jos sisältö on lähisiirto, tarkastaja tekee yhdessä 

urakoitsijan kanssa lähisiirtopöytäkirjan, jonka jälkeen tarkastaja vielä laatii erik-

seen lähisiirrosta kustannuspäätöksen ajoneuvon omistajalle. Lähisiirtoja teh-

dään muutamia kymmeniä vuodessa. Kuntien siirtämät autot menevät vain 

Uspaan ja tilastointiin. (Hallituksen esitys HE 91/2019.) 

Jos lopetuskuittauksen sisältö on, että ajoneuvo on siirretty varastoon ja kaikki 

tarvittavat tiedot löytyvät lopetuskuittauksesta, voidaan tehdä ajoneuvon siirrosta 

kirjallinen päätös. Tarkastajan täytyy vielä selvittää, että ajoneuvo on siirretty oi-

kean kunnan eli löytökunnan varastoon. Lain mukaan kaikkien kuntien täytyy pys-

tyä osoittamaan varasto alueellaan tienvarsille jätetyille ajoneuvoille. Jos ajo-

neuvo on siirretty oikeaan varastoon, seuraavaksi valmistellaan siirto- ja kustan-

nuspäätös asiassa. Päätös täytyy tehdä lain mukaan viipymättä siirron jälkeen. 

Jos ajoneuvoa ei ole siirretty oikeaan, löytökunnan varastoon, urakoitsija joutuu 

siirrättämään ajoneuvon oikeaan varastoon omalla kustannuksellaan. (Laki ajo-

neuvojen siirtämisestä 1508/2019.) 

Ilmoituksen ja tunnistetietojen lisäksi urakoitsijan tulisi ohjeistuksen mukaan ottaa 

kuvat ajoneuvosta ja lähettää kuvat siirrettävistä ajoneuvoista siirtoajoneuvoasi-

oiden yhteissähköpostilaatikkoon. Näin päätöksentekijät voivat varmistaa vielä 

kuvien perusteella oikean siirron syyn ja ajoneuvon tunnistetiedot. Yhteissähkö-

postilaatikkoa lukevat kaikki tarkastajat, jotka tekevät siirtopäätöksiä. (Liikenne-

virasto 2018.) 

Siirrettyjen ajoneuvojen ilmoitusmäärät ovat kasvaneet vuosittain. Varastoon siir-

toja on noin puolet ilmoitusten määrästä. Vuonna 2019 siirrettävistä ajoneuvoista 

ilmoituksia tuli Lapin ELY-keskukseen 1253 kappaletta, joista varastoon siirrettiin 

lähes puolet eli 616 kappaletta. Taulukossa 1 on vuoden 2020 tilasto kuvattuna 

syyskuun loppuun. Vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä oli ilmoituksen 

kasvu 12 %, kun sitä verrattiin vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. Ilmoitus-

määrien kasvusta huolimatta, päätökset on pystytty tekemään lain asettaman kä-

sittelyajan puitteissa eli viipymättä. (Hallikainen 2020.)  
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Taulukko 1. Siirtoajoneuvojen tilasto 1.1.-30.9.2020 

 

Siirtoajoneuvoprosessin aikana käytetään useampaa eri järjestelmää hyväksi, 

ennen kuin saadaan päätös asiakkaalle lähtemään. Ilmoituksia seurataan Harja-

järjestelmästä. Kun ilmoitus tulee, tarkastajat katsovat ajoneuvon sijaintitiedot 

karttaohjelma Tiemapista, josta löytyy, kunta, tienumero, ELY-keskus ja urakka. 

Tämän jälkeen käydään katsomassa tierekisteristä maantien virallinen nimi. (La-

pin ELY-keskuksen siirtoajoneuvoprosessikaavio ja -kuvaus 2017.) 

Jos ajoneuvon tunnistetiedot ovat tiedossa, käydään katsomassa Traficomin 

ATJ:stä ajoneuvon omistaja ja hänen osoitteensa. Mikäli osoite ei ole tiedossa, 

katsotaan sitä VTJ:stä (väestötietojärjestelmä). ATJ-tietojen perusteella etsitään 

ajoneuvon omistajan puhelinnumeroa Fonectasta. Jos omistajaa ei saada tie-

toon, ajoneuvon siirrosta tehdään yleistiedoksianto Lapin ELY-keskuksen nettisi-

vuille, jonne kaikkien ELY-keskusten sivuilta siirtoajoneuvoasioissa on ohjaus. 

(Lapin ELY-keskuksen siirtoajoneuvoprosessikaavio ja -kuvaus 2017.) 

Lisäksi sähköpostilla tapahtuu viestinvaihto urakoitsijoiden, ELY-keskusten, va-

rastojen, poliisin sekä Traficomin kanssa. Liikenteen asiakaspalvelusta ja Myyn-

tilaskutuksesta tulevat yhteydenotot tulevat sähköpostitse. Lisäksi on Handi-jär-

jestelmä, jossa asiatarkastetaan saapuneet ulosoton passiiviperintälaskut. Oikai-

suvaatimukset tulevat Uspaan, samoin kuin perintä- ja velkajärjestelyasiat. (Lapin 

ELY-keskuksen siirtoajoneuvoprosessikaavio ja -kuvaus 2017.) 

Lapin ELY-keskuksen käyttämä päätöspohja on vakiomuotoinen, mihin täytetään 

ajoneuvon ja omistajan tiedot. Kun päätös on valmis, sitä tulostetaan yksi kappale 

SIIRTOAJONEUVOT 2020 (1.1.-30.9.2020)

UUD VAR KAS PIR POS KES EPO POP LAP Yhteensä
Ilmoitetut ajoneuvot 373 114 59 137 94 53 31 116 64 1041

Varastosiirrot 241 66 32 73 63 40 19 57 37 628
Lähisiirrot 23 2 3 8 0 2 1 4 3 46
Romuajoneuvot/kunta 4 1 1 0 1 1 0 0 0 8
Omistaja noutanut 104 45 24 57 30 10 10 55 23 358

Siirtomaksut 52463,81 11550,00 5830,00 14520,00 11440,00 8140,00 3850,00 10340,00 7370,00 125503,81

Yleistiedoksiannot 59 20 4 13 13 7 1 13 9 139

Oikaisuvaatimukset 11 0 1 3 3 2 1 2 3 26
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ja liitteeksi tulostetaan oikaisuvaatimusohje. Päätös hyväksytään sähköisesti La-

pin ELY-keskuksen asianhallinta- ja arkistojärjestelmässä eli Uspassa. Päätökset 

täytyy tulostaa ja postittaa paperipostina, koska ei tiedetä ajoneuvon omistajien 

sähköpostiosoitteita. (Lapin ELY-keskuksen siirtoajoneuvoprosessikaavio ja -ku-

vaus 2017.) 

Päätös lähetetään sähköpostilla tiedoksi urakoitsijalle, urakan valvojalle, varas-

tolle, kunnalle ja poliisille. Tämän jälkeen päätös kirjataan Uspaan. Sitten päätök-

sestä viedään tiettyjä tietoja erikseen Exceliin, josta saadaan tarvittavat tilastot 

kerättyä. Lopuksi vielä täydennetään Excelillä oleva laskutuspyyntötaulukko, jo-

hon kirjataan ajoneuvon omistajan nimi ja osoitetiedot, henkilötunnus, ajoneuvon 

rekisteritunnus ja laskutettava summan. Täytetty taulukko lähetetään taloushal-

linnolle sähköpostitse kerran viikossa laskujen tekemistä varten. (Lapin ELY-kes-

kuksen siirtoajoneuvoprosessikaavio ja -kuvaus 2017.) 

Päätöksen jälkeinen yhteydenotto on ensi vaiheessa ohjattu Liikenteen asiakas-

palvelukeskukseen, jonka kautta asiakas voi saada neuvontaa tai jättää soitto-

pyynnön asiantuntijalle eli päätöksen tehneelle tarkastajalle. Usein tämä tarkoit-

taa sitä, että asiakas haluaa valittaa päätöksestä. (Lapin ELY-keskuksen siirto-

ajoneuvoprosessikaavio ja -kuvaus 2017.) Tällöin asiakasta neuvotaan teke-

mään oikaisuvaatimus, joka käsitellään Lapin ELY-keskuksessa eli tähän teh-

dään uuden asian tutkimisen jälkeen oikaisuvaatimuspäätös (Laki ajoneuvon siir-

tämisestä 1508/2019). 

Oikaisuvaatimuksia tehdään monien asioiden takia, mutta yleisimpinä voisi mai-

nita, että ajoneuvo on myyty, mutta uusi omistaja ei ole rekisteröinyt ajoneuvoa 

nimelleen tai ajoneuvon on siirretty varastoon, mutta omistaja tekee oikaisuvaa-

timuksen, kun hänelle ei ole ilmoitettu ajoneuvon siirrosta, eikä näin ollen halua 

maksaa siirtomaksua. Muutamia tapauksia on sellaisia, jossa ajoneuvo on ollut 

anastettuna tai omistaja on tilannut siirron, mutta urakoitsijan tilaama hinausfirma 

on kerennytkin siirtää ennen omistajan tilaamaa hinausta. (Lapin ELY-keskuksen 

siirtoajoneuvoprosessikaavio ja -kuvaus 2017.) 

Koronan vuoksi siirtoajoneuvoprosessia on kehitetty jonkin verran, siten että siir-

toajoneuvotyötä tekevät tarkastajat ovat voineet jäädä tekemään etätöitä. Tulos-

tamista ja skannaamista on vähennetty paljon. Päätösten allekirjoitus tehdään 
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nykyään sähköisellä hyväksyntämenettelyllä. Kokonaan siirtoajoneuvoasioita ei 

kuitenkaan voida tehdä etänä, koska päätökset täytyy postittaa paperipostina 

(Laki ajoneuvon siirtämisestä 1508/2019).  
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3 SIIRTOAJONEUVOPROSESSIN KEHITTÄMINEN 

3.1 Prosessin määritelmä 

Prosessit ovat joukko yksittäisiä toimintoja, jotka muodostavat kokonaisuuden, 

kun ne kytketään yhteen. Prosessit alkavat jostain tarpeesta ja päättyvät tarpeen 

tyydyttämiseen. (Logistiikan maailma 2019.) Laamanen ja Tinnilä (2009, 121–

122) määrittelevät, että prosessi on erilaisten toimintojen joukko ja niihin tarvitta-

vat resurssit, joiden lopputuloksena on tuloksen tuottaminen. Organisaation pro-

sessit voidaan jakaa kahteen, ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosesseja ovat ne, 

jotka todellisuudessa tuottavat lisäarvoa asiakkaalle tai muulle prosessin käyttä-

jälle. Ne ovat myös organisaation toiminnan sujuvuuden kannalta tärkeimmät toi-

minnot. Tukiprosessit ovat organisaation sisäisiä prosesseja, jotka mahdollistavat 

ydinprosessien toimimisen. (Moisio & Ritola 2001, 88.) 

Sana prosessi on peräisin latinan kielen sanoista processus ja procedere, jotka 

tarkoittavat vapaasti suomennettuna ”eteenpäin viemistä”. Prosessissa viedään 

jotain eteenpäin, jolloin tämä jokin jalostuu. (Modig & Åhlström, 2013.) 

Kun kyseessä on suurempi organisaatio, yhtenäiset toimintatavat eivät ole itses-

täänselvyys. Hyvän prosessin luominen vaatii väistämättä jonkin asteista suun-

nittelua. Mitä enemmän prosessiin liittyy eri osapuolia, viestintää, päätöksen te-

koa ja niin edelleen, sen mahdollisuudet onnistua heikkenevät. Hyvän suunnitte-

lun ja poikkeamien hallinnan merkitys korostuu. (Arter Oy, 2020.) Tähän viitaten 

haasteena Lapin ELY-keskuksen siirtoajoneuvoprosessissa on urakoitsijoiden 

suuri määrä. Kaikki täytyisi saada toimimaan samalla tavalla, ohjeistuksen mu-

kaisesti, jolloin tarkastajien työ helpottuisi ja nopeutuisi. 

3.2 Toimiva prosessi  

Itsestäänselvyytenä eivät ole yhtenäiset toimintatavat, kun kyseessä on suurempi 

organisaatio. Kun luodaan hyvää ja toimivaa prosessia, se vaatii suunnittelua. 

Mitä enemmän prosessiin liittyy viestintää, päätöksen tekoa, eri osapuolia ynnä 

muuta, mahdollisuudet onnistumiselle heikkenevät. Hyvän poikkeamien hallin-

nan ja suunnittelun merkitys korostuu. Prosessin luomisessa ja ylläpidossa on 
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havaittavissa tietynlaisia päävaiheita. Kaikki lähtee prosessin ja sen toimintaym-

päristön tunnistamisesta kohti mittaamista ja jatkuvaa kehittämistä. (Arter Oy, 

2020.) 

Hyvä prosessi arvostaa asiakasta ja tuottaa työn asetettujen tavoitteiden mukai-

sesti. Prosessi tuottaa, mitä lupaa ja tuote on laadukasta ja tuotettu luvatussa 

ajassa tehokkaasti. Hyvä prosessi on tarpeeksi yksinkertainen ja siinä ei tapahdu 

virheitä. (Logistiikan maailma 2019.) 

Hyvässä prosessissa on minimoitu hukka ja prosessin vaiheet kytkeytyvät toi-

siinsa jatkuvana virtana. Prosessi täytyy olla dokumentoitu ja kaikkien tiedossa ja 

siinä noudatetaan yhteisiä toimintatapoja. Hyvään prosessiin liittyy keskeisessä 

roolissa johtaminen: prosessilla täytyy olla mittarit joita seurataan. Prosessia tu-

lee kehittää jatkuvasti. Yksinkertaistettuna prosessit tulee tunnistaa, suunnitella 

tehokkaiksi sekä dokumentoida. Prosesseja täytyy johtaa ja prosesseja täytyy 

kehittää. (Logistiikan maailma 2019.) 

3.3 Prosessikaavio 

Prosessikaaviolla kuvataan graafisesti työprosessin toiminnot. Prosessin tietovir-

rat, toiminnot ja tuotteet kuvataan erilaisilla sovituilla symboleilla. Prosessikaavio 

auttaa ymmärtämään paremmin toimintojen järjestystä ja niiden välisiä riippu-

vuuksia. (Laamanen & Tinnilä 2009.) 

Yleensä yhden prosessin kulku esitetään prosessikaaviolla. Prosessikaaviolla 

voidaan esittää havainnollisesti organisaation eri rajapinnat ja osastot tai ihmiset, 

keitä kyseinen prosessin osa koskee. Näin voidaan löytää ja kehittää esim. yh-

teistyötä prosessin sujuvoittamiseksi. Prosessikaaviosta voi selvitä myös eri vai-

heisiin liittyvät resurssit. (Koskimies 2012.) 

On monia erilaisia tapoja piirtää ja luoda prosessikaavioita. On olemassa myös 

valmiita malleja ja ohjelmia, joiden avulla voidaan tehdä kaavioita ja jotka ovat 

monipuolisesti sovellettavissa eri tilanteisiin. (Julkisen hallinnon tietohallinnon 

neuvottelukunta 2012.) 
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3.4 Prosessin kehittäminen 

Prosessia pitäisi tarkastella tietyin väliajoin sillä mielin, että olisiko jotakin kehitet-

tävää. Kehittäminen voi johtua uuden lain voimaantulosta, organisaatiomuutok-

sista tai työmäärän kasvusta (Hannua 2003). Työmäärän kasvu on haasteena 

Lapin ELY-keskuksen siirtoajoneuvoprosessissa, sillä henkilöstöresurssia ei 

voida kasvattaa taloudellisista syistä. Siksi on keskityttävä prosessin kehittämi-

seen. 

Prosessien kehittämisessä olisi hyvä saada mukaan erityiset asiantuntijat, eli pro-

sessissa työtä tekevät ihmiset. Prosessien kehittämisessä ensimmäisenä aske-

leena on yleensä prosessien kuvaaminen yhdessä. Vaikka prosesseista olisikin 

olemassa kuvaukset, yhteinen prosessin ”läpikävely” ja kuvaaminen auttaa ym-

märtämään kokonaisuutta, tunnistamaan hukkaa ja viiveitä, joita pitäisi yrittää 

poistaa sekä löytämään kehityskohteita. Näin meillä on hyvä ymmärrys prosessin 

nykytilasta. Tärkeä lähtökohta prosessien kehittämiselle on läpäisyajan lyhentä-

minen, koska tällöin väistämättä kasvatetaan arvoa tuottavan ajan osuutta pro-

sessista. (Logistiikan maailma 2019.) 

Martinsuon ja Blomqvistin mukaan prosessien kehittäminen alkaa aina löydetystä 

kehittämistarpeesta. Tässä vaiheessa on hyvä käydä läpi olemassa olevat pro-

sessit, joita muutos koskee. Kehittämispäätöksen jälkeen henkilö tai tiimi analysoi 

nykyvaihetta ja samalla päättää kehitystyön halutusta lopputuloksesta. Kun kehi-

tettävä prosessi on saatu rajattua, on syytä tarkastella myös nykyisin käytössä 

olevaa prosessia vielä tarkemmin: mitä puutteita mahdollisesti prosessista löytyy 

tai onko sen tulokset sellaisia kuin halutaan. Tätä voidaan kutsua analysointivai-

heeksi. (Martinsuo & Blomqvist 2010.) 

Mikäli on uusi prosessi toteutettavana, täytyy selvittää, miten käytössä ollut pro-

sessi on koettu omassa organisaatiossa tai otetaan selvää muista samankaltai-

sista prosesseista. Jos tavoitteena on kehittää paremmaksi olemassa olevaa pro-

sessia, tärkeää on saada kuvattua prosessi kokonaisuudessaan. Tässä vai-

heessa osallistetaan prosessin parissa työskentelevät henkilöt, muun muassa 

keräämällä tietoa haastatteluilla, olemassa olevien tietojen analysoinnilla sekä 

prosessin havainnoinnilla ja mallintamisella. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 7.) 
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Analysoinnin jälkeen tunnistetaan mahdolliset kehitettävät alueet. Joissakin ta-

pauksissa riittää vain tietyn prosessin osan suunnittelu, mutta joissain tilanteissa 

on järkevämpää suunnitella uudestaan koko prosessi alusta alkaen, mutta asiak-

kaan odotukset ja tarpeet täytyy ottaa huomioon. Useimmiten riittävää on vain 

esimerkiksi tietyn aliprosessin uudistaminen. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 7.) 

Tässä vaiheessa valitaan toteuttaja kehittämishankkeeseen, laaditaan toteutuk-

sen suunnitelma, laaditaan aikataulu sekä sovitaan muista tärkeistä asioista pro-

jektissa (Mäkinen 2017). 

Kun on luotu suunnitelma, niin toteutusvaiheessa siirretään suunnitelma käytän-

töön. Tässä vaiheessa kehittämistiimin täytyisi pitää yllä seurantaa, onko suunni-

tellussa aikataulussa mahdollista päästä haluttuun lopputulokseen vai tehdäänkö 

suunnitelmaan mahdollisesti vielä muutoksia. (Mäkinen 2017.) Seurantaa tehtäi-

siin prosessia tarkkailemalla, jolloin mahdollisten korjausten ja muutosten teke-

minen on helpompaa. Seurannan ohessa pidettäisiin mielessä vielä kehitystyön 

alussa määritellyt tavoitteet, jolloin saadaan arvokasta tietoa siitä, onko proses-

sista kokonaisuudessaan saatu haluttu hyöty. (Martinsuo & Blomqvist, 2010 7).  

Kun kehittämisprosessi on saatu päätökseen, on arviointivaiheen vuoro. Tämä 

vaihe on yksi tärkeimmistä kehittämishankkeen osista. Arviointivaiheessa analy-

soidaan lopputulosta, onko asetettu tavoite saavutettu ja miten tavoitteeseen 

päästiin. Arviointivaiheessa kehittämistyö siirretään käytännön työhön, jossa 

apuna toimii viestintä henkilöstölle. Lisäksi on hyvä luoda suunnitelma, jonka pe-

rusteella toimintaa kehitetään jatkuvasti muuttuvien säädösten ja työtapojen mu-

kaiseksi. (Mäkinen 2017.) 

Sovellettavassa siirtoajoneuvolaissa asetetaan Lapin ELY-keskuksen prosessille 

käsittelyaika, viipymättä, joka tarkoittaa, että ajoneuvon siirrosta on tehtävä pää-

tös viipymättä ajoneuvon omistajalle. Tämä viipymättä on vaikea tulkita ja voi 

käytännössä tarkoittaa käsittelyajan olevan muutamasta päivästä muutamaan 

viikkoon. Lapin ELY-keskuksessa työt on pääosin saatu hoidettua asianmukai-

sesti. Välillä on ruuhkainen työtilanne ja päätöksen teko venyy ja välillä ajoneu-

vojen siirtoilmoitukset tulevat myöhässä Lapin ELY-keskukselle. (Laki ajoneuvo-

jen siirrosta 1508/2019.)  
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4  SIIRTOAJONEUVOPROSESSIN TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Siirtoajoneuvoprosessin tutkimusmenetelmät  

Opinnäytetyössä käytän tutkimusmenetelmänä kvalitatiivista eli laadullista tutki-

musta. Lisäksi tutkimuksessa on määrällinen ote. Laadullinen tutkimus auttaa 

ymmärtämään tutkimuskohdetta. Tavoitteena on ymmärtäminen, ei määrien sel-

vittäminen. Käytän kvalitatiivista tutkimusta, koska tutkimus sopii hyvin toiminnan 

kehittämiseen, vaihtoehtojen etsimiseen ja sosiaalisten ongelmien tutkimiseen. 

(Kananen, 2015.) 

Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat haastattelut, kyselyt ja ha-

vainnointi. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään niin paljon, että saa-

vutetaan ymmärrys tutkimuskohteesta. Haastatteluilla ja kyselyillä saadaan tietoa 

tarvittavista muutostoimenpiteistä silmällä pitäen prosessin kehittämistä. Kysy-

mykset täytyy laatia huolella, jotta saadaan tarvittava tieto. (Vilkka 2007.) 

Tutkimusaineisto koostuu urakoitsijoille ja urakan valvojille tehtävästä Webropol-

kyselystä. Hyvän lopputuloksen saamiseksi haastattelen lisäksi kahta Lapin ELY-

keskuksen tarkastajaa ja heidän esimiestään. Kysely tehdään anonyymisti, jottei 

vastaajia pystytä tunnistamaan. Kyselyn vastauksista teen yhteenvedon nykyisen 

prosessin toimivuudesta ja mahdollisista ongelmakohdista ja niiden selvittämi-

sestä. 

Kysely on aineistonhankintamenetelmä, jossa tietyltä, valitulta, ihmisjoukolta ky-

sytään vastauksia samoihin kysymyksiin. Kysely voidaan toteuttaa usealla eri ta-

valla. Kyselyn toteuttamistapojen, vastaajajoukon rajauksen ja kysymysten sisäl-

töjen rajauksen valintaan vaikuttaa se, mitä tutkimuksessa halutaan saada sel-

ville. Kyselyn laatimiseen ja toteuttamiseen liittyy useita tekijöitä, jotka voivat vai-

kuttaa kyselyssä saataviin vastauksiin, vastausten informatiivisuuteen, kyselyn 

vastausprosenttiin ja kyselyn luotettavuuteen. Kyselyn toteuttaminen edellyttää 

sen ongelmakohtiin paneutumista etukäteen ja kyselyn pilotoimista ennen sen 

toteuttamista. Kyselyn muodosta riippuen, vastauksia voidaan analysoida sekä 

määrällisesti että laadullisesti. Kun tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka 
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koskee esimerkiksi havaintoja, mielipiteitä, arvoja, käsityksiä, asenteita tai koke-

muksia, tutkimusaineisto on järkevää koota haastattelemalla. (Eskola, J. & Suo-

ranta, J. 1998.) 

Haastattelu on aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkija osallistuu vuorovaikut-

teisesti aineiston tuottamiseen. Haastattelutapoja voidaan tyypitellä sen mukaan, 

mikä on tutkijan rooli vuorovaikutustilanteessa. Haastattelun rakenteita ja toteu-

tustapoja on erilaisia ja erityyppisille haastatteluille on muodostunut omia käytän-

töjä. (Koppa 2016.) 

Haastattelu voi olla esimerkiksi: strukturoimaton eli avoin haastattelu, puolistruk-

turoitu haastattelu tai strukturoitu eli lomakehaastattelu. Usein avoin haastattelu 

lähestyy haastateltavan ja haastattelijan välistä keskustelua. Haastattelun muoto 

voi olla esimerkiksi teemahaastattelu, ryhmähaastattelu tai asiantuntijahaastat-

telu. Haastattelu voidaan tallentaa esimerkiksi täyttämällä lomake, tekemällä 

muistiinpanoja, äänittämällä tai videoimalla. (Koppa 2016.) 

Tutkimuksessani toteutin tarkastajien ja esimiehen haastattelun sähköpostiky-

selyllä, jotta asiantuntijat saivat tarpeeksi aikaa miettiä vastauksia ja vastata ky-

selyyn oman aikataulunsa mukaan joustavasti. Määräajan jälkeen kysyin vielä 

täydentäviä lisäkysymyksiä. 

Kyselyn analysoinnilla tarkoitetaan kyselyn vastausten havainnollistamista mm. 

piirakka- ja pylväsgraafien avulla, joita aion käyttää apuna omassa analysoinnis-

sani (Jyväskylän yliopisto 2012). Havainnollistamisessa voidaan käyttää myös 

frekvenssi- ja tunnuslukutaulukoita. Frekvenssitaulukko sisältää kysymyksen eri 

vastausvaihtoehtoihin tulleiden vastusten määrän, joita ehkä tulen käyttämään 

avuksi joissakin analysointituloksissani. (Jyväskylän yliopisto 2012.) 

4.2 Urakoitsijoiden ja urakan valvojien kysely 

Urakoitsijoille ja ELY-keskuksessa työskenteleville urakan valvojille lähetettiin 

3.9.2020 Webropol-kysely, kysymykset liitteenä 2. Kysely toteutettiin niin, että 

vastaajat voivat vastata anonyymisti. Kyselyllä oli 122 vastaanottajaa. Kysely lä-

hetettiin uudelleen 14.9.2020 niille, jotka eivät olleet kyselyyn vielä vastanneet. 

Kyselyyn tuli 53 vastausta, joten vastausprosentti oli 43 %. 



21 

 

Kyselyllä oli tarkoitus saada vastauksia siirtoajoneuvoprosessin alkupään ongel-

miin eli Lapin ELY-keskuksessa havaittuihin Harja-järjestelmän kuittausongel-

miin. Kyselyllä oli tarkoitus saada selville, onko urakoitsijoilla joitakin ongelmia 

esimerkiksi työvälineissä tai perehdytyksessä ja onko Harja oikea järjestelmä siir-

toajoneuvojen ilmoitteluun. Mitä kehittävää urakoitsijoilla tai urakan valvojilla 

mahdollisesti olisi, että kuittaukset saataisiin ohjeenmukaisiksi. Kyselyssä ei ky-

sytty henkilöiden tarkempia taustatietoja, koska niillä ei ole merkitystä tässä tut-

kimuksessa. 

Ensimmäisenä kysymyksenä kysyttiin, onko siirtoajoneuvoista helppo tehdä il-

moitukset Harja-järjestelmään. Suurin osa vastaajista vastasi kyllä, mutta 9 % oli 

sitä mieltä, että ei ole (Kuvio 1). Kun näiltä ei vastaajilta kysyttiin perusteluita, 

vastauksiksi saatiin, että ilmoitus vaatii aina soiton liikennekeskukseen, jossa il-

moitus kirjataan Harja -järjestelmään. Muutamien vastaajien mielestä olisi pa-

rempi, jos ilmoituksen voisi tehdä itse, näin esim. ajoneuvon tiedot pysyisivät pa-

remmin muuttumattomina, esim. rekisteritunnus, jota ei aina saada. Jos ilmoituk-

sen voisi tehdä itse, vastaajan mielestä tulisi tarkempi ja parempi ilmoitus. 

 

Kuvio 1. Onko siirtoajoneuvoista helppo tehdä ilmoitukset Harja järjestelmään? 

 

Toisena kysymyksenä kysyttiin, ovatko urakoitsijat ja urakan valvojat saaneet tar-

peeksi koulutusta siirtoajoneuvoasioihin. Tähän suurin osa antoi kyllä-vastauk-

sen, mutta osa oli sitä mieltä, että ei (Kuvio 2). Ei-vastaajista osa ei ole saanut 

lainkaan koulutusta ja yksi toivoi, että asiasta olisi yksi ohje, jonka voisi antaa 

esim. uudelle työntekijälle, niin asia menisi kerralla oikein. 



22 

 

 

Kuvio 2. Oletko saanut tarpeeksi koulutusta siirtoajoneuvoasioihin? 

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin, että tietävätkö he kuittausten eri vaiheiden 

tärkeyden siirtoajoneuvoprosessissa.  Suurin osa vastasi tähän kyllä, mutta 17 % 

vastaajista oli sitä mieltä, että ei (Kuvio 3). Moni vastaajista vastasi, että ei tiedä 

kuittausten eri vaiheiden tärkeyttä, mutta ne pitää tehdä.  Muutama vastaaja oli 

sitä mieltä, ettei tiedä koko prosessia hyvin ja sitä pitäisi avata. 

 

Kuvio 3. Tiedätkö kuittausten eri vaiheiden tärkeyden siirtoajoneuvoprosessissa? 

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin, että onko Harja mielestäsi hyvä järjestelmä 

siirtoajoneuvojen ilmoittamiseen. Tähän suurin osa vastasi kyllä, mutta muutama 

prosentti vastasi ei (Kuvio 4). Osa vastaajista piti parempana vaihtoehtona säh-

köpostia tai puhelinta. Osalla huonot kuuluvuudet estävät tekemästä ilmoituksia 

puhelimella liikennekeskukseen. Yksi vastaajan idea oli valmis pohja, jonka he 

täyttäisivät, ja yksi alusta, johon tämä lähetettäisiin ja tämä korvaisi soiton, kuit-
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taukset ja sähköpostin lähettämisen. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että ilmoituk-

sen voisi tehdä sähköpostilla Lapin ELY-keskukseen, kun kuvat kuitenkin täytyy 

lähettää erikseen. 

 

Kuvio 4. Onko Harja mielestäsi hyvä järjestelmä siirtoajoneuvojen ilmoittamiseen 

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin, että tietävätkö he Harjan aloituskuittauksen 

sisällön. Suurin osa tiesi, mutta 22 % oli sitä mieltä, ettei tiedä (Kuvio 5). Vastaa-

jien perusteluita tietämättömyyteen olivat, ettei ole koskaan kerrottu, mitä kuit-

tauksen tulisi sisältää tai he eivät tiedä, mitä sen tulisi sisältää. Osa tunsi tarvit-

sevan ohjeistusta tähän ja osa vastasi, että urakka ei tee aloituskuittausta tai on 

epäselvää, mitä aloituskuittauksen tulisi sisältää.  

 

Kuvio 5. Tiedätkö Harjan aloituskuittauksen sisällön? 
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Kuudentena kysyttiin, että tietävätkö urakoitsijat ja aluevastaavat lopetuskuittauk-

sen sisällön. Tähän suurin osa vastasi tietävänsä ja muutama prosentti ei tiennyt 

(Kuvio 6). Vaikka suurin osa vastaajista tiesi, silti kaivattiin vielä ohjeistustakin. 

 

Kuvio 6. Tiedätkö lopetuskuittauksen sisällön? 

Seitsemäntenä kysymyksenä kysyttiin, että onko työnantaja perehdyttänyt heidät 

Harjan käyttöön. Suurin osa vastasi kyllä, mutta 17 % vastaajista oli sitä mieltä, 

että ei (Kuvio 7). Moni vastaajista vastasi, että ELY-keskus on kouluttanut, joka 

on kuitenkin yhden mielestä ollut vähäistä. Osa vastaajista on kouluttautunut itse, 

osa käynyt Harja-koulutuksen ja osalle koulutusta on tullut muuta kautta kuin 

työnantajan toimesta. 

 

Kuvio 7. Onko työnantaja perehdyttänyt heidät Harjan käyttöön? 
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Kahdeksantena kysymyksenä kysyttiin, että tuntevatko he tarvitsevansa pereh-

dytystä Harjan käyttöön. Suurin osa vastasi ei, mutta muutama vastasi kyllä (Ku-

vio 8). Tässä kysymyksessä oli vapaamuotoinen tekstikenttä, johon suurimmaksi 

osaksi oli kommentoitu, että Harja on tuttu ja työt hoituvat. Yhden vastaajan mie-

lestä Harja on perustyökalu. Eli Harjan käyttö tuntui olevan hallussa. 

 

Kuvio 8. Tunnetko tarvitsevasi perehdytystä Harjan käyttöön? 

Yhdeksäntenä ja viimeisenä kysymyksenä oli vapaatekstikenttä, jossa kysyttiin, 

onko heillä yleisiä terveisiä siirtoajoneuvoprosessiin ja sen kehittämiseen liittyen. 

Tähän vastauksia saatiin 20 kappaletta.  

Vastaajat ehdottivat muun muassa omaa tunnusta Harjaan siirtoajoneuvoille, 

mikä helpottaisi tilastointia ja käsittelyä. Muutama vastaaja haluaisi prosessikaa-

vion ja kuvauksen prosessista, tämä selkiyttäisi toimintaa. Samalla toivottiin, että 

prosessin kehittämisessä otettaisiin huomioon urakoitsijan näkökulma. ELY-kes-

kuksen täytyisi ilmoittaa, onko ajoneuvon omistaja tavoitettu vai ei. Tulostettavaa 

pohjaa tien varrelle jätetyn ajoneuvon tuulilasiin jättämiseksi kaivattaisiin, jotta 

vältyttäisiin tuplailmoituksilta.  

Edelleen toivottiin, että urakoitsijalle ohjeistettaisiin yhdellä paperilla vaihe vai-

heelta, mitä heidän pitää tehdä. Samalla toivottiin, että varikkopaikat tulisivat lis-

tattuna ELY-keskukselta. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että homma toimii hyvin, 

eikä se vaadi muutoksia. Esille tuli myös ongelmia kuntien kanssa. Osalla kun-

nista ei ole osoittaa paikkaa, minne siirtoajoneuvot voi viedä ja miten romuajo-
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neuvo määritellään romuajoneuvo, kun kuntien täytyisi hoitaa pois romuajoneu-

vot teiden varsilta. ELY-keskuksen järjestämiä koulutuksia pidettiin hyvinä ja niitä 

olisi syytä jatkaa. Niiden koettiin olevan tärkeitä uusille työntekijöille. 

Lisäkysymyksenä vielä kysyttiin yhdeltä urakoitsijalta, miksi he eivät voi itse tehdä 

ilmoitusta havaittuaan ajoneuvonensimmäistä ilmoitusta Harjaan. Vastaukseksi 

saatiin, että he eivät voi tehdä ilmoituksen kirjausta vaan siirtoautoilmoitus täytyy 

tehdä Tieliikennekeskuksen kautta. Tässä on varmaan taustalla jokin käyttöoi-

keusasia. Tämän jälkeen kysyttiin, että tekevätkö he aina ilmoituksen Tieliiken-

nekeskukseen puhelimella ja saavatko urakoitsijat TPP-kohtaisen maksun ilmoi-

tuksista. Tähän urakoitsija vastasi, että ilmoitukset tehdään aina puhelimella Tie-

liikennekeskukseen. Harjaan tulevat TUR (tiedoksi urakoitsijalle -ilmoitus Har-

jassa) ja TPP-viestit syötetään eri järjestelmän kautta. Näissä erona on se, että 

TPP-ilmoituksiin urakoitsijan täytyy reagoida heti. Urakoitsijoille ei makseta TPP-

kohtaisesti, vaan heillä on siirtoautojen hinauksesta kappalehinta. 

Kyseinen urakoitsija kertoi vielä oikeaoppisen siirtoajoneuvoprosessin vaiheet 

heidän näkökulmastaan. Urakoitsijan prosessi etenee seuraavasti: 

1. Soitto tieliikennekeskukseen ja ilmoituksen teko, kun siirtoauto on 
havaittu 

2. Vastaanotto ja aloituskuittaus Harjaan 

3. Kuvien toimittaminen Lapin ELY-keskukseen sähköpostilla 

4. Kahden vuorokauden seuranta 

5. Hinauksen tilaus 

6. Lopetuskuittaus Harjaan. 

Urakoitsijalla heräsi vielä kysymys siitä, että voitaisiinko ilmoitus toteuttaa jat-

kossa siten, että valokuvat lähetettäisiin Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse. 

Nämä pelkät kuvat voisivat hänen mielestään olla ilmoitus siirrettävästä ajoneu-

vosta. Siitä kaksi vuorokautta ja hinaus voitaisiin toteuttaa. Tämän jälkeen ura-

koitsija lähettäisi sähköpostitse kuittauksen Lapin ELY-keskukseen, että milloin 

siirto on toteutettu ja minne siirretty. Hän on pidempään pohtinut, että miksi näitä 

täytyy kirjauttaa Harjaan. 
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4.3 Tarkastajien ja heidän esimiehen haastattelu 

Lapin ELY-keskuksessa työskenteleville kahdelle tarkastajalle ja heidän esimie-

helleen lähetettiin sähköpostikysely 7.9.2020. Kysymykset ovat liitteessä 3. Ky-

selyyn tuli vastaukset kaikilta. Tällä kyselyllä oli tarkoitus selvittää Lapin ELY-

keskuksessa tehtävän työn ongelmakohdat eli missä prosessin osiossa on haas-

teita. Vastauksia oli tarkoitus saada kysymyksiin, miten ongelmat mahdollisesti 

saataisiin korjattua, tehdäänkö prosessissa päällekkäistä työtä ja mikä tulisi pois-

taa. Lisäksi vastauksia haluttiin kysymyksiin, että onko Harja oikea järjestelmä 

siirtoajoneuvoilmoitusten seuraamiseen ja onko tarkastajia tarpeeksi tekemässä 

siirtoajoneuvoprosessin työtä. 

Ensimmäisenä kysymyksenä kysyttiin, onko siirtoajoneuvoprosessi mielestäsi 

toimiva sekä mitä asioita siinä on hyvää ja mitä kehitettävää.  

Tarkastajat vastasivat, että siirtoajoneuvoprosessi on toimiva ja koronakevään 

myötä prosessia on jo kehitetty sujuvammaksi, kun tulostamista ja skannausta 

on vähennetty. Tulostusta ja skannausta vähentää uusien asioiden avaaminen 

Uspaan heti, kun uusi ilmoitus Harjassa havaitaan. Tänä vuonna otettiin käyttöön 

myös sähköinen päätösten hyväksyminen Uspassa.  

Tarkastajat olivat yksimielisiä siitä, että urakoitsijoiden ja muiden tienkäyttäjien 

tekemät kuittaukset Harjassa ovat usein vajaita eli kaikkia tietoja ajoneuvoista ei 

ilmoiteta. Toinen tarkastajista vastasi, että tietoja joutuu tiedustelemaan, koska 

ne ovat puutteellisia ja tämä vie turhaa työaikaa. Monesti ajoneuvon tunnistetie-

dot tulevat vasta varastolta päätöksen teon jälkeen, kun on ehditty tehdä jo pää-

tös. Tietojen tultua ilmi tarkastaja joutuu tekemään uuden päätöksen tiedossa 

olevalle omistajalle. Toisen tarkastajan mielestä ”siirtoajoneuvot tuntuvat olevan 

vain yksi paha urakoitsijan muiden tehtävien joukossa. Ohjeistus ei mene perille, 

maastopalveluohjetta ei lueta eikä urakoitsijayritys kouluta urakan työntekijöitä. 

Osa on yhteistyöpäivillä paikalla, osa aina poissa, tieto ei kulje.” Tämä toinen tar-

kastaja kuitenkin totesi, että laki ja maastopalveluohje ovat lyhyitä ja selkeitä, ja 

näitä pitäisi olla helppo tulkita urakoitsijankin. 

Esimies totesi, että ”uusien urakoitsijoiden kouluttaminen maastopalvelutehtäviin 

(ml. siirtoajoneuvotehtävät) kuuluu pääosin urakoitsijalle itselleen, mutta tästäkin 
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tuntuu olevan välillä epätietoisuutta. Keskitettyjen palvelujen nykyinen urakoitsi-

joiden ”koulutusmalli” (valtakunnalliset yhteistyöpäivät ja ePerehdytys -materiaali 

verkossa) on ollut käytössä noin kolme vuotta, mutta saatujen kokemusten pe-

rusteella tämä ei ole vaikuttanut olennaisesti urakoitsijoiden toimintaan.” Esimie-

hen mukaan urakoitsijoiden koulutusmalli ja osaaminen tulee uudelleen arvioita-

vaksi, mutta lisäksi voitaisiin kehittää vielä siirtoajoneuvoihin liittyvää täsmäkou-

lutusta sekä ohjausta yhteistyössä muiden ELY-keskusten kunnossapidon 

kanssa.  

Toinen tarkastajista ehdotti, että ”Harja-TPP voisi ”pakottaa” tunnistetietojen te-

kemiseen, ainakin siinä vaiheessa, kun urakoitsija kuittaa toimenpidepyynnön 

aloitetuksi. Se helpottaisi kovasti. Maastopalveluohjeessa se on urakoitsijan vas-

tuulla, ja tiedot pitäisi ottaa ja lisätä TPP:hen. Urakoitsija käy TPP:n perusteella 

katsomassa ajoneuvon ja ratkaisee, kuuluuko urakalle ja tilataanko lähisiirto tai 

varastosiirto.” 

Esimies oli tarkastajien kanssa samaa mieltä prosessin toimivuudesta ja totesi, 

että ”toimivuuteen vaikuttaa olennaisesti urakoitsijoiden oikeanlainen toiminta, 

jossa on edelleen paljon kehitettävää. Urakoitsijoiden tulisi tuntea urakkaohjel-

massa ja urakka-asiakirjoihin sisältyvässä maastopalveluohjeessa kuvatut siirto-

ajoneuvoprosessiin liittyvät toimintamallit erityisesti Harjaan tehtävien aloitus- ja 

lopetuskuittausten osalta, mutta vaikuttaa sieltä, että toimintamalleja ei tunneta. 

Kyseisten kuittausten oikea-aikaisuus ja niiden oikea sisältö on toimivan siirtoajo-

neuvoprosessin kulmakivi.”  

Toinen tarkastajista ehdotti myös, että laissa siirron perusteena olevaa ”hylätty 

ajoneuvo” perustetta ei saisi voida käyttää ollenkaan, koska lain mukaisena siir-

toperusteena se on harvinainen ja haastava. Kuitenkin urakoitsijat haluavat sitä 

käyttää, vaikka he tarkoittaisivat lain mukaista pysäköimistä koskevan säännök-

sen vastaisesti pysäköityä ajoneuvoa tai onnettomuusajoneuvoa. 

Toinen tarkastaja ehdotti myös seuraavaa: ”Kun ajoneuvo on siirretty, voisi lope-

tuskuittaus ”pakottaa” seuraavat tiedot: onko varastosiirto, lähisiirto, omistaja 

noutanut, kunta noutanut/romu, poliisi noutanut. Kun varasto- tai lähisiirto, olisi 

laitettava pvm ja kellonaika, siirron syy/peruste ja katuosoite minne siirretty. Näitä 
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joudumme päivittäin kysymään. Urakoitsijan vastuulla on siirtää oikeaan löytö-

kunnan mukaiseen varastoon, mutta usein menee väärään ja asia tulee selville 

vasta, kun päätös on tehty ja varasto kyselee.” Tämän jälkeen hän myös totesi, 

että keväällä 2020 on käyty keskustelua TPP:n kehittämisasioista Harjan järjes-

telmäsuunnittelijoiden kanssa. 

Lisäksi toinen tarkastaja oli sitä mieltä, että ohjaava taho, joka on Väylävirasto, 

on saattanut unohtaa Lapin ELY-keskukseen keskitetyn siirtoajoneuvoprosessin, 

koska ohjaus Väylävirastolta on vähäistä. Tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi 

resurssien saaminen on vaikeaa ja rahaa kehittämiseen ei ole saatu. 

Esimies sanoi, että ”valtakunnallinen toimintamalli on nyt alueellisesti yhdenmu-

kainen ja muutoinkin tasapuolinen ja keskitetyssä palvelussa siirtoajoneuvoteh-

täviä hoitavien asiantuntijoiden osaaminen on korkealla tasolla”. 

Esimies oli sitä mieltä, että ”siirtoajoneuvoprosessia voitaisiin tehostaa siirtämällä 

siirtoajoneuvoasioiden käsittely kokonaan sähköiseen toimintaympäristöön, vas-

taavalla tavalla kuin nykyinen vahingonkorvausasioiden käsittely. Siirtoajoneuvo-

asioiden siirto TILU-järjestelmään on ollut esillä jo useamman vuoden ajan, mutta 

jäänyt toteuttamatta rahoituksen puutteen vuoksi. Siirtoajoneuvoasioiden toimin-

tamalleja/sähköistämistä on nyt kehitetty lähinnä USPAn käyttöönoton laajenta-

misella, siirto TILU-järjestelmään on edelleen avoinna.” 

Toisena kysymyksenä kysyttiin, että tehdäänkö siirtoajoneuvoprosessissa mie-

lestäsi ylimääräistä tai päällekkäistä työtä. Haastateltavia pyydettiin myös kerto-

maan esimerkkejä. Toisen tarkastajan mielestä päällekkäistä työtä tulee, kun ura-

koitsija ei ensin ilmoita ajoneuvon tietoja ja päätös tehdään nimettömänä ja teh-

dään yleistiedoksianto. Sitten esim. varasto lähettää ajoneuvon rekisteritunnuk-

sen, jonka perusteella saa omistajatiedot selville. Tämän jälkeen joutuu teke-

mään uuden päätöksen ajoneuvon omistajalle ja joudutaan poistamaan tehty 

yleistiedoksianto. Tämä vaikuttaa tiedoksisaanti- ja muutoksenhakuaikaan sekä 

varastolla ajoneuvon säilytysaikaan ja aikaan, jolloin voi siirtyä kunnan omistuk-

seen. 
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Esimies sanoi, että ”päällekkäistä työtä on esiintynyt ja esiintyy jossain määrin 

edelleen niin sanottujen alkuperäisten Excel -taulukoiden (valtakunnallinen tau-

lukko ja taulukot ELY-alueittain) täyttämisessä. Taulukot ovat toimineet niin sa-

nottuna diaarina siirtoajoneuvoilmoituksille, jotka eivät ole johtaneet varsinaiseen 

hallinnolliseen päätökseen (varasto- ja lähisiirto, jotka viety Uspaan). Ko. tilan-

teita, joissa omistaja on noutanut ajoneuvon itse, on noin puolet saapuneista il-

moituksista ja niitä ei ole aikaisemmin viety Uspaan. Kyseiset Excel -taulukot toi-

mivat myös tilastoinnin/raportoinnin pohjana. 

Päällekkäistä taulukoiden täyttämistä on vähennetty sillä, että jatkuvana täyte-

tään enää yhtä valtakunnallista taulukkoa, josta poimitaan ELY-kohtainen tieto 

puolivuotisraportoinnin yhteydessä. Tarkastelussa on myös ollut Uspan mahdol-

linen käyttö siirtoajoneuvoasioiden tilastoinnissa/raportoinnissa, mutta tämä ei 

ole oikein toiminut, eikä sitä ole ainakaan vielä otettu käyttöön. TILU-järjestel-

mään siirryttäessä näistä taulukoista olisi mahdollista luopua kokonaan, ja sa-

malla myös jäisi pois niiden täyttämiseen liittyvät virheriskit.” 

Kolmantena kysymyksenä kysyttiin, onko siirtoajoneuvoprosessin käsittelyaika 

mielestäsi hyvällä tasolla. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että käsittelyaika on 

hyvä. Toinen tarkastajista täsmensi vielä, että on hyvä, kun kaksi ihmistä on käy-

tettävissä siirtoautoihin. Lisäksi hän oli sitä mieltä, että kaksi ihmistä tarvitaan, 

että työt eivät kasaudu.  

Esimiehen mukaan päätökset on saatu tehtyä viipymättä, koska siirtoajoneuvo-

prosessissa on vakiintuneet toimintamallit ja osaava henkilöstö. Ilmoitusten kor-

kea määrä ja jatkuva vuosittainen kasvu kuitenkin vaikeuttavat tehtävien hoita-

mista, asetettujen tavoitteiden mukaisesti, nykyisillä resursseilla. 

Neljäntenä kysymyksenä kysyttiin, onko Harjasta helppo seurata siirtoajoneu-

voista tehtyjä ilmoituksia ja miksi /mikä on helppoa tai mitä/miksi ei ole helppoa. 

Tarkastajat olivat sitä mieltä, että on helppoa ja Harja on hyvä työkalu, mutta on-

gelmia tuottaa useat ilmoitukset samasta autosta. Toinen tarkastajista täsmensi 

vielä, että Harja on hyvä järjestelmä, jos urakoitsija toimii ohjeistuksen mukai-

sesti.  
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Ylipäänsä urakoitsijoiden tulisi kiinnittää huomiota eri kuittauksiin, että työt sujui-

sivat ongelmitta. Nyt urakoitsijat saattavat vielä muuttaa kuittauksia lopetuskuit-

tausten jälkeenkin ja Lapin ELY-keskus ei seuraa enää ilmoituksia. Voi tulla yllä-

tyksenä, että lähisiirretty auto onkin siirretty varastoon tai urakoitsijan siirtämän 

ajoneuvon, onkin siirtänyt omistaja ym. Varastolta ollaan yhteydessä Lapin ELY-

keskuksen tarkastajiin, että miksi ei tule päätöstä tai miksi tuli päätös, vaikka au-

toa ei ole varastolla. Näitä joudutaan selvittelemään. Esimies oli sitä mieltä, että 

Harjaan (TPP-ilmoitukseen) tulisi aina urakoitsija merkintä tieto ”Siirrettävä ajo-

neuvo”, mutta tässä on jonkin verran haasteita. 

Viidentenä kysymyksenä kysyttiin, onko Harja ilmoitukset mielestäsi asiallisia ja 

ohjeen mukaan tehty. Tarkastajilta tuli tähän yhtenäinen vastaus, että ilmoitukset 

ovat asiallisia, mutta eivät ohjeellisia. Useimmiten kuittauksista puuttuu ajoneu-

von tunnistetiedot, milloin ja mihin varastoon ajoneuvo on siirretty ja mikä on ollut 

siirron syy. Siten saa vaikutelman, ettei ohjeita ole luettu ja urakoitsijoita ei ole 

työantajan toimesta koulutettu. Esimies totesi, että ongelmia on ja Harja-ilmoituk-

silla on olennainen merkitys prosessin toiminnan kannalta. 

Kuudentena kysymyksenä kysyttiin, että onko päätöspohjat mielestäsi ajantasai-

sia vai olisiko niissä kehitettävää ja millaisia asioita voisi kehittää. Tarkastajat to-

tesivat, että päätöksiä on kehitetty lakimuutoksen yhteydessä ja päätökset ovat 

hyviä. Toinen tarkastajista totesi, että varastosiirrosta tehtävä päätös on kaksija-

koinen, kun se on päätös ajoneuvon siirtämisestä varastoon ja päätös ajoneuvon 

omistajan/haltijan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Hän totesi tämän 

johtuvan lainsäädännöstä, eikä se aiheuta varsinaisesti kehitettävää, mutta tämä 

täytyy ottaa huomioon oikaisuvaatimusta tehdessä. Esimies oli sitä mieltä, että 

”käytössä olevat päätöspohjat toimivat, mutta olisivat kyllä rakenteensa ja osittain 

myös tekstisisältönsä osalta päivityksen tarpeessa.” 

Seitsemäntenä kysymyksenä kysyttiin, onko siirtoajoneuvoprosessissa käytettä-

vät työkalut mielestäsi helposti käytettäviä ja miksi ovat helppoja tai miksi eivät 

ole helppoja. Tarkastajien mukaan työkalut ovat helppokäyttöisiä, kun rutiinit 

muodostuvat. Toinen tarkastaja sanoi, että päätösprosessia on sähköistetty ja 

kirjaamismallit ovat olemassa ja tallennettu tietopaikkaan. Tarkastajat ovat oppi-

neet uusia toimintatapoja, jotka ovat nopeuttaneet prosessia asiakirjahallinnan 
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osalta. Toisen tarkastajan mielestä prosessia osaltaan helpottaisi, kun asiakkaille 

olisi saatavilla sähköpostiosoitteet tai päätökset pystyttäisiin toimittamaan muun 

sähköisen palvelun kautta. Toki asiakkaista suurin osa on niitä, jotka eivät halua 

tulla tavoitetuksi ja päätökset palautuvat. Esimiehen mukaan ”tilastointiin ja ra-

portointiin liittyvät työkalut (Excelit) voisivat olla helpompia, kaipaisivat reaaliai-

kaisuutta ja automatisointia (esim. TILU). Tätä voisi kyllä kehittää jo nykyisillä 

taulukoilla Excel -ammattilaisen kanssa.” 

Kahdeksantena kysymyksenä kysyttiin, onko siirtoajoneuvoprosessissa käytettä-

vissä järjestelmissä mielestäsi kehitettävää ja mitä asioita kehittäisit. Tarkastaja 

olivat yksimielisiä siitä, että Harjassa pitäisi olla pakottavat kentät urakoitsijalle 

ajoneuvon tunnistetiedoille, siirron perusteelle, siirtopäivälle ja varaston osoit-

teelle. Toinen tarkastajista oli sitä mieltä, että Harjaan pitäisi pystyä tekemään 

vain yksi ilmoitus / ajoneuvo. Usein yhdestä ajoneuvosta on kaksi erillistä Harja 

ilmoitusta. 

Esimiehen mukaan ”siirtoajoneuvoasioiden käsittelyssä hyvän sähköisen toimin-

tamallin käyttöönotto tehostaisi koko prosessia. Siirtoajoneuvoprosessia voidaan 

kuitenkin osittain kehittää myös Uspan ja Harjan toimintojen avulla ja kehittämi-

sellä. Olisko ATJ:ssä jotain kehitettävää, Traficomin rooli?” 

Yhdeksäntenä kysymyksenä kysyttiin, onko siirtoajoneuvoprossissa mielestäsi 

tarpeeksi resursseja. Tarkastajat ja esimies olivat yhtä mieltä siitä, että siirtoajo-

neuvoprosessin työn hoitamiseen tarvittaisiin nykyisellä ilmoitusmäärällä kaksi ih-

mistä, että työt onnistuvat hyvin ja käsittelyaika ei pitene. Toinen tarkastajista to-

tesi, että yksin tehtävää pystyy hoitamaan vain lyhyen aikaa. Toinen tarkastajista 

sanoi, että prosessi nopeutuisi, jos urakoitsijoilta ei tarvitsisi perätä koko ajan ajo-

neuvon tunnistetietoja, siirron perusteita, varaston osoitetta ym.  

Kymmenentenä kysymyksenä kysyttiin, mitä kehittämisideoita näkisit olevan siir-

toajoneuvoprosessissa nyt ja tulevaisuudessa. Tässä toinen tarkastajista ehdotti 

pakottavia kenttiä Harjaan, koulutusta urakoitsijoille, valvonnan tehostamista, 

että urakoitsijat toimisivat sopimuksen mukaisella tavalla siirtoautojen osalta. Toi-

nen tarkastajista pitäisi hienona ratkaisuna, kun kaikki siirtoajoneuvoasiat saatai-

siin yhteen järjestelmään, ettei tarvitsisi käyttää useita eri järjestelmiä. Esimies 
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ehdotti urakoitsijoiden koulutusmallin tarkastelua ja TILUn (Tienpidon luvat) käyt-

töönottoa siirtoajoneuvoasioihin.   
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

5.1 Johtopäätökset 

5.1.1 Toimenpide-ehdotukset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä asioita on huomioitava siirtoajo-

neuvoprosessin mallintamisessa, mitkä ovat siirtoajoneuvoprosessin suurimmat 

heikkoudet ja pystytäänkö siirtoajoneuvoprosessissa tehtävästä päällekkäisestä 

työstä luopumaan tai ainakin vähentämään sitä 

Kun käytän kehittämisessä apuna leania, niin toivottavaa olisi, että ensimmäi-

senä työpöydät siistittäisiin siistiksi ja työssä käytettävä materiaali järjestettäisiin 

sellaiseen järjestykseen, että löydettäisiin nopeasti tarvittava tieto. Toki paperia 

on enää vähän, mutta tämä tarkoittaa lähinnä ohjemateriaalia. Toisena toivotta-

vaa olisi, että siirtoajoneuvoprossissa päivittäisessä käytössä olevat tiedostot oli-

sivat järjestyksessä ja sieltä olisi helppo löytää tarvittava tieto. Lisäksi tiedostojen 

tulisi olla nimetty niin, että tiedettäisiin tiedoston sisältö. Näin ei tarvitsisi käyttää 

aikaa harvemmin tarvitsemien esim. oikaisuvaatimusten tiettyjen perustelujen ja 

fraasien etsimiseen.  

Urakoitsijan toiminnassa ei tulisi tässä vaiheessa huomattavaa näkyvää muu-

tosta. Mutta toivottavaa olisi, että Harjan kehittämisen kautta urakoitsijatkin saisi-

vat helpon ratkaisun kuittausten tekemiseen. Harjaa kehitettäisiin käyttäjäystä-

vällisemmäksi ja urakoitsijoille annettaisiin oikeudet tehdä itse ilmoitukset Har-

jaan, joten heidän ei tarvitsisi soittaa Tieliikennekeskukseen tehdäkseen ilmoituk-

set siirrettävistä ajoneuvoista. Lisäksi heille voisi tulla Harjaan pakotettuja kenttiä 

siirron syyn, siirtopäivämäärä, varastotiedon ja ajoneuvon merkin ja mallin osalta. 

Rekisteritunnusta tai valmistenumeroa ei voida pakottaa, sillä niitä ei ole aina 

saatavissa.  

Tutkimustuloksia analysoidessa ja prosessia pohtiessa olen sitä mieltä, että siir-

toajoneuvoprosessissa tulisi ottaa käyttöön TILU (Tienpidon luvat -järjestelmä). 

TILUn käyttöönottoa puoltaa se, että TILU on ennestään tuttu järjestelmä, koska 

se on jo käytössä tienpitoon liittyvien vahingonkorvausasioiden hoitamisessa. 
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Näin Lapin ELY-keskuksen ei tarvitsisi käyttää aikaa siihen, että opeteltaisiin jo-

kin uusi ohjelma, kun TILU on jo tuttu melkein kaikille tarkastajille ja esimiehelle. 

TILUssa olisi jo valmiina päätöksen vakiomuotoiset tekstit ja jos on vaihtoehtoisia 

kohtia, niin oikea vaihtoehto olisi valittavissa alasvetovalikosta. Tämä nopeuttaisi 

päätöksentekoa. Kun TILUun on jo alkuvaiheessa kirjattu oikea kuntatieto, TI-

LUun tulisi tämän perusteella mahdollisesti oikean varaston tiedot päätökseen ja 

oikeat tiedoksisaajat. Jos tiedot eivät tule automaattisesti, niin varastot ja päätök-

sien tiedoksisaajat voisivat olla valittavissa alasvetovalikoista.  Mutta järjestelmän 

taustalla nämä pitäisi olla muokattavissa, koska välillä tulee muutoksia. 

Mikäli TILU järjestelmää ei taloudellisista syistä saada käyttöön, voitaisiin miettiä 

Uspa järjestelmän yhä laajempaa käyttöä siirtoajoneuvoasioissa. USPAssa on jo 

siirtoajoneuvoprosessissa käytettävät asiakirjapohjat, jotka pitäisi päivittää ajan 

tasalle. Uspan kirjaamismalleja voitaisiin kehittää yhdessä kirjaamon asiantunti-

jan kanssa niin, että tilastotkin mahdollisesti voitaisiin saada Uspasta, jolloin eril-

linen Excel tilastointi voitaisiin lopettaa. Laskutus tulisi käyttöön laskutuspalvelu. 

Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista, että kaikille ihmisille tulee käyttöön esim. 

Suomi.fi:n sähköinen postilaatikko, jonne postit kulkeutuisivat. Tämä helpottaisi 

siirtoajoneuvopäätösten lähettämistä sähköisesti. Näin jäisi taas yksi tulostus-

vaihe pois prosessista. Päätösten tulostaminen on ollut ongelmallinen nyt ko-

rona-aikana, jolloin jonkun on aina täytynyt olla toimistolla hoitamassa päätösten 

postitukset. Korona-ajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin Suomessa korona on le-

viämisvaiheessa ja ihmiset, jotka pystyivät, jäivät kotiin tekemään etätöitä. Suo-

men hallitus ja työnantajat antoivat etätyösuosituksia (Valtioneuvosto 2020).  

Siirtoajoneuvoasiakkaiden yhteystietojen löytäminen on välillä haastavaa ja jos 

yhteystietoja ei saada tai löydetä mistään, niin joudutaan ajoneuvon siirtopäätök-

sistä tekemään yleistiedoksianto Lapin ELY-keskuksen verkkosivuille.  

5.1.2 Uusi prosessikaavio 

Prosessin kehittämisessä käytän prosessijohtamisen lisäksi avuksi myös lean -

johtamista, jonka tarkoituksena on poistaa turhan työn tekemistä. Leanin avulla 
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voidaan parantaa laatua, parantaa asiakastyytyväisyyttä, lyhentää läpimeno-

aikoja ja pienentää kustannuksia. (Blomberg & Junkkari, 2018.) 

Leanista ei ole olemassa vieläkään yleisesti hyväksyttyä määritelmää, vaikka se 

on käytössä laajasti. Lean tarkoittaa eri asioita eri paikoissa ja eri ihmisille (Modig 

ja Åhlström, 2013). Seuraavassa tutustutaan muutamien eri lähteiden lean-mää-

ritelmiin ja esitellään näkemyksiä, mikä lean ajattelun pääsisältö on. 

Torkkolan (2015) mukaan lean tarkoittaa tarvittavan ajan lyhentämistä ja muutta-

mista ennustettavaksi. Hänen mukaan lean-periaatteilla tarkoitetaan organisaa-

tion rakentamista virtaustehokkaaksi eli asiakkaan kokema läpimenoaika mini-

moidaan ja keskitytään siihen, että tehtäviä valmistuu mahdollisimman paljon. 

Tällä periaatteella tehostetussa organisaatiossa työ ei odota tekijäänsä, mutta 

tekijä voi joutua odottamaan työtä. Virtaustehokas organisaatio on nopeampi ja 

tuotteliaampi eli samalla henkilöstöllä saadaan enemmän valmista aikaiseksi.  

Modig ja Åhlström (2013) määrittelevät leanin toimintastrategiaksi, joka korostaa 

virtaustehokkuutta eikä resurssitehokkuutta. He eivät halua tehdä leanille tilan-

nesidonnaista määritelmää ja täsmentävät, että lean on strateginen valinta ym-

päristöstä riippumatta. Ympäristöstä riippuu tämän toimintastrategian sopiva to-

teutustapa. Osaoptimoiduista yksiköistä luopumista ja kokonaisuuden rakentami-

nen tarkoittaa virtaustehokkuuteen keskittymistä. Yritykset ja organisaatiot voivat 

hyötyä virtaustehokkuuden parantamisesta ja samalla lisätä resurssitehokkuut-

taan. Resurssitehokkuus ei kasva erillisten yksiköisen tasolla, vaan se kasvaa 

kokonaisjärjestelmän tasolla.  

Kouri (2019) määrittelee leania näin: ”Lean -toimintamallissa kehitetään toimintaa 

siellä, missä kädet liataan ja asiakkaan saama arvo todellisuudessa syntyy.” Hä-

nen mukaan lean toiminta näkyy jatkuvassa kehitystyössä ja tuotannon organi-

soinnissa. Lean on sidoksissa myös henkilöstön mahdollisuuteen osallistua kehi-

tyshankkeisiin ja yrityskulttuuriin. Lean-toimintaan sisältyy laatuvastuu, joka kuu-

luu kaikille yrityksen henkilöille. Tavoitteena on tehdä kaikkensa tuotteen ja toi-

minnan laadun varmistamiseksi ja asiakkaan arvon tuottamiseksi. Lean periaat-

teiden keskiössä ovat asiakaslähtöisyys ja lisäarvon tuottaminen. Yrityksen si-

sällä hahmotetaan toiminnot, jotka lisäävät arvoa asiakkaalle ja keskitytään niihin 
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toimintoihin. Kun arvoa kasvatetaan suhteessa toiminnan kustannuksiin, yrityk-

sen kilpailukyky parantuu.  

Womacin ja Jonesin (2003) mukaan lean-ajattelu on työkalu, jonka periaatteita 

noudattamalla kaikki organisaatiot pystyvät luomaan asiakkaalle arvoa tehosta-

malla samalla prosessejaan. Lean-ajattelun avustuksella organisaatio voi saavut-

taa enemmän vähemmillä resursseilla sekä tuottaa asiakkaan tarpeita vastaavia 

tuotteita ja palveluja. Tilan ja työvälineiden tarve on pienempi samoin kuin henki-

löresurssien ja ajan. Lean-ajattelu auttaa arvon määrittämisessä ja arvoa tuotta-

vien toimintojen järjestämisessä parhaiten siten, että tuotteet virtaavat ilman kes-

keytyksiä tilausten mukaisesti. 

Määritelmiä oli lisääkin, mutta näistä saa hyvän kuvan leanista. Lean-sanasta ei 

löydy suomenkielistä vastinetta, mutta jotkut kirjailijat ovat esittäneet lukijoille 

suomenkielisiä vastineita. Kaikki käyttävät lean-termiä. Kourin (2009) mukaan 

lean voidaan suomentaa hoikaksi tai solakaksi. Hannus (2003) käyttää termejä 

joustava ja kevyt. Kevyessä tai hoikassa toimintatavassa ei ole mitään turhaa, 

vaan toiminnassa keskitytään asiakasarvon tuottamiseen. 

Modig ja Åhlström kirjoittavat kirjassaan virtaustehokkuudesta, jonka tärkein asia 

on aika, joka kuluu tarpeen tunnistamisesta sen tyydyttämiseen. Monet organi-

saatiot keskittyvät resurssitehokkuuteen, eikä virtaustehokkuuteen. Resurssien 

täyttä hyödyntämistä pidetään niin hyvänä asiana, että siitä tulee helposti päätar-

koitus. Tältä kannalta katsottuna toimivalla organisaatiolla ei olisi yhtään vapaata 

kapasiteettia sillä resurssit olisivat täydessä käytössä koko ajan. Tämä voi olla 

organisaation kannalta tavoiteltavaa, mutta se aiheuttaa ongelmia asiakkaan 

kannalta katsottuna. Kun organisaatio keskittyy liikaa resurssitehokkuuteen, voi 

siitä seurata usein haittavaikutuksia. Seurauksena syntyy uusia tarpeita, joita var-

ten tarvitaan uusia resursseja. Tehokkuusparadoksi on siinä, että huomion koh-

distaminen tehokkaampaan resurssien hyödyntämiseen lisää työmäärää. (Modig 

& Åhsdtröm, 2016.) 

Modig & Åhlström (2016) viittaavat kirjassaan tilanteeseen, jossa tehdään työtä 

niin, että useammat ihmiset tekevät saman prosessin työtä, mutta jatkavat eri 

prosessin vaiheesta. Siirtoajoneuvoprosessissa tehdään niin sanottua päällek-

käistä työtä, kun useampi tarkastaja joutuu paneutumaan samaan asiaan aina 
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alusta asti. Ensimmäinen tarkastaja ottaa ilmoituksen ja etsii siihen tiedot val-

miiksi, jonka jälkeen ilmoitus jää odottamaan lopetuskuittausta. Kun lopetuskuit-

taus tulee, toinen tarkastaja aloittaa taas alusta tutustumaan asiaan ja tekee pää-

töksen. Mahdollisesti tarkastaja joutuu vielä ennen päätöksen tekoa selvittämään 

siirtopäivää, varaston tietoja ym. 

Tekemäni kysely- ja haastattelututkimusten tulosten mukaan sekä lean ajattelun 

perusteella teen uuden prosessikaavion, jossa prosessin virtaviivaisuus on otettu 

huomioon. Prosessikaavio on esitetty kaaviossa 9. Prosessikaaviossani otetaan 

käyttöön TILU (Tienpidonluvat) järjestelmä, jonka käyttöönotto tulisi olemaan jou-

hevaa, sillä järjestelmä on tuttu jo ennestään.  

Molemmat tarkastajat tekevät osittain päällekkäistä työtä, mutta kehittämisen 

myötä toisen tarkastajan pitäisi pystyä jatkamaan siitä, mihin toinen jäi. Aloitus-

kuittauksesta lopetuskuittaukseen voi olla useamman päivän viive, joten on vai-

kea tehdä päätös, jollei tutustu ensin asiaan alusta asti. Ilmoituksia on määrälli-

sestikin niin paljon, että ensimmäisen tutustumisen jälkeen joudutaan joka ta-

pauksessa tutustumaan asiaan uudelleen, teki tämän työn sama tai eri tarkastaja. 

Tällä hetkellä prosessi on kuitenkin pääsääntöisesti tehty niin, että yksi tarkastaja 

seuraa ilmoituksia ja yksi tekee päätöksiä. Kummatkin tarkastajat siis tekevät pe-

riaatteessa saman pohjatyön, koska kummatkin joutuvat perehtymään asiaan 

alusta saakka. TILUn käyttöönoton myötä, alussa kerätyt tiedot olisivat järjestel-

mässä jo valmiina, eikä niihin tarvitsisi enää palata.  

Muutoksessa on aina hyvä ottaa huomioon myös henkilöstön jaksaminen ja esi-

miehen täytyy varautua muutosvastarintaan. Henkilöstö voi suhtautua negatiivi-

sesti muutoksiin, vaikka lopputulos olisi myönteinen. (Seppänen, Järvelä & Va-

taja 2009.)  
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  Uusi siirtoajoneuvoprosessin prosessikaavio       
         
  Urakoitsija  Tarkastaja  Hyväksyjä   
         

  

Ilmoittaa puhelimitse Tielii-
kennekeskukseen havaittu-
aan siirtoajoneuvon    

Prosessin kehittäminen, 
urakoitsijoiden koulutus 

  
    Seuraa TILUa     

      

Haastavimmat oikaisuvaa-
timukset, lausunnot hal-
linto-oikeuteen   

  
Aloituskuittaus Harjaan -> 
siirtyy autom. TILUun       

      Tilastointi, raportointi ym.   

  

Toimittaa valokuvat Lapin 
ELYyn 

 

ATJ tiedot autom. urakoitsi-
jan ilmoittaman rekisteri-
tunnuksen perusteella TI-
LUun     

         

    

Tarkistaa sijaintitedon 
Tiemapista; josta tienu-
mero, urakka, kunta. Tie-
numero ja kunta tullut kui-
tenkin autom.urakoisijan 
tiedoista TILUun 

    
         

    

Tarkistaa omistajan puhe-
linnumeron Fonectasta ja 
koittaa tavoittaa omistajaa     

         

  
Kun 2 vrk täyttynyt, lopetus-
kuittaus HARJAan       

         

    

TILUun ilmoitus lopetus-
kuittauksesta -> päätösen 
teko     

         

    
Päätöksen tiedoksilähetys 
TILUssa     

         
    Laskutus TILUsta     
         

    

Mahdollinen oikaisuvaati-
musmenettely TILUssa 

 

Oikaisuvaatimusten hyväk-
syntä TILUSsa 

  
              

Kuvio 9. Uusi siirtoautojen prosessikaavio 

Prosessikaavion mukaan Lapin ELY-keskuksen tarkastaja seuraisi vain TILUa, 

jonne ilmoitus siirtyy siinä vaiheessa, kun urakoitsija on tehnyt aloituskuittauksen 

Harjaan. Tämän jälkeen urakoitsijan tulisi lähettää kuvat ajoneuvosta Lapin ELY-
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keskukseen. Tarkastajat seuraavat vain TILUssa ilmoituksia niin kauan, kun il-

moitukseen tehdään lopetuskuittaus. Mutta tässä aloituskuittauksen jälkeisessä 

vaiheessa tarkastajat selvittävät ajoneuvon omistajatiedot, jos rekisteritunnus tai 

ajoneuvon valmistenumero on tiedossa. Puhelinnumeroa yritetään katsoa Fonec-

tasta ja jos löytyy, tarkastaja yrittää soittaa ajoneuvon omistajalle ja sopia siirrosta 

hänen kanssaan. Mikäli omistaja aikoo siirtää ajoneuvon, tarkastaja ilmoittaa siitä 

urakoitsijalle, jotta urakoitsija ei ehdi tilata hinausta ajoneuvolle. 

Kun urakoitsija tekee, lakisääteisen siirtoperusteen täyttyessä, lopetuskuittauk-

sen, tarkastajalle tulee tieto hänen työpöydälleen TILUssa. Tämän jälkeen tar-

kastaja tarkistaa urakoitsijan syöttämät tiedot oikeiksi ja jos tiedossa on ollut ajo-

neuvon rekisteritunnus, TILU hakee automaattisesti ajoneuvon tiedot Traficomin 

ATJ:stä (ajoneuvoliikennetietojärjestelmä). 

TILUssa päätös hyväksytään sähköisesti ja sieltä voi lähettää päätöksen myös 

tiedoksi kunnalle, varastolle, poliisille, urakoitsijalle ja urakan valvojalle. Ajoneu-

von siirtomaksusta tehtävän laskun tiedot voisi lähettää TILUn kautta suoraan 

taloushallinnolle, joka tekee laskun ja lähettää sen asiakkaalle. Lasku on ulosot-

tokelpoinen ja taloushallinto hoitaa myös laskun karhuamisen. 

Siirtoajoneuvoprosessin kaikki asiakirjat täytyy tällä hetkellä kirjata Uspaan, 

koska Uspa on ELY-keskuksen asianhallinta- ja arkistojärjestelmä. Tämä vielä 

työllistäisi jatkossakin, koska kaikkien asiakirjojen täytyy löytyä Uspasta. Mutta 

Uspaan kirjaamista voisi keventää niin, että sinne kirjattaisiin vain Harjailmoitus 

ja päätös. Kaikki muut asiakirjat olisivat vain TILUssa.  

Päätöksen jälkeinen neuvonta on keskitetty Liikenteen asiakaspalvelukeskuk-

selle ja siihen ei tulisi muutoksia. Asiakkaalla on mahdollisuus valittaa tehdystä 

päätöksestä tekemällä oikaisuvaatimus, johon tarkastaja valmistelee hylätyn tai 

hyväksytyn oikaisuvaatimuspäätöksen, joka esitellään ratkaisijalle. Oikaisuvaati-

musmenettelykin hoidettaisiin TILUssa. 
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5.2 Pohdinta 

Tutkimusten perusteella voidaan nähdä, että prosessissa otettaisiin käyttöön 

TILU (Tienpidon luvat) järjestelmä, johon olisi keskitetty kaikki tarkastajien teke-

mät työvaiheet ja tarkastajat seuraisivat vain ja ainoastaan TILUa, urakoitsijoiden 

tekemät Harja kuittaukset siirtyisivät myös automaattisesti TILUun. Päätökset 

tehtäisiin nopeammin TILUssa, koska TILUun on jo siinä vaiheessa viety paljon 

päätöksen tekoon tarvittavia tietoja. Useaan kertaan näppäillyt esim. ajoneuvojen 

tunnistetiedot näppäiltäisiin järjestelmään vain kerran, josta ne siirtyisivät auto-

maattisesti kaikkiin tarvittaviin asiakirjoihin ja tilastoihin. Ja näin tilasto rakentuisi 

TILU-ohjelman taustalla automaattisesti ja olisi siellä saatavissa melkeinpä reaa-

liaikaisesti esimiehen käyttöön.  

Prosessia nopeuttaisi urakoitsijan oikeanlaiset kuittaukset, jotka tehtäisiin oikea-

aikaisesti. Kuittauksissa täytyisi näkyä kaikki tarvittavat tiedot, mitä siirtoajoneu-

vopäätöksiä tehtäessä tarvittaisiin. Kuittauksessa täytyisi näkyä ajoneuvon siirto-

päivä, löytökunnan varasto ja ajoneuvon tunnistetiedot. Tutkimuskyselyn mukaan 

urakoitsijat tarvitsisivat lisää koulutusta tai ohjeistusta, että kuittaukset olisivat oh-

jeistuksen mukaisia. Muutama urakoitsija oli sitä mieltä, että olisi helpompi lähet-

tää ilmoitukset sähköpostilla, kun kuvat kuitenkin täytyy erikseen lähettää. Mutta 

tämä ei ole Lapin ELY-keskuksen näkökulmasta hyvä vaihtoehto, sillä sähköposti 

tukkeutuisi aika nopeasti ja sieltä olisi hankalampi seurata ilmoituksia. Sähköpos-

tiin tulee paljon muutakin postia ja ”sähköpostitulvaan” voi kadota hyvin tärkeitä-

kin posteja. 

Prosessia voisi tehostaa myös erillisen työkalun kehittäminen, johon saataisiin 

automaattisesti ajoneuvoista tehty ilmoitus ja myöhemmin siihen tehtävät kuit-

taukset. Kun urakoitsija tekee lopetuskuittauksen, pitäisi alkaa tekemään pää-

töstä ja tietyt toistuvat tiedot tulisivat päätökseen automaattisesti. Järjestelmä ha-

kisi automaattisesti ajoneuvon tunnistetiedon Traficomin ylläpitämästä ajoneuvo-

liikennetietojärjestelmästä (ATJ:stä), mikäli rekisteritunnus on tiedossa. Samalla 

päätös voitaisiin lähettää ajoneuvon omistajan sähköiseen postilaatikkoon, jota 

ei vielä ole käytössä, mutta oletettavasti tulevaisuudessa on. Muutosten tarve on 

ilmeinen, etenkin kun postin kuljetuspäiviä esitetään vähennettäväksi tulevaisuu-

dessakin. (Valtioneuvoston kanslia 2020.). Lopuksi järjestelmästä lähetettäisiin 
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päätös tiedoksi niille, jotka sen tarvitsevat. Lopuksi vielä ajoneuvon siirtokulut voi-

taisiin laskuttaa tätä järjestelmää käyttäen. Parasta vielä olisi, kun järjestelmästä 

saisi kaikki tarvittavat raportit tilastointia varten. 

Urakoitsijoiden kuittausongelmaan ratkaisuna olisi kouluttaminen ja työnantajan 

omatoiminen perehdyttäminen. Urakoitsijoille järjestettäisiin vain heille tarkoitet-

tuja täsmäkoulutuksia siirtoajoneuvoasioista. Lapin ELY-keskus on tehnyt ura-

koitsijoille yhden sivun mittaisen ohjeistuksen, nimellä huoneentaulu, jonka avulla 

olisi helppo toimia ohjeistuksen mukaisesti, mutta tuntuu, ettei tämäkään ole aut-

tanut asiassa. Tähän syynä voi olla urakoitsijoiden ”liikkuva toimisto”, joka on to-

dellakin auto. Autoon on hankala kiinnittää huoneentaulua ja autossa on työlästä 

alkaa etsimään sähköpostista ohjeita.  

Toisena vaihtoehtona olisi tarkastajien haastattelussa ehdottamat pakolliset ken-

tät Harja ilmoituksiin. Näin urakoitsija joutuisi pakosta selvittämään tietyt asiat, 

ennen kuin kuittauksen voisi lähettää eteenpäin. Tämä vaihtoehto on kiinni Har-

jan ylläpitäjistä, minkälaisia muutoksia sinne voidaan tehdä ja kuinka helposti 

muutokset toteutuvat. Miten tämä sitten aiheuttaisi urakoitsijoille ongelmia, kun 

joitakin kenttiä laitetaan pakollisiksi, se ei yleensä ole hyvä vaihtoehto. 

Kolmantena vaihtoehtona olisi uusi erillinen järjestelmä siirtoajoneuvoprosessin 

hoitamisen, mutta tämä olisi kuitenkin työllistävä ja tässä vaiheessa liian raskas 

projekti mietittäväksi ja käyttöönotettavaksi. Kun mietitään Lapin ELY-keskuksen 

tarkastajien työvaiheita ja työkuormaa, helpoin ja nopein vaihtoehto on ehdotto-

masti TILU, joka on jo käytössä Lapin ELY-keskuksen maanteillä tapahtuneiden 

vahingonkorvausprosessin hoitamisessa ja TILU on hyväksi havaittu työkalu 

siellä ja on nopeuttanut ja helpottanut prosessin eri vaiheita. 

Kokonaisuudessaan urakoitsijoiden kyselyn perusteella urakoitsijoiden pitäisi tie-

tää kuittausten sisältö muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Osa kuitenkin 

tunsi tarvitsevansa perehdytystä ja koulutusta asiaan. Urakoitsijoita täytyy kou-

luttaa ja tarkastella muutaman vuoden päästä, että auttoiko koulutus.  

Haastattelun perusteella siirtoajoneuvoprosessi ja työn teossa käytettävät asia-

kirjapohjat tarvitsevat kehittämistä. Päällekkäisen työn tekeminen ja Excel taulu-
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koiden täyttäminen täytyisi nykyisestä prosessista saada poistettua. Tämä pois-

taminen on mahdollista vain kehittämällä työn tekemiselle jokin uusi työkalu. Uu-

den prosessikaavion mukaan työn tekeminen olisi yksinkertaisempaa ja nopeam-

paa.  

Koska TILUn käyttöönotto on rahaa ja aikaa vievä prosessi, emme tiedä ote-

taanko se Lapin ELY-keskuksen siirtoajoneuvoprosessiin työkaluksi. Jos TILU 

jossakin vaiheessa tulee käyttöön, olisi TILUn käyttöönoton vaikutukset hyvä jat-

kotutkimuksen aihe ja näin saataisiin tietää, tehostiko TILU työn tekemistä. 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksessa tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tätä edellyttävät tie-

teellisen tutkimuksen luotettavuus ja tulosten uskottavuus. Hyvä tieteellisen käy-

tännön noudattamisvastuu kuuluu jokaiselle tutkijalle. (Helsingin yliopisto, 2020.) 

Olen omassa tutkimustyössäni ottanut nämä hyvät käytännöt huomioon tehden 

asianmukaiset viittaukset käyttämiini lähteisiin, olen tehnyt tutkimuksen analy-

soinnin anonyymisti, huolellisesti ja tarkasti 

Useimmiten tutkimuksen eettiset ongelmat liittyvät pelkästään tutkimustoimin-

taan. Eettisiä ongelmia voisivat olla esimerkiksi tutkimuskeinot, analyysissa käy-

tettävän materiaalin arviointi sekä tiedonantajien informointi. Tutkimuksen etiik-

kaan olennaisesti kuuluu selvittää, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi 

tutkimus tehdään. (Tuomi-Sarajärvi 2009; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004.) 

Tiedonkeruussa täytyy huomioida luottamuksellisuus, anonymiteetti ja aineiston 

asianmukainen tallentaminen (Hirsjärvi ym. 2004).  

Minä en tutkimuksessani kysynyt ollenkaan henkilöiden taustatietoja, koska niillä 

ei ollut merkitystä tutkimustuloksissa. Tämä osaltaan helpotti vastausten käsitte-

lyä anonyymisti. Haastattelussa ja kyselyssä esittelin lyhyesti tutkimukseni ai-

heen ja kerroin, miksi kysely tehdään. Esittelyn lopussa kerroin, että kysely teh-

dään anonyymisti eikä heitä voida tunnistaa.  
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Liite 1 Siirtoajoneuvoprosessin nykyinen prosessikaavio 
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Liite 2 1(2). Urakoitsijoiden ja urakan valvojien Webropol-kysely 
 

 

  

Siirtoajoneuvoprosessin kehittäminen 

1. Onko siirtoajoneuvoista mielestäsi helppo tehdä ilmoitus HARJAan? 

 
Kyllä 

Ei, miksi? 
 
 

 

2. Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi koulutusta siirtoajoneuvoasioihin? 

 
Kyllä 

Ei, miksi? 
 
 

 

3. Tiedätkö kuittausten eri vaiheiden tärkeyden siirtoajoneuvoprosessissa? 

 
Kyllä 

Ei, miksi? 
 
 
 

4. Onko HARJA mielestäsi hyvä järjestelmä siirtoajoneuvojen 

ilmoittamiseen? 

Kyllä 

Ei, miksi? 

 
 

 

5. Tiedätkö HARJAn aloituskuittauksen sisällön? 

 
Kyllä 

EI, miksi?
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Liite 2 2(2). Urakoitsijoiden ja urakan valvojien Webropol-kysely 

 

  

6. Tiedätkö HARJAn lopetuskuittauksen sisällön? 

 
Kyllä 

Ei, miksi? 
 

 

 

7. Onko työnantajasi kouluttanut sinut HARJAn käyttöön? 

 
Kyllä 

Ei, miksi? 

 
 

 

8. Tunnetko tarvitsevasi perehdytystä HARJAn käyttöön? 

 
Kyllä 

Ei, miksi? 

 
 

 

9. Onko sinulla jotakin terveisiä liittyen siirtoajoneuvoprosessiin ja sen 

kehittämiseen? 
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Liite 3. Lapin ELY-keskuksen tarkastajien ja esimiehen sähköpostikysely 
 
Lapin ELY-keskuksen tarkastajille ja esimiehelle lähetetty kysely 
 

1. Mikä mielestäsi siirtoajoneuvoprosessissa ei toimi? Onko siirtoajoneuvopro-
sessi mielestäsi toimiva? Mitä asioita siinä on hyvää, mitä kehitettävää? 

2. Tehdäänkö siirtoajoneuvoprosessissa mielestäsi ylimääräistä/päällekkäistä 
työtä? Kerro esimerkkejä. 

3. Onko siirtoajoneuvoprosessin käsittelyaika mielestäsi hyvällä tasolla? 
4. Onko HARJAsta helppo seurata siirtoajoneuvoista tehtyjä ilmoituksia? Miksi on 

helppo, miksi ei ole helppoa? 
5. Onko HARJA ilmoitukset asiallisia ja ohjeen mukaan tehty? 
6. Onko päätöspohjat ajantasaisia vai olisiko niissä kehitettävää? Millaisia asioita 

voisi kehittää? 
7. Onko siirtoajoneuvoprosessissa käytettävät työkalut helposti käytettäviä? Miksi 

ovat helppoja, miksi eivät helppoja? 
8. Onko siirtoajoneuvoprosessissa käytettävissä järjestelmissä mielestäsi kehitet-

tävää? Mitä asioita kehittäisit? 
 


