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Liikenne- ja viestintäministeriön osastot ja yksiköt
Viite
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Liikenne - ja viestintäministeriön sekä liikenne - ja viestintäalan tulostavoitteet vuodelle 2004

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄALA
Liikenne- ja viestintäpolitiikalla parannetaan kansalaisten hyvinvointia sekä elinkeinoelämän ja julkishallinnon tuottavuutta ja kilpailukykyä edistämällä tietotekniikan ja
tietoyhteiskunnan palve lujen käyttöä. Tavoitteena on edistää Suomen ja sen eri alueiden kilpailukykyä kehittämällä liikenteen infrastruktuuria ja palveluja. Hallinnonalan
yrityksissä harjoitetaan pitkäjänteistä ja ennustettavaa omistajapolitiikkaa.
Hallinnonalalla korostuu tietoyhteiskuntakehityksen merkitys. Liikenne- ja viestintäministeriö pyrkii siihen, että tietoyhteiskunnan mahdollisuudet käytetään täysimittaisesti hyväksi ja kehityksen uhat torjutaan. Tietoyhteiskuntapolitiikan keinoin luodaan
uusia toimintatapoja, joilla voidaan laajasti edistää hallituksen tavoitteiden mukaista
yhteiskuntakehitystä. Aktiivisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa hyödyntämällä tietoja viestintäteknologiaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tietoyhteiskuntapolitiikan
valmistelu on poikkihallinnollista ja se edellyttää kattavaa yhteistyötä ja kansallista
koordinointia. Liikenne- ja viestintäministeriö toimii yhteistyössä kansalaisten, elinkeinoelämän ja eri hallinnonalojen kanssa.
Liikennepolitiikassa huolehditaan laadukkaiden, turvallisten ja edullisten liikenneyhteyksien tarjoamisesta elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansalaisten hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä eri alueiden ja väestöryhmien tasa-arvoisten mahdollisuuksien takaamiseksi. Liikkumisen ja kuljettamisen tulee olla sujuvaa, turvallista ja ekologisesti
kestävää. Suomalaisen kuljetuselinkeinon edellytykset turvataan.
VIESTINTÄPALVELUT JA TIETOYHTEISKUNTAKEHITYS
Nopeat, välityskykyiset ja turvalliset verkot ovat tietoyhteiskunnan toiminnan välttämätön edellytys. Hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti toteutetaan laajakaistastrategiaa. Tekno logisesti neutraalilla strategialla pyritään viestintäpoliittisin keinoin siihen, että nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla vuonna 2005.
Tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa parantamalla varmistetaan käyttäjien luottamus
tietoyhteiskunnan palveluihin. Tietoturvapolitiikalla pyritään varmistamaan, että
Suomi on tietoturvallinen yhteiskunta, tietoturvallisuusalan kilpailukyky on kunnossa
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ja tietoturvallisuuteen liittyvä osaaminen ja tietoisuus korkeaa tasoa. Kansallista tietoturvastrategia toimeenpannaan.
Parlamentaarisen työryhmän joulukuussa 2003 tekemän ehdotuksen pohjalta päätetään, minkä aikataulun ja periaatteiden mukaisesti Suomessa siirrytään kokonaisuudessaan digitaaliseen televisiotoimintaan kuten myös muista mahdollisesti tarvittavista
lisätoimista digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen nopeuttamiseksi.
Vuonna 2004 valmistuvan parlamentaarisen selvitystyön pohjalta arvioidaan, vastaako
televisio- ja radiotoiminnan julkisen palvelun määrittely toimintaympäristön nykyisiä
haasteita. Samassa yhteydessä arvioidaan Yleisradio Oy:n rahoituksen ja hallinnon
mahdollisia uudelleen järjestämistarpeita.

LIIKENNE
Tavara- ja henkilöliikennepalvelut
Suomalaisen tuotannon kilpailukyvyn varmistamiseksi tarvittavat kuljetukset tulee
hoitaa mahdollisimman vähäisellä liikenteellä ja mahdollisimman pienin yhteiskuntataloudellisin kustannuk sin. Tämän toteuttamiseksi tehostetaan logistiikka- ja kuljetuspalveluiden markkinoita. Logistisia kustannuksia alennetaan kohti kilpailijamaiden tasoa.
Venäjän liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta pyritään edelleen parantamaan yhteistyössä Venä jän viranomaisten kanssa. EU:n ja Venäjän välisen taloudellisen yhteistyön kehittämiseksi laaditaan liikenteen kehitysohjelma. Ohjelman tarkoituksena on
laatia suosituslista kaikkien liikennemuotojen osalta niistä toimenpiteistä, joiden avulla pystytään vahvistamaan Suomen logistista asemaa ja hyödyntämään taloudellistaen
potentiaalia sekä poistamaan liikennettä haittaavia esteitä EU:n ja Venäjän välisestä
liikenteestä.
Suomen kautta kulkevien kuljetusten kilpailukyky pyritään turvaamaan löytämällä
kahdenvälisellä ja kansainvälisellä tasolla ratkaisuja kuljetuksia haittaaviin ongelmiin.
Joukkoliikenteen palvelutasoa turvataan ja etsitään uusia liikenteen hoito- ja rahoitustapoja yhdessä henkilökuljetusten muiden toimijoiden kanssa. Joukkoliikenteen osuutta erityisesti työmatkaliikenteessä pyritään lisäämään. Tavoitteena on myös joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvattaminen kaukoliikenteessä. Joukkoliikenteen
houkuttelevuutta ja soveltuvuutta eri käyttäjäryhmille edistetään kehittämällä sen tehokkuutta, turvallisuutta, laatutasoa ja esteettömyyttä.
Kotimaisen kuljetuselinkeinon kilpailukykyä varmistavia toimia jatketaan. Suomen
kauppalaivaston kilpailukykyä pyritään turvaamaan ja suomalaisen tonniston osuus
Suomen kansainvälisissä merikuljetuksissa säilyttämään.
Liikenneinfrastruktuuri
Liikenneverkkoa ylläpidetään ja kehitetään koko maassa siten, että verkon päivittäinen
liikennöitävyys turvataan. Edistetään ministerityöryhmän esittämää investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen aluerakennetta, elinkeinoelämän kilpai-
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lukykyä sekä kansainvälisiä yhteyksiä. Verkkojen kunto ja pääoma-arvo pyritään pitämään nykytasoisena sekä turvaamaan liikenneväylien peruspalvelutaso, joka ma hdollistaa alueiden ja yhdyskuntien kehityksen tyydyttämällä väestön, elinkeinoelämän
ja alueiden toimintojen edellyttämät tavanomaiset liikkumis- ja kuljetustarpeet kestävällä tavalla. Rautatieliikenteen kilpailukykyä turvataan kiirehtimällä välttämättömiä
peruskunnostus-, eritasoliittymä- ja sähköistyshankkeita.
Liikenneturvallisuus ja ympäristö
Valtioneuvoston uutta periaatepäätöstä tieliikenteen turvallisuuden lisäämiseksi toteutetaan tehostaen erityisesti toimia liikennekäyttäytymisen parantamiseksi, liikenneympäristön ongelmakohtien poistamiseksi sekä uuden teknologian hyödyntämiseksi. Tieliikenteen turvallisuustavoitteena on supistaa liikenteessä kuolleiden määrä nykyisestä
noin 400 henkilöstä alle 250 henk ilöön vuoteen 2010 mennessä.
Rautatieliikenteessä on tavoitteena nostaa turvallisuus Euroopan maiden huipputasolle
lähivuosina. Radanpidossa tämä edellyttää mm. kulunvalvontalaitteiston rakentamista
meneillään olevan ohjelman mukaisesti sekä tasoristeysten vähentämistä.
Merenkulun turvallisuutta parannetaan mm. kansainvälisellä yhteistyöllä ja kehittämällä liikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmiä kuten Itämeren suojeluohjelmassa on
esitetty.
Lentoliikenteessä on tavoitteena, ettei ammattimaisessa liikenteessä tapahdu lainkaan
onnettomuuksia.
Liikenteen ympäristöohjelman toimenpiteitä toteuttamalla luodaan edellytyksiä ekologisesti kestävälle, mahdollisimman vähän luonnonvaroja käyttävälle liikenteelle. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä toteutetaan kansallisen ilmastostrategian
mukaisesti. Tavoitteena on, että hiilidioksidipäästöt vuonna 2010 ovat enintään samat
kuin vuonna 1990. Tavoitteen saavuttamiseksi kiinteytetään edelleen eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä. Ympäristö- ja terveysvaikutusten huomioiminen saatetaan yhä
kiinteämmäksi osaksi liikennejärjestelmän ja yksittäisten hankkeiden suunnittelua ja
toteuttamista.

HALLINNON JA HALLINNONALAN KEHITTÄMINEN
Hallintoa ja hallinnonalan organisaatiorakenteita sekä tehtäviä kehitetään muuttuvien
olosuhteiden ja tehtävien painopisteiden muutosten edellyttämällä tavalla. Vuoden
2004 alusta lukien Merenkulkulaitoksen viranomaistoiminta ja palvelutuotanto eriytettiin toisistaan. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeita vastaava laatu- ja palvelutaso mahdollisimman alhaisilla ja läpinäkyvillä maksuilla.
Yhteistyö sidosryhmien kanssa on jatkuvaa. Hallinnonalan virastojen ja laitosten asiakastyytyvä isyyden seurantaa kehitetään. Hallinnonalan sisäistä yhteistyötä kehitetään
aktiivisesti synergiaetujen saavuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.
Hallinnonalalla kehitetään Balanced Score Card -menetelmää otettavaksi käyttöön
johtamisessa ja hallinnonalan ohjauksessa.
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Hallinnonalan osaamisen ja uudistumisen turvaamiseksi panostetaan henkilöstön
osaamisen kehittämiseen ja huolehditaan henkilöstön hyvistä toimintaedellytyksistä.
Työtyytyväisyyttä seurataan kaikissa virastoissa ja laitoksissa.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla tuotetaan tarvittavia uusia tuloksia ja innovaatioita. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tuetaan hallinnonalan toimintaa ja sen
ohjausta. T&K-toiminta painottuu hallinnonalan strategian mukaisesti pitkäjänteisiin
ohjelmiin, tutkimustoiminnan laadun parantamiseen ja tulosten käyttöönoton varmistamiseen.
Liikelaitosten palvelu- ja muut toimintatavoitteet julkaistaan myöhemmin.

TAVOITTEIDEN SEURANTA
Vahvistetut tavoitteet on erikseen tarkennettu ja kohdistettu ministeriön osastoille ja
yksiköille. Tavoitteiden toteutumista seurataan erikseen sekä toimintakertomuksen yhteydessä maaliskuussa.
Hallinnonalan virastojen ja laitosten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuotisraportin yhteydessä syyskuussa sekä toimintakertomuksen yhteydessä maaliskuussa.

Tiedoksi:

Liikenne- ja viestintäministeri

Leena Luhtanen

Kansliapäällikkö

Juhani Korpela

Hallinnonalan virastot ja laitokset
Valtiokonttori
Valtiovarainministeriö
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiontilintarkastajain kanslia
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9.12.2003

1742/21/2003

Ajoneuvohallintokeskus

Viite
Asia

Ajoneuvohallintokeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2004
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2004 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Ajoneuvohallintokeskukselle. Liikenne- ja viestintäministeriö on
päättänyt vahvistaa Ajoneuvohallintokeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2004 seuraavasti:
Vaikuttavuustavoitteet
• Tietopalvelun tulos on vähintään 2 milj. euroa.
• Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enempää
kuin –3 tai +7 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta. Tavoitetason mukaiset hylkäysprosentit saavutetaan vähintään 80 prosentilla katsastustoimipaikoista.
• Määräaikaiskatsastuksessa vähintään 50 % katsastustoimipaikoista havaitsee testiautoissa kaksi ennakkoon valittua oleellista vikaa.
• Ajoneuvoliikennerekisterin ajoneuvoja koskevat omistaja- ja haltijamuutostiedot on
päivitetty alle 4,7 päivässä.
• Rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus on vähintään 60,3
%.
• Yritysviestintätutkimuksen arvosana AKEsta on vähintään 7,5.
Toimintatapatavoitteet
• Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKEn toimintaan asteikolla 1-5 on vähintään
3,6.
• Sopimuskumppaneiden hallintaprosessi ja siihen liittyvä tietojärjestelmä otetaan käyttöön.
• Sähköisiä lupatuotteita on käytössä vähintään 40 kpl.
• Kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien määrä suhteessa tuoteryhmän kaikkiin lupiin
on vähintään 10 %.
• GSM- ja internet rekisterikyselyiden suhteellinen osuus on vähintään 90 %.
• Ajoneuvoveron sähköisten yrityslaskujen määrä on vähintään 300 kappaletta.
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• Ajoneuvoliikennerekisterin käytettävyysaste on vähintään hyvä.
• PALKO –hankkeessa pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikatauluissa asetetut
sisältötavoitteet saavuttaen.
• Yksikkökustannustavoitteet toteutuvat vähintään kolmessa neljästä pääsuoritteesta.
• Ympäristöraportin julkaiseminen.
Asiakastavoitteet
• Asiakastyytyväisyys AKEn toimintaan kokonaisuutena asteikolla 1-5 on keskimäärin
vähintään 3,6.
• Asiakastyytyväisyys AKEn sopimuskumppaneiden toimintaan asteikolla 1-5 on vähintään 3,6.
• Hakemusasioiden käsittelyaika on enintään 8,5 päivää.
• Puhelinpalvelun tavoitettavuus on vähintään 85 %.
Henkilöstötavoitteet
• Henkilöstön työtyytyväisyys on asteikolla 1-5 vähintään 3,3.
Rahoitus
• Valtion vuoden 2004 talousarviossa Ajoneuvohallintokeskus on menopuolelle budjetoitu virasto, jolle osoitetaan nettomäärärahaa 11 367 000 euroa verotustehtävien ho itamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Lisäksi tulee laatia erillinen puolivuotisraportti ja antaa siinä arvio koko vuoden 2004
tavoitteiden toteutumismahdollisuuksista. Puolivuotisraportissa viraston on analysoitava erityisesti poikkeamat ja raportoitava siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi
asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle 2005. Lisäksi viraston tulee raportoida
rahoitustilanteesta sekä laatia tulojen ja menojen osalta vertailu budjettiin ja ennuste
loppuvuodelle. Raportin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Puolivuotisraportti tulee toimittaa 27.8.2004 mennessä liikenne- ja viestintäministeriölle.
Koko vuoden 2004 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen
mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista
analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa.
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Liikenne- ja viestintäministeri

Leena Luhtanen

Kansliapäällikkö

Juhani Korpela
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1742/21/2003

Tiehallinto

Viite
Asia

Tiehallinnon tulostavoitteet vuodelle 2004
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2004 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Tiehallinnolle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt vahvistaa
Tiehallinnon tulostavoitteet vuodelle 2004 seuraavasti:
Toiminnan vaikuttavuus
• Hoidon ja ylläpidon palvelutaso säilyy nykyisellään.
• Rahoitusta suunnataan siten, että tierakenteet voidaan pitkällä aikavälillä pitää kunnossa mahdollisimman taloudellisesti. Pääteiden rakenteellinen kunto ei heikkene. Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä rajoitetaan enintään 5 700 kilometriin.
• Siltojen kunnon heikkenemistä hidastetaan lisäämällä korjaustoimintaa niin, että siltojen kuntoa kuvaava vauriopistesumma vähenee 11 %:lla.
• Sorateiden kelirikon liikenteelle aiheut tamaa haittaa vähennetään 8 %.
• Liikennetiedotusta ja liikenteen ohjausta parannetaan toteuttamalla tätä palvelevia seurantajärjestelmiä päätieverkon tärkeillä yhteysväleillä ja suurilla kaupunkiseuduilla.
• Tiehallinnon toimin vähennetään tienkäyttäjien riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen.
Perustienpidon
toimenpiteiden
laskennallinen
henkilövahinkoonnettomuuksien vähenemä on 45 ja kehittämisinvestoinneilla saavutetaan lisäksi 10
laskennallisen henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä.
• Tiehallinto edis tää eri osapuolten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä toteuttaa
Tiehallinnon liikenneturvallisuussuunnitelman vuoden 2004 tehostetut toimenp iteet.
• Pohjavesien ympäristövaikutuksia vähennetään pienentämällä suolan käyttöä. Vuonna
2004 ei toteuteta uusia pohjaveden suojauskohteita.
Asiakaslähtöisyys
•

Tiehallinto huolehtii tienpidosta niin, että tienkäyttäjien tyytyväisyys yleisten teiden
palvelutasoon säilyy tasolla 3,4.

•

Tiehallinto ottaa käyttöön systemaattisen menettelyn toimeksiantajiensa, yhteistyökumppaneidensa ja palvelujensa toimittajien ja tuottajien tyytyväisyyden mittaamiseksi.
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Taloudellisuus ja tehokkuus
•

Perustienpidon yksikkömenot ovat laajennus- ja uusinvestoinnit sekä suunnittelu
pois lukien nykyisellä palvelu- ja kuntotasolla enintään 6 500 euroa/tiekilometri.

•

Tiehallinnon hallintomenot (ei sisällä mm. T&K –menoja eikä tietojärjestelmäinvestointeja) ovat enintään 71 milj. euroa.

•

Tiehallinnon prosessien suorituskyvyn paraneminen kyetään osoittamaan mittarein.

•

Tieverkon hoidon reaaliset kustannukset alenevat kilpailuttamisen seurauksena 34
milj. eurolla (15 %) vuoden 2004 loppuun mennessä.

Kyvykkyys
•

Tiehallinto saavuttaa Euroopan laatupalkintoarvioinnissa (EFQM) 450 pistettä.

•

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on systematisoitu.

Rahoitus
•

Valtion vuoden 2004 talousarviossa Tiehallinnolle osoitetaan määrärahaa seuraava sti:
• 31.24.21. Perustienpito 583 326 000 euroa.
• 31.24.76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset
23 546 000 euroa
• 31.24.78. Eräät tiehankkeet 103 300 000 euroa
• 31.24.79. Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet
36 300 000 euroa
• 31.99.78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen
51 000 000 euroa

•

Lisäksi valtion vuoden 2004 talousarviossa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen osoitetaan määrärahaa seuraavasti. Näiden määrärahojen osalta virastolle ei aseteta tulostavoitteita.
•

31.25.50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen
11 100 000 euroa

Tiehallinnon tulee osallistua maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien
valmisteluun ha llinnonalalla sovittujen periaatteiden mukaisesti.
Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Lisäksi tulee laatia erillinen puolivuotisraportti ja antaa siinä arvio koko vuoden 2004 tavoitteiden toteutumismahdollisuuksista. Puolivuotisraportissa viraston on analysoitava
erityisesti poikkeamat ja raportoitava siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle 2005. Lisäksi viraston tulee raportoida raho itustilanteesta sekä laatia tulojen ja menojen osalta vertailu budjettiin ja ennuste loppuvuodelle. Raportin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Puolivuotisraportti tulee toimittaa 27.8.2004 mennessä liikenne- ja viestintäministeriölle.
Koko vuoden 2004 toiminnasta ja tuloksista sekä tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä.
Tavoitteiden toteutumista analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa.
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Liikenne- ja viestintäministeri

Leena Luhtanen

Kansliapäällikkö

Juhani Korpela

LIITE

Tiehallinnon toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit
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Tiehallinnon toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit
Liikenneturvallisuus
- Liikennekuolemat yleisillä teillä (hlöä)
- Perustienpidon vaikutus (heva)
- Kehittämisinvestointien vaikutus (heva)
Ympäristövaikutukset
- Kiireellinen pohjavesien suojaustarve (km)
- Pohjavesien suojauskohteet (km)
- Suolan käyttö liukkauden torjunnassa talvikautena (1 000 t)
- Kiireellinen melusuojaustarve (suojauksista hyötyvät asukkaat)
- Melusuojaustoimenpiteet (suojauksista hyötyvät asukkaat)
Tieverkon hoito ja ylläpito
- Pääteiden talvihoidon laatualitukset (%)
- Alemman tieverkon talvihoidon laatualitukset (%)
- Sorateiden kesähoidon laatualitukset (%)
Tieverkko ja sen ylläpito
- Päällystepituus vuoden alussa (km)
- Päällystysohjelma (km)
- Peruskorjauskohteet (km)
- Päällysteiden tasaisuus, IRI mm/m, keskiarvo
- Päällystevaurioiden määrä (m2 /100 m) (KVL<6 000), keskiarvo
- Vilkkaiden teiden (KVL>1 500) urasyvyys (mm), keskia rvo
- Huonokuntoinen päällystetty tieverkko (km)
- Huonokuntoinen päällystetty tieverkko (%)
- Soratiepituus (km)
- Sorateiden kelirikkokorjaukset (km)
- Kelirikkohaitan vähentäminen (%)
- Sorateiden kunto (1-5)
- Painorajoitettu tieverkko (km)
- Runkokelirikolle alttiiden kohteiden pituus (km)
- Siltojen määrä vuoden alussa (kpl)
- Peruskorjattavat sillat (kpl)
- Siltojen vaurioituneisuus (VPS vuoden alussa)
- Painorajoitetut sillat (kpl)
- Huonokuntoiset sillat (kpl)
Asiakastyytyväisyys
- Tyytyväisyys Tiehallinnon toimintaan (1-5)
- Tyytyväisyys pääteiden tilaan ja kuntoon (1-5)
- Tyytyväisyys alemman tieverkon tilaan ja kuntoon (1-5)
Taloudellisuus ja tehokkuus
- Perustienpidon yksikkömenot (€/km)
- Tiehallinnon hallintomenot (milj. €)
- Kilpailuttamisen säästöt (milj. €)
Kyvykkyys
- EFQM-laatupalkintoarvioinnin tulos (0-1 000)
- Henkilöstön työtyytyväisyys (1-5)
- Henkilöstömäärä 31.12.

Toteuma
2002

Ennuste
2003

Tavoite
2004

319
46,7
3,0

300
51,6
16,5

290
45
10

150
6,7
73,1
40 000
2 200

144
5
92,4
40 000
0

144
0
88,0
40 000
0

6,2
8,4
4,4

4,3
6,6
3,3

4,4
7,0
4,5

50 301
3 540
1 088
2,17
26,9
7,57
6 213
12
27 758
200
11,0
3,3
1 326
2 813
13 880
115
441 000
208
673

50 355
4 250
1 240
2,12
24,5
7,02
5 900
12
27 783
200
13,6
3,2
720
2 000
13 979
135
486 000
195
672

50 360
4 250
1 375
2,00
23,0
6,70
5 700
11
27 780
200
8,0
3,3
1 000
2 800
14 100
150
505 000
190
675

3,44
3,67
3,06

3,45
3,47
2,98

3,4
3,4
3,0

6 415
71,3
36

6 630
71,1
43

6 500
71,0
50

325
3,3
1 033

430
3,3
1 025

450
3,3
1 015
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Merenkulkulaitoksen tulostavoitteet vuodelle 2004
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2004 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Merenkulkulaitokselle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt
vahvistaa Merenkulkulaitoksen tulostavoitteet vuodelle 2004 seuraava sti:
Palvelutaso
• Väylänpito
• Väylien kunto
• huonokuntoisten kauppamerenkulun väylien määrä on enintään 800 kilome triä
• Navi-kriteerit täyttävie n väylien osuus
• kauppamerenkulun väylät 63 %
• matalaväylät 24 %
• Merikartoitus
• HELCOM-mittausten toteutusaste 20 %
• Talvimerenkulun avustaminen
• Jäänmurtopalvelujen odotusaika on enintään neljä tuntia.
• Ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus on 90-95 %.
Vaikuttavuus
• Merenkulun turvallisuus
• Suomen aluevesillä ja suomalaisille aluksille tapahtuneita onnettomuuksia neljän
vuoden liukuvalla keskiarvolla mitattuna on enintään 49.
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• Alusturvallisuus
• Suomen sijoittuminen viiden parhaimman maan joukkoon Paris MOUjäsenvaltioiden satamavaltiotarkastusten yhteydessä pysäytettyjen alusten listalla.
Taloudellisuus
• Rannikon kauppamerenkulun palvelut
• Kustannukset euroa / kuljetettu tonni ovat enintään 0,72 euroa (ei sis. luotsausta).
• Ylläpidon keskimääräiset kustannukset / väyläkilometri ovat enintään 2 960 euroa.
• Sisävesien kauppamerenkulun palvelut
• Kustannukset euroa / kuljetettu tonni ovat enintään 4,70 euroa (ei sis. luotsausta).
• Ylläpidon keskimääräiset kustannukset / väyläkilometri ovat enintään 8 630 euroa.
• Muun vesiliikenteen palvelut
• Ylläpidon keskimääräiset kustannukset / väyläkilometri ovat enintään 815 euroa.
Kustannusvastaavuus
• Väylämaksun (sis. VTS) kustannusvastaavuustavoite on 112 % (v. 2002 99 %, v. 2003
arvio 88 %). 1
• Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden kannattavuustavoite on kustannusten kattaminen tuloilla.
Kehittämistavoitteet
• Laitoksen toiminnan, talouden ja organisaatiorakenteen uudistaminen toteutetaan ha llitusti.
• Väylänpidon ja merikartoituksen tuotantotoiminnot eriytetään laitoksen sisällä.
• Jäänmurron ja väyläaluspalvelujen tilaajatoimintoja kehitetään kokonaispalvelujen periaatteella.
• Kilpailun avaamiseen ja markkinoiden kehittämiseen laaditaan yhteistoiminnassa
suunnitelmat toiminnan eri osa-alueille.
• Alusten, varustamojen ja satamien turvajärjestelmien arviointiin liittyviä toimintoja
kehitetään.
• Suomenlahden ja siihen liittyvän kansainvälisen vesialueen liikenteen ohjauspalvelu
(VTMIS) otetaan käyttöön yhteistyössä Venäjän ja Viron kanssa vuonna 2004.
• Väylämaksuepäselvyyksien selvittämistä ja poistamista jatketaan ministeriön ohjauksen mukaisesti.
• Ympäristöjärjestelmä otetaan käyttöön.
• Alusturvallisuusohjelma uusitaan.

1

Väylämaksun kustannusvastaavuus on 112 % johtuen siitä, että pääomakustannukset ovat liikelaitostamisesta johtuen
aiempaa pienemmät. Poistot ja laskennalliset korot muodostuvat Merenkulkulaitoksen käyttöomaisuudesta eli lähinnä
väylistä.
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• Asiakkuuksien hallinnassa tehdään selvitys ja sen pohjalta laaditaan kehittämisohjelma.
• Verkkopalveluja lisätään.
• Väylien syvyyden ilmoittamiskäytäntöä kehitetään siten, että se mahdollistaa väylien
syvyyden joustavamman hyödyntämisen.
Rahoitus
• Valtion vuoden 2004 talousarviossa Merenkulkulaitokselle osoitetaan määrärahaa
seuraavasti:
• 31.30.21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot 16 815 000 euroa 2
• 31.30.76. Maa- ja vesialueiden hankinta 50 000 euroa
• 31.30.77. Väyläverkon kehittäminen 6 800 000 euroa
• Lisäksi valtion vuoden 2004 talousarviossa merenkulun ja muun vesiliikenteen
edistämiseen sekä joukkoliikenteen palvelujen ostoihin, korvauksiin ja tukiin osoitetaan määrärahaa seuraavasti. Näiden määrärahojen osalta virastolle ei aseteta tulostavoitteita.
• 31.32.40. Lastialusten hankintojen tukeminen 280 000 euroa
• 31.32.41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen 39 861 000 euroa
• 31.32.42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja –autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen 24 650 000 euroa
• 31.32.50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset 953 000 euroa
• 31.32.51. Luotsauksen hintatuki 3 316 000 euroa
• 31.60.64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen
7 956 000 euroa
Merenkulkulaitoksen tulee osallistua maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien valmisteluun hallinnonalalla sovittujen periaatteiden mukaisesti.
Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Lisäksi tulee laatia erillinen puolivuotisraportti ja antaa siinä arvio koko vuoden 2004
tavoitteiden toteutumismahdollisuuksista. Puolivuotisraportissa viraston on analysoitava erityisesti poikkeamat ja raportoitava siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi
asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle 2005. Lisäksi viraston tulee raportoida
rahoitustilanteesta sekä laatia tulojen ja menojen osalta vertailu budjettiin ja ennuste
loppuvuodelle. Raportin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Puolivuotisraportti tulee toimittaa 27.8.2004 mennessä liikenne- ja viestintäministeriölle.

•

2

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Merenkulkulaitoksen Varustamoliikelaitokselta ostamat palvelut ottaen huomioon jäänmurtajakapasiteetin ylläpitäminen myös kovan talven varalle.
Varautumisesta Merenkulkulaitos maksaa noin 15 milj. euroa. Lisäksi momentilta rahoitetaan vuoden 2004 valtion talousarvioesityksen käsittelyyn liittyvässä hallituksen pöytäkirjassa todetulla tavalla Rahjan sataman avustaminen jää- ja sääolosuhteiden sallimissa määrin .
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Koko vuoden 2004 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen
mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista
analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa.

Liikenne- ja viestintäministeri

Leena Luhtanen

Kansliapäällikkö

Juhani Korpela
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Ratahallintokeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2004
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2004 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Ratahallintokeskukselle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt
vahvistaa Ratahallintokeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2004 seuraavasti:
RATAVERKON LAAJUUS JA PALVELUTASO
Rataverkon laajuus
• Rataverkon laajuudessa ei tapahdu muutoksia.
Rataverkon palvelutaso
• Vuoden 2004 lopussa päärataverkko jakautuu palvelutasoluokkiin seuraavasti:
Henkilöliikenne
Palvelutaso
luokka
H1
H2
H3
H4
H5
Yhteensä

Ratakilometrit

Tavaraliikenne

Ratakilometrit

Suurin sallittu nopeus
km/h

2003

2004 Palvelutaso Suurin sallittu akseli
luokka paino ja nopeus km/h

2003

2004

yli 140
130-140
110-120
Enintään 100
ei säännöllistä
henkilöliikennettä

530
1 296
1 565
593
1 659

556
1 270
1 565
593
1 659

115
3 812
1 078
638

115
3 812
1 078
638

5 643

5 643

5 643

5 643

T1
T2
T3
T4

25 t ja 60-100
22,5 t ja 100
22,5 t ja 50-80
20 t ja 40

Rataosa Kerava? Pasila (26 km) siirtyy palveluluokasta H2 luokkaan H1, kun Tikkurila? Kerava kaupunkirata valmistuu.
Liikenteen sujuvuus
• Radanpidosta aiheutuneiden yli viiden minuutin myöhästymisten määrä henkilöliikenteen junista on enintään 6 %.
Rataverkon geometrinen kuntoindeksi
• Rataverkon kuntoindeksi lasketaan geometrisen kunnon palvelutasosta kunnossapitotasoille luokiteltujen ratakilometrien suhteessa. Kuntoindeksin maksimiarvo on
100. Indeksi lasketaan neljän vuoden keskiarvona. Tavoite vuosien 2001–2004 keskiarvoksi on 89 %.
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TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
Junaliikenneonnettomuuksissa kuolleet
• Junaliikenneonnettomuuksissa ei kuole matkustajia.
Tasoristeysvahingot
• Tasoristeysvahinkojen määrä on enintään 40, josta valtion rataverkolla on enintään
30 vahinkoa ja yksityisraiteilla 10. Tasoristeysvahinkojen kokonaismäärää vähe nnetään erilaisin turvaamistoimin siten, että kokonaismäärä vuonna 2010 on enintään 30 vahinkoa.
Radasta aiheutuneet vahingot
• Radasta aiheutuneiden vahinkojen määrä on enintään viisi.
TALOUDELLISUUS
Radanpidon taloudellisuus
• Kunnossapidon yksikkökustannukset alenevat 2 %.
Kiinteistötoimen taloudellisuus
• Kiinteistötoimesta kertyvien tulojen tulee kattaa kiinteistötoimen ylläpidosta aiheutuvat vuotuiset kustannukset sekä 43% pääomakustannuksista.
• Ratahallintokeskus selvittää, miten rakennuskiinteistöt voidaan siirtää Senaattikiinteistölle tai muulle valtion kiinteistövarallisuutta hoitavalle orga nisaatiolle.

KEHITTÄMISTAVOITTEET
• Ratahallintokeskus varautuu niihin uusiin viranomaistehtäviin, joita sille uudessa
rautatielainsäädännössä asetetaan sekä yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön
kanssa rautatieliikenteen asteittaiseen ja hallittuun kilpailun avaamiseen.

RAHOITUS
• Valtion vuoden 2004 talousarviossa Ratahallintokeskukselle osoitetaan määrärahaa
seuraavasti:
• 31.40.21. Perusradanpito 254 683 000 euroa
• 31.40.76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset
1 120 000 euroa
• 31.40.77. Rataverkon kehittäminen 21 400 000 euroa
• 31.40.78. Eräät ratahankkeet 128 800 000 euroa
Ratahallintokeskuksen tulee osallistua maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien valmisteluun hallinnonalalla sovittujen periaatteiden mukaisesti.
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Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Lisäksi tulee laatia erillinen puolivuotisraportti ja antaa siinä arvio koko vuoden 2004
tavoitteiden toteutumismahdollisuuksista. Puolivuotisraportissa viraston on analysoitava erityisesti poikkeamat ja raportoitava siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi
asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle 2005. Lisäksi viraston tulee raportoida
rahoitustilanteesta sekä laatia tulojen ja menojen osalta vertailu budjettiin ja ennuste
loppuvuodelle. Raportin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Puolivuotisraportti tulee toimittaa 27.8.2004 mennessä liikenne- ja viestintäministeriölle.
Koko vuoden 2004 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen
mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista
analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa.

Liikenne- ja viestintäministeri

Leena Luhtanen

Kansliapäällikkö

Juhani Korpela
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Viestintäviraston tulostavoitteet vuodelle 2004
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2004 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Viestintävirastolle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt va hvistaa Viestintäviraston tulostavoitteet vuodelle 2004 seuraavasti:
Tehokkaasti toimivat viestintämarkkinat
• Vaikutetaan viestintämarkkinoiden kehitykseen siten, että Suomessa on mahdollisimman toimivat ja tehokkaat viestintämarkkinat. Viestintämarkkinoiden toimintaa ohjataan suuntaamalla va lvontaa niihin markkinoihin, joilla kilpailu toimii heikoimmin.
Viestinnän infrastruktuurin toimivuus ja viestintäresurssien riittävyys
• Teknisten määräysten antamisen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa viestintäverkkojen toimivuutta. Teknisellä ohjauksella vaikutetaan myös siihen, että viestintäverkkojen ja niissä tarjottavien palvelujen tekniselle kehittymiselle ei muodostu esteitä. Virasto valvoo, että viestintäverkot ja niissä tarjottavat palvelut toimivat säädösten edellyttämällä tavalla.
• Viestintäverkkojen numeroiden ja osoitteiden käytön ohjaamisessa tavoitteena on tehokas ja tarkoituksenmukainen viestintäresurssien käyttö ja tulevaisuuden tarpeiden
huomioon ottaminen.
• Radiotaajuuksien käyttöä ohjataan siten, että elinkeinoelämällä, yksittäisillä henkilöillä ja muilla radiolaitteiden käyttäjillä on käytettävissään teknis-taloudellisesti käyttökelpoisia radiotaajuuksia. Tavoite saavutetaan korkeatasoisella taajuussuunnittelulla
sekä taajuuksien käytöstä määräämisellä sekä osallistumalla taajuuksien käyttöä koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön.
• Standardointitoiminnassa tavoitteena on yhdessä sidosryhmien kanssa muodostaa käsitys kansallisista eduista ja vaikuttaa siihen, että ne saadaan sisällytettyä toimialan
kansainväliseen standardointiin.
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Viestinnän tietoturvallisuus, tietosuoja ja häiriöttömyys
• Tietoturvakulttuurin kehittymistä Suomessa edistetään lisäämällä kansalaisten tie tämystä tietoturvallisuusasioista sekä käsittelemällä tehokkaasti viraston tietoon tulleet
tietoturvauhat ja –loukkaukset.
• Radiotaajuuksien häiriöttömyyteen vaikutetaan taajuussuunnittelulla, radiolaitteiden
markkinavalvonnalla, radiosäännösten noudattamisen valvonnalla, radiolähettimien
käyttäjien pätevyys- ja kelpoisuustutkintoja myöntämällä sekä havaittujen radiohäiriöiden syiden selvittämisellä.
• Viestintäverkkojen rakentamista ohjatessaan sekä niiden käyttöä valvoessaan virasto
ottaa huomioon tietoturva llisuusnäkökohdat.
Monipuoliset, laadukkaat ja edulliset viestintäpalvelut
• Viestintäpalvelujen tarjontaan vaikutetaan siten, että Suomessa on saatavilla korkealaatuisia ja edullisia viestintäpalveluja. Virasto ottaa huomioon erilaisten toimijoiden
tarpeet. Viestintäpalvelujen vähimmäislaatua ja saatavuutta koko maassa valvotaan ja
viestintäyritysten asiakaspalveluiden toimintaa seurataan.
• Numerointi- ja osoiteresurssien käytön suunnittelussa tavoitteena on käyttäjäystävällisyys.
• Internet-tietoverkon verkkotunnusten (.fi) osalta virasto tarjoaa asiakkailleen nopean,
luotettavan ja turvallisen, itsepalveluun perustuvan hakumenettelyn, joka hyödyntää
verkkomaksamista.
Televisiomaksujen hallinto
• Vuoden 2004 lopussa on vähintään 2 016 000 kpl televisiomaksun maksajaa. Kampanjoinnilla ja televisiomaksutarkastuksella hankitaan vähintään 60 000 uutta tvilmoitusta.
Taloustavoitteet
• Teletoiminnan ja tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan sekä telealan standardoinnin kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja vuonna 2004
ovat korkeintaan 0,60 euroa/yleisen televerkon liittymä. Liittymien määrä sisältää
kiinteän puhelinverkon ja matkaviestinverkon liittymät vuoden lopussa.
• Televisiomaksuhallinnon kustannukset suhteessa kerättyihin televisiomaksutuloihin
ovat korkeintaan 3 %.
Toiminnan kehittäminen
• Säilyttää Viestintäviraston asema edistyksellisenä ja tehokkaana sähköisen viestinnän
ja tietoyhteiskunnan hallintoviranomaisena sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
• Kehittää Viestintävirastoa edelleen tietoturvaviranomaisena siten, että tietoturvallisuus
ja tietosuoja paranee.

22

Rahoitus
• Valtion vuoden 2004 talousarviossa Viestintävirasto on menopuolelle budjetoitu virasto, jolle osoitetaan nettomäärärahaa 6 034 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa on
otettu huomioon kertaluonteisesti tulojen jaksottamisperusteen muutoksen aiheuttama
tulojen vähennys, mikä aiheuttaa määrärahan tarpeen lisäyksen 3 559 000 euroa
vuonna 2004.Viestintämarkkinalaissa (393/2003) säädetyin perustein Viestintävirasto
perii teleyrityksiltä viestintämarkkinamaksua ja teleurakoitsijoilta teleurakointimaksua. Viestintämarkkinamaksu 2 400 000 euroa ja teleurakointimaksu 100 000 euroa
vastaavat niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat viestintämarkkinalaissa säädettyjen tehtävien hoitamisesta. Nämä tulot on otettu huomioon Viestintäviraston toimintamenomomentin mitoituksessa. Tulot tulo utetaan verotuloihin momentille 11.19.04.
Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Lisäksi tulee laatia erillinen puolivuotisraportti ja antaa siinä arvio koko vuoden 2004
tavoitteiden toteutumismahdollisuuksista. Puolivuotisraportissa viraston on analysoitava erityisesti poikkeamat ja raportoitava siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi
asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle 2005. Lisäksi viraston tulee raportoida
rahoitustilanteesta sekä laatia tulojen ja menojen osalta vertailu budjettiin ja ennuste
loppuvuodelle. Raportin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Puolivuotisraportti tulee toimittaa 27.8.2004 mennessä liikenne- ja viestintäministeriölle.

Liikenne- ja viestintäministeri

Leena Luhtanen

Kansliapäällikkö

Juhani Korpela
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Ilmatieteen laitoksen tulostavoitteet vuodelle 2004
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2003 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Ilmatieteen laitokselle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt
vahvistaa Ilmatieteen laitoksen tulostavoitteet vuodelle 2004 seuraavasti:
Palvelutoiminta
• Viranomaisten ja kansalaisten yleisesti tuotettujen sääennusteiden laatutasotavoitteet
ovat:
• Lämpötilaennusteiden tulee olla oikein vähintään 80 %:sesti yhden vuorokauden
ennusteiden ja vähintään 72 %:sesti kahden vuorokauden ennusteiden osalta.
• Sateen todennäköisyyden ennusteiden osuvuuden tulee olla yhden vuorokauden
ennusteissa vähintään 83 % ja kahden vuorokauden ennusteissa vähintään 78 %.
• Kovan tuulen varoitusten osuvuuden tulee olla yhden vuorokauden ennusteissa
vähintään 79 % ja kahden vuorokauden ennusteissa vähintään 74 %.
• Tutka- ja satelliittijärjestelmien käytettävyys pidetään vähintään 96 % tasolla, perussääasemien toimitusvarmuus vähintään 98 % tasolla ja tietojärjestelmien käytettävyys
vähintään 99 % tasolla.
• Viranomaisille ja kansalaisille suunnattujen palvelujen valikoimaa, hyötyä ja saatavuutta parannetaan asiakaslähtöisesti. Säämallien tietojen toimitusta sisäisille ja ulkoisille asiakkaille nopeutetaan.
• Viranomaispalvelujen asiakastyytyväisyysindeksi on vähintään 3,5 (asteikolla 1-5).
• Maksullisen liiketoiminnan asiakastyytyväisyysindeksi ylittää indeksiluvun 3,5 (asteikolla 1-5) ja laitoksen liiketoiminnan markkinaosuus säilyy edellisen vuoden tasolla.
• Maksullisia ja maksuttomia verkkopalveluja lisätään ja monipuolistetaan tavoitteena
palvelukyvyn parantaminen.
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Tutkimustoiminta
• Tutkimustoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi ja laadun varmistamiseksi laitos tehostaa yhteistyötä muiden koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.
• Tutkimusohjelmat tuottavat noin 100 kansainvälisesti ennakkotarkastettua artikkelia.
Julkaisuaktiivisuusindeksillä mitataan tutkimustulosten näkyvyyttä erikseen sekä tiedeyhteisössä että julkisuudessa. Tavoitteena on vuoden 2002 indeksin arvon ylittäminen.
• Keskeiset tutkimusohjelmat tutkimuksen painopistealueilla ovat:
• Sää ja turvallisuus
• numeeristen sääennustusmallien kehittäminen 0-2 vrk ennusteita varten yleisen,
lentosää- ja turvallisuuspalvelun parantamiseksi ja
• radioaktiivisten aineiden ja ilman epäpuhtauksien leviämistä kuvaavien mallien
kehittäminen turvallisuuden parantamiseksi ja terveysvaikutusten arvioinnin perustaksi;
• Ilmakehän vaik utukset ympäristöön ja ihmisiin
• ilmanlaaturekisteriin taltioitujen tietojen toimittaminen säännöllisesti kansainvälisiin tietorekistereihin viranomaisten ja tutkijoiden käyttöön,
• laajojen integroitujen ilmanlaadun mallijärjestelmien kehittäminen, joilla vo idaan arvioida koko ketjua päästöistä ilman epäpuhtauksien terveys- ja ympäristövaikutuksiin saakka ja
• korkeatasoisen akreditoidun kemian laboratorion ylläpitäminen kansallisena
vertailulaboratoriona pienhiukkas- ja laskeumanäytteiden analysoimista varten;
• Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen
• ilmaston ja sen muutoksesta aiheutuvien vaikutusten tutkimus Suomessa ja lähialueilla yhteiskunnallisen suunnittelun tarpeisiin ja ilmastopolitiikan perustaksi,
• otsonikadon ja siihen liittyvän haitallisen UV-säteilyn, pienhiukkasten ja kasvihuonekaasujen tutkimus terveysvaikutusten ja päästöjen rajoitustoimenpiteiden
tehokkuuden arvioimiseksi ja
• ilmakehän fysikaalinen ja kemiallinen mallintaminen globaalimuutostutkimuksen tarpeisiin ja ihmisen osuuden arvioimiseksi globaalimuutoksessa;
• Avaruustutkimus
• auringon aktiivisuuden vaikutuksien tutkimus maan lähiavaruudessa tavoitteena
luoda valmiudet mm. satelliiteille haitallisten avaruussääilmiöiden ennustamiseen,
• ilmakehän ja avaruussään vuorovaikutuksen tutkimus maan, Marsin ja komeettojen ympäristössä ja
• avaruustutkimuksen kansallisen koordinointitehtävän tuloksellisuuden parantaminen;
• Soveltava tutkimus
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• tutka- ja satelliittipohjaisten mittausten hyödyntäminen muun havaintoaineiston
kanssa ilmakehän ja maanpinnan fysikaalisen ja kemiallisen tilan määräämiseksi ja
• laskentamenetelmien kehittäminen kaukokartoitustietojen soveltamiseksi globaalimuutos- ja säämallitutkimuksessa.
Talous
• Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan tulot ovat 6 559 000 euroa ja
toiminta tuottaa 84 000 euron ylijäämän. Julkisoikeudellisten suoritteiden tulot ovat
622 000 euroa ja tuotot vastaavat aiheutuneita kustannuksia. Yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ovat 1 650 000 euroa.
• Keskeisten vakiotuotteiden yksikkökustannukset pidetään edellisen vuoden tasolla.
• Tuotetun havaintotiedon yksikkökustannukset pidetään edellisen vuoden tasolla.
• Budjettirahoituksen ulkopuolinen rahoitus osuus pidetään vähintään 40 %:n tasolla
tutkimustoiminnan kokonaiskustannuksista.
Toiminnan kehittäminen
• Laitoksen alueellista toimintaa kehitetään yhteistyössä alueellisten asiantuntijayhteisöjen kanssa synergiaetujen lisäämiseksi uuden tutkimustiedon tuottamisessa.
• Palvelutoiminnan ja tutkimustoiminnan prosesseja kehitetään laadun ja tuottavuuden
parantamiseksi.
Henkilöstö ja osaaminen
• Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,3 (asteikolla 1-5)
Rahoitus
• Valtion vuoden 2004 talousarviossa Ilmatieteen laitokselle osoitetaan nettomäärärahaa
28 391 000 euroa.
Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos siirtyvät vuonna 2005 yhteisiin uusiin toimitiloihin Kumpulaan, mikä mahdollistaa synergiaetujen hyödyntämisen. Kumpulan
toimitilahankkeen jatkovalmistelun yhteydessä Ilmatieteen laitoksen on syytä jatkuvasti kiinnittää huomiota siihen, että Merentutkimuslaitoksen kanssa yhteisiin tiloihin
siirryttäessä esitetyt synergiaedut sekä kustannussäästö toteutuvat myös käytännössä.
Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Lisäksi tulee laatia erillinen puolivuotisraportti ja antaa siinä arvio koko vuoden 2004
tavoitteiden toteutumismahdollisuuksista. Puolivuotisraportissa viraston on analysoitava erityisesti poikkeamat ja raportoitava siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi
asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle 2005. Viraston tulee myös raportoida
rahoitustilanteesta sekä laatia tulojen ja menojen osalta vertailu budjettiin ja ennuste
loppuvuodelle. Raportin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Puolivuotisraportti tulee toimittaa 27.8.2004 mennessä liikenne- ja viestintäministeriölle.
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Koko vuoden 2004 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen
mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista
analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa.

Liikenne- ja viestintäministeri

Leena Luhtanen

Kansliapäällikkö

Juhani Korpela
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Merentutkimuslaitos

Viite
Asia

Merentutkimuslaitoksen tulostavoitteet vuodelle 2004
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuoden 2004 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Merentutkimuslaitokselle. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt vahvistaa Merentutkimuslaitoksen tulostavoitteet vuodelle 2004 seuraava sti:
Palvelutoiminta
• Meriliikenteeseen liittyvän palvelutoiminnan tavoitteena on erityisesti talvimerenk ulun turvallisuutta, sujuvuutta ja tehokkuutta tukevien palvelujen kehittäminen. Arktiseen tutkimukseen, talvimerenkulkuun ja arktiseen logistiikkaan liittyvää palvelua
tarjotaan myös Itämeren ulkopuolelle.
• Merialueiden aallokon ja vedenkorkeuden ennustus- ja tiedotuspalvelu toteutetaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa, tavoitteena sekä kauppamerenkulun että huviveneilyn turvallisuuden lisääminen. Aallokkopalvelussa ja vedenkorkeuspalvelussa
on tavoitteena 95 %:n toimintavarmuus. Aallokkoennusteiden osuvuustarkkuus on
85 %. Jääpalvelun keskipitkien ennusteiden tavoitteena on vähintään 75 %:n osuvuustaso.
• Itämeren tilan seurantaa jatketaan kansallisten ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti rehevöitymisen ja levä- ja ympäristömyrkkyjen seurantaan, tavoitteena havaita ja
selvittää ihmisen toimenpiteiden vaikutukset Itämeren tilaan.
• Meripelastuslain edellyttämää toimintavalmiutta ja muun muassa kulkeutumisennusteita kehitetään yhdessä muiden meripelastusviranomaisten kanssa.
• Merellä tapahtuvien ympäristöonnettomuuksien, erityisesti öljyonnettomuuksien varalta, kehitetään alusjätelain virka-apuviranomaisilta edellyttämää toimintavalmiutta,
ja mm. nopeasti käyttöön saatavia kulkeutumisennusteita kehitetään kansallisena yhteistyönä muiden tutkimuslaitosten ja öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta vastuussa olevien viranomaisten kanssa. Suomenlahden osalta kulkeutumisjärjestelmä
on valmis 2004.
• Jääpalvelu välittää jäänmurtajille kaikki käyttökelpoiset satelliittikuvat. Tutkakuvista
75 % välitetään jäänmurtajille vähintään neljän tunnin kuluessa satelliitin ylityksestä.
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• Palvelutoimintaa ja tiedottamista kehitetään asiakaspalautteiden sekä internet –
palvelun pohjalta.
Tutkimustoiminta
• Tutkimusjulkaisujen ja tutkimusraporttien tavoitetaso on 60 julkaisua, joista puolet
kansainvälisissä esitarkastetuissa julkaisusarjoissa. Opinnäytetöiden määrä pidetään
nykytasolla, tavoitteena keskimäärin kolme väitöskirjaa vuodessa
• Merien dynamiikkaa ja meri- ilmakehävuorovaikutusta koskevissa tutkimuksissa liitetään Itämeren jäätilanteen ennustusmalliin jään puristumista ja valliutumista kuvaava
osuus. Parannetaan meren, jään ja ilmakehän mallikytkentää sekä selvitetään ilman ja
meren välistä hiilidioksidin vaihtoa.
• Arktisella alueella tutkitaan Pohjois-Atlantin ja Pohjoisen Jäämeren vedenvaihtoa sekä
arktisen merijään dynamiikkaa ja jääpeitteen vaihteluita. Rahoitustavoitteena on me rkittävä EU-rahoitusosuus ja ulkomaisten laitosten osallistuminen.
• Globaalimuutokseen liittyvissä tutkimuksissa raportoidaan erityisesti ilmastomuutoksen vaikutuksesta jäätalviin ja Itämeren vedenkorkeusmuutoksiin. Kehitetään mittausjärjestelmä ilmastomuutoksen vaikutusten selvittämiseksi hiilidioksidin merivesiilmakehävuorovaikutukseen. Kehitetään levämäärien ja levätuotannon automaattisia
seurantamenetelmiä. Itämeren eliöstön pitkäaikaismuutoksia tulkitaan suhteessa Itämeren rehevöitymiseen ja ilmastomuutokseen tavoitteena havaita ja selvittää ihmisen
toimenpiteiden vaikut ukset Itämeren tilaan.
• Meren sisäisten prosessien tutkimukset kohdistuvat sedimenttiprosessien tutkimukseen, haitallisten levämyrkkyjen tutkimukseen, haitallisten leväkukintojen tutkimukseen ja mikrobien ja eläinplanktonin merkityksen tutkimukseen ekosysteemin toiminnassa. Merijään kemiallisten ja biologisten prosessien vaikutusta jäästä vapautuvien
ravinteiden lähteenä arvioidaan Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa.
Viimeistellään leväkukintojen kehittymistä ennustava ”sumeaa logiikkaa” hyödyntävä
malli. Määritetään levämyrkkyjen riski kulkeutua Itämeren ravintoverkon ylemmille
tuotantoportaille.
• Tehostetaan Merentutkimuslaitoksen näkyvyyttä lisäämällä tiedotusta suoritettujen
tutkimuksen pääasiallisista tutkimustuloksista.
• Ekosysteemimallien kyk yä kuvata Itämeren erityispiirteitä kehitetään kansainvälisessä
yhteistyössä painottaen ekosysteemin monimuotoisuutta ja mallien validaatiota seurantahavaintoja käyttäen.
• Tutkimus- ja palvelutoiminnan sekä laboratoriotoiminnan vaikuttavuuden mittareita
sovelletaan ja kehitetään edelleen.
Talous
• Maksullisen toiminnan tulotavoite on 299 000 euroa sekä tulostavoite 20 000 euroa.
Rahoitus
• Valtion vuoden 2004 talousarviossa Merentutkimuslaitokselle osoitetaan nettomäärärahaa 7 698 000 euroa.
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Merentutkimuslaitos ja Ilmatieteen laitos siirtyvät vuonna 2005 yhteisiin uusiin toimitiloihin Kumpulaan, mikä mahdollistaa synergiaetujen hyödyntämisen. Kumpulan
toimitilahankkeen jatkovalmistelun yhteydessä Merentutkimuslaitoksen on syytä jatkuvasti kiinnittää huomiota siihen, että Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteisiin tiloihin
siirryttäessä esitetyt synergiaedut sekä kustannussäästö toteutuvat myös käytännössä.
Selvitysmiehen Suomen ympäristökeskuksen ja Merentutkimuslaitoksen meren tilaa
koskevan tutkimuksen ja seuranna n yhdistämisestä tehdyn raportin toteutuksesta tehdään erillinen päätös ja sitä toteutetaan ministeriön ohjauksen mukaisesti.
Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvotteluissa. Lisäksi tulee laatia erillinen puolivuotisraportti ja antaa siinä arvio koko vuoden 2004
tavoitteiden toteutumismahdollisuuksista. Puolivuotisraportissa viraston on analysoitava erityisesti poikkeamat ja raportoitava siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Puolivuotisraportin tietoja käytetään hyväksi
asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle 2005. Viraston tulee myös raportoida
rahoitustilanteesta sekä laatia tulojen ja menojen osalta vertailu budjettiin ja ennuste
loppuvuodelle. Raportin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Puolivuotisraportti tulee toimittaa 27.8.2004 mennessä liikenne- ja viestintäministeriölle.
Koko vuoden 2004 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen
mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista
analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa.

Liikenne- ja viestintäministeri

Leena Luhtanen

Kansliapäällikkö

Juhani Korpela

