
ASIAKASARVO OHJAA HANKKEITA?

toimialajohtaja Esa Sirkiä, Hankkeet, Väylävirasto



Asiakasarvo?
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Kun asiakasarvo 
unohtuu 
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Aliurakoitsijat

Urakoitsijat

Loppukäyttäjät

Operaattorit

Päättäjät

Suunnittelijat

Alikonsultit
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Investointiohjelman arvovalinnat

• Valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ”Liikenne12” 
määrittelee arvot investointiohjelmaan nousevien hankkeiden takana

• Liikenne 12 –tavoiteet
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Kuinka hankkeet 
valikoituvat 
investointi-
ohjelmaan

• Hankkeiden arvioinnissa keskeistä on ollut 
merkittävien vaikutusten tunnistaminen ja 
Liikenne 12 -tavoitteiden toteutumisen 
arviointi.

• Iteroivalla suunnittelulla investointiohjelmaa on 
kehitetty arvioinnin perusteella Liikenne 12 -
linjauksissa tavoiteltuun suuntaan.

• Investointiohjelman muodostamisessa on 
hyödynnetty hankkeiden vaikutusten arviointeja 
sekä hankkeiden priorisoinnin menetelmää. 

• Kokonaisvaikutusten arvioinnissa 
rataverkon, tieverkon ja vesiväylien hankkeita on 
arvioitu SOVA-lain mukaisesti.

• Vaikutusten arvioinnin perusteella 
investointiohjelmaan on valikoitunut Liikenne12:n 
tavoitteita ja strategisia linjauksia parhaiten 
toteuttavia, yhteiskuntataloudelliselta 
tehokkuudeltaan parhaimpia hankkeita.
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Investointi-
ohjelmasta 
toteutettavaksi 
hankkeeksi

• Investointiohjelma on siis tarjotin, 
jolta poliittinen päätöksenteko valikoi 
toteutettavat hankkeet

• Koska IO-hankkeet on valikoitu em. 
Liikenne12 –tavoitteiden kannalta 
tehokkaimmiksi, seuraavat nuo 
tavoitteet hankkeiden arvoiksi
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Mikä asiakasarvo? • Väylävirasto on tilaajana on asiakasarvon 
suhteen välimies, toimimme asiakkaana 
urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden 
suuntaan - väylien käyttäjät ovat 
(loppu)asiakkaita meille

• Loppuasiakkaan arvo on jotain muuta 
kuin tilaajan kokema arvo

• Liikenne12 -tavoitteet näyttäytyvät 
loppuasiakkaan arvoina:

• kasvanut kapasiteetti, vähempi ruuhkaisuus
• parantunut turvallisuustaso
• täsmällisyys
• mahdollisuus valita ilmastokestävä 

liikkumismuoto
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Asiakasarvo tilaajalle vs. loppuasiakkaalle
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Laatu
• Tilaajalle laatu on 

sopimuksen ja suunnitelman 
mukaista todennettua 
suoritusta

• Hankkeen luoma laatu 
näyttäytyy loppuasiakkaalle 
yleisimmin pitkänä 
elinkaarena ja vähäisenä 
kunnossapitotarpeena sekä 
häiriöttömyytenä–
käytännössä siis laadukkaana 
väylänä

• Osana laatua myös hankkeen 
tuottama tieto, 
”laatuaineisto” – tiedon 
virtaaminen mahdollistaa 
kunnossapidettävyyttä ja 
tulevia hankkeita
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Turvallisuus
• Tilaajalle turvallisuus on 

itseisarvo, sekä työ- että 
liikenneturvallisuuden osalta

• Loppuasiakkaalle turvallisuus 
näkyy lähinnä 
liikenneturvallisuutena, ml. 
työnaikaiset järjestelyt, 
Erittäin merkittävänä työn 
aikaisen arvontuoton 
ilmentymänä ovat vähäiset 
häiriöt liikenteelle ja 
turvalliset, hyvin toimivat ja 
ennakoitavat työnaikaiset 
liikennejärjestelyt 
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Aikataulu
• Tilaajalle aikataulu on 

erityisesti sopimusasia.
• Loppuasiakkaan hankkeesta 

saama arvo kuitenkin 
realisoituu vasta väylän 
käyttöönottohetkellä –
käytännössä siis nopea 
läpimenoaika ja työn 
aikaisen häiriön poistuminen 
tuottavat arvoa.
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Avoin, ennakoiva 
viestintä
• Tilaajan kannalta arvokasta 

erityisesti hyväksyttävyyden 
näkökulmasta – myös 
tilaajan julkisuuskuva 
kyseessä

• Asiakkaalle häiriöistä että 
onnistumisista viestiminen 
ennakoivasti tuo lisäarvoa –
loppuasiakas kestää ja 
sopeutuu häiriöihin 
huomattavasti paremmin kun 
ne eivät yllätä
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Kuinka 
asiakasarvo 
teoriassa viedään 
toteutukseen?

• Ohjauselementtinä aikataulu, 
välitavoitteet – maksuerätaulukko.

• Merkittävimmistä arvotavoitteista 
muodostetaan taloudellisia insentiivejä
bonus/sanktio –menettelyllä.

• aikataulubonus, sidottu esim. alueen 
koulujen alkuun €/pvä

• työraon ylitys pääradalla, sanktio €/alkava 15 
min

• työturvallisuusbonus, tapaturmataajuus/0-
tapaturmaa

• ennakoiva viestintä, bonus sidottu viestinnän 
sävyyn

• jne.
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Ja sitten se käytäntö
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No, ohjaako se?
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