
 

 

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

LUT School of Business and Management 

Tuotantotalouden koulutusohjelma 

 

 

 

Diplomityö 

Tuomo Lankinen 

 

 

 

RAUTATIEHENKILÖLIIKENTEEN TÄSMÄLLISYYSMITTAREIDEN 

HYÖDYNTÄMINEN TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ 

MONITOIMIJAYMPÄRISTÖÖN SIIRRYTTÄESSÄ 

 

 

 

Työn tarkastaja:  TkT Petri Niemi  

Työn ohjaaja:  DI Jukka Ronni 

 

 

 

5.5.2017 



TIIVISTELMÄ 

Tekijä: Tuomo Lankinen 

Työn nimi: Rautatiehenkilöliikenteen täsmällisyysmittareiden hyödyntäminen 

toiminnan kehittämisessä monitoimijaympäristöön siirryttäessä 

Vuosi: 2017   Paikka: Järvenpää 

Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tuotantotalous. 

70 sivua, 8 kuvaa 

Tarkastaja: TkT Petri Niemi  

Hakusanat: rautatieliikenne, henkilöliikenne, täsmällisyys, mittaaminen 

Täsmällisyyttä voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä rautatieliikenteen 

laatumittarina. Rautatiehenkilöliikenteen toimintaympäristö on muuttumassa 

siirryttäessä kohti monitoimijaympäristöä. Liikenneviraston rooli 

ratakapasiteetin jakajana muuttuu tulevaisuudessa nykytilaan nähden koska 

liikennöitsijöitä on useita, joten toiminnan kehittäminen on erittäin ajankohtaista. 

Työn tavoitteena oli selvittää miten täsmällisyysmittareita tulisi hyödyntää 

toiminnan kehittämisessä Liikennevirastossa. Kirjallisuusselvityksen avulla 

selvitettiin, että minkälaisia täsmällisyysmittareita on kehitetty ja niiden 

hyödyntämistä käsiteltiin teemahaastatteluissa. Työn johtopäätökset mittareiden 

hyödyntämisestä laadittiin Liikenneviraston asiantuntijaraadin avulla.  

 

Työssä selvisi, että Liikennevirastossa hyväksytään junien myöhään jääminen 

ratatöiden aiheuttamien viiveiden takia, jolloin tietoisesti heikennetään 

mahdollisuuksia saavuttaa Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat 

täsmällisyystavoitteet. Lisäksi mittareiden datan luotettavuudessa havaittiin 

puutteita, joten tiettyjä mittareita tarkastellessa tuleekin olla erityisen kriittinen. 

 

Liikenneviraston toiminnan kehittämisen kannalta tärkeimmäksi 

johtopäätökseksi nousi tarve mitata aikatauluhakemusten ja niistä muodostuvien 

kokonaisuuksien laatua, sillä monitoimijaympäristössä on ehdottoman tärkeää 

pystyä arvioimaan aikataulujen realistisuutta, jotta ei myönnetä kapasiteettia joka 

aiheuttaa epätäsmällisyyttä. 



ABSTRACT 
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Subject: Utilizing railway passenger traffic punctuality indicators in the 

development of procedures while moving towards a multiple operator 

environment 
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Master's Thesis. Lappeenranta University of Technology, Industrial 

Engineering and Management. 

70 pages, 8 figures 
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Punctuality is one of the most significant indicators when measuring quality in 

railway transport. The railway passenger transport operational environment is 

changing while moving towards a multiple operator environment. The role of the 

Finnish Transport Agency (FTA) as responsible for granting track capacity is 

changing in the future. The main aim of this thesis was to investigate how 

punctuality indicators should be utilized in the development of procedures at 

FTA. A literature research was carried out to find out what kind of punctuality 

indicators have been developed. Utilization of those indicators were discussed in 

theme interviews. Conclusions of utilizing indicators at FTA were made with a 

group of FTA’s railway punctuality experts.  

 

It emerged in thesis that FTA accepts train delays due to track works. By 

accepting this FTA is consciously reducing its possibilities to achieve punctuality 

targets set by the Ministry of Transport and Communications. In addition, some 

imperfections were found in the reliability of indicators’ data. 

 

The most significant conclusion, considering FTA’s development of procedures, 

was to be able to measure the quality of track capacity applications. In a multiple 

operator environment it is absolutely significant to be able to measure that 

timetables are realistic and capacity that causes unpunctuality is not granted. 



ALKUSANAT 

Jostain kumman syystä jo insinööriopiskeluaikoinani ammattikorkeakoulussa olin 

kiinnostunut jatko-opiskeluista. Tuo jokin syy saattoi olla se, että uuden oppiminen 

sekä oman osaamisen kehittäminen oli aina kiehtonut minua. Jatko-opiskelut 

alkoivatkin toden teolla konkretisoitua vuonna 2014 kun hain ja tulin valituksi 

TUDI-linjalle opiskelemaan työn ohella. Vasta opiskelujen alkaessa ymmärsin, että 

olin todennäköisesti luopunut ylimääräisestä vapaa-ajastani seuraavaksi pariksi 

vuodeksi. 

 

Jo ensimmäisinä opiskelupäivinä oli ilo huomata se, että miten hyvä porukka olikin 

valikoitunut opiskelukavereikseni. Hyvin nopeasti ryhmätöiden saattelemana 

muodostui neljän hengen ydinryhmä, jonka kanssa ryhmätyöt sujuivat niin 

mallikkaasti, että kävimme myös purjehtimassa Kroatiassa töiden ja opiskelujen 

ohessa. Tahdon erityisesti osoittaa kiitokseni tälle ydinryhmälle, koska sillä on ollut 

myötätuulinen vaikutus opiskelujeni loppuun saattamiseen.  

 

Tämän kaltaisessa opiskelussa parasta antia ovat ehdottomasti olleet keskustelut 

niin opettajien kuin opiskelukavereiden kanssa, jotka kaikki ovat olleet jo 

työelämässä vuosia ja näin ollen ymmärtävät miten työelämän koneisto toimii. Sitä 

kun ei mielestäni voi oppia istumalla koulun penkillä ja lukemalla kirjasta. Näin 

ollen voinkin todeta, että keskustelemalla olen oppinut enemmän kuin lukemalla 

koulukirjasta. Erityisen paljon olen oppinut sekä motivoitunut keskusteluista työn 

ohjaajani Petri Niemen kanssa diplomityön tekemisen aikana sekä luennoilla, joten 

suuri kiitos kuuluu hänelle.   

 

Kiitos! 

 

 

Järvenpäässä 5.5.2017 

Tuomo Lankinen 
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1. JOHDANTO 

Tässä luvussa käydään läpi työn taustaa ja tarkoitusta sekä esitellään lyhyesti ja 

ytimekkäästi Liikenneviraston rooli rautatieliikenteessä. Lisäksi tässä luvussa 

esitellään työn tavoitteet rajauksineen, työlle asetetut tutkimuskysymykset, työn 

toteutustapa sekä tämän raportin rakenne. 

 

1.1. Työn tausta ja tarkoitus 

Rautatieliikenteessä toimintaympäristö on muuttumassa, sillä henkilöliikennettä 

ollaan avaamassa kilpailulle lähivuosien aikana, kun tavaraliikenteessä on tällä 

hetkellä jo useita toimijoita.  Suomen rataverkon ylläpito, kehittäminen ja 

kunnossapito sekä ratakapasiteetin myöntäminen ovat Liikenneviraston vastuulla. 

Liikenneviraston toiminnan tavoitteena on pitää rataverkko kunnossa, jotta 

liikennöinti on tehokasta ja turvallista.  Liikennevirasto kuuluu Liikenne- ja 

viestintäministeriön hallinnonalaan joka ohjaa ja valvoo toimintaa sekä seuraa 

kehitystä.  

 

Liikenneviraston ja VR-Yhtymän Oy:n välistä vastuunjakoa rautatieliikenteessä on 

havainnollistettu kuvassa 1 mahdollisimman selkeästi ymmärrettäväksi, joka on 

olennaisen tärkeää tämän työn ymmärtämisen kannalta. Usein esimerkiksi 

myöhästymisiin liittyvä kritiikki kohdistetaan vain VR-Yhtymään, vaikka kyse 

olisikin infrastruktuurista johtuvasta myöhästymisestä. 
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Kuva 1. Rautatieliikenteen vastuunjaot Liikenneviraston ja VR-Yhtymä Oy:n 

välillä. (VR-Yhtymä Oy 2017) 

 

Koska täsmällisyys on rautatieliikenteessä yksi laatumittareista, on Liikenne- ja 

viestintäministeriö asettanut Liikennevirastolle tavoitteet radanpitäjästä johtuville 

myöhästymisille. Myös Liikennevirasto ja VR-Yhtymä Oy ovat yhdessä sopineet 

täsmällisyyden tavoitetasoista lähi- ja kaukoliikenteeseen, sillä täsmällisyyttä 

pyritään jatkuvasti kehittämään yhteistyössä, jotta joukkoliikenne olisi muun 

muassa mahdollisimman houkuttelevaa matkustajan näkökulmasta. Koska 

rautatieliikenteen toimintaympäristö on muuttumassa, onkin syytä tarkastella 

nykyisin käytössä olevien sekä kirjallisuudessa tutkittujen ja ulkomailla 

käytettävien täsmällisyysmittareiden hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä 

monitoimijaympäristöön siirryttäessä. On myös syytä pohtia, että minkälaisia 

mittareita eri osapuolet nyt ja tulevaisuudessa tarvitsevat, sillä sopivilla mittareilla 

voidaan muun muassa ohjata toimintaa tuottamalla tietoa päätöksenteon tueksi 

esimerkiksi operatiivisissa häiriötilanteissa tai täsmällisyyttä parantavissa 

investointikohteissa. 

 

Viime vuosina Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenneviraston ja VR-

Yhtymä Oy:n asettamat täsmällisyystavoitteet eivät ole toteutuneet, joten voidaan 

rehellisesti esittää kysymys, että ovatko oikeat mittarit käytössä, saati onko niille 

asetettu sopivat toimintaa ohjaavat tavoitteet? 
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1.2. Työn tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoitteena on selvittää minkälaiset täsmällisyysmittarit 

rautatiehenkilöliikenteessä tukevat toiminnan kehittämistä, kun toimintaympäristö 

on muuttumassa monitoimijaympäristöön siirryttäessä. Liikennevirastolle sekä 

Ratahallintokeskukselle (josta tuli vuonna 2010 osa Liikennevirastoa yhdessä 

Tiehallinnon ja Merenkulkulaitoksen kanssa) on tehty useita täsmällisyyttä 

käsitteleviä tutkimuksia ja töitä, joissa käsitellään teoriapohjaisesti uusia 

täsmällisyysmittareita. Näistä töistä ja tutkimuksista huolimatta 

täsmällisyysmittarit eivät juurikaan ole kehittyneet, joten tässä työssä onkin 

tarkoitus löytää aiemmin teoriatasolla kehitetyt mittarit, analysoida niiden 

hyödynnettävyys ja käyttötarkoitus mahdollisimman laajasti toiminnan 

kehittämisessä niin Liikennevirastossa kuin muiden alan toimijoiden toiminnassa. 

Tarvittaessa mittareita muokataan tai kehitetään tarpeiden mukaan uusia mittareita, 

jotta niillä on selkeä käyttötarkoitus.  

 

Rautatietavaraliikenne on rajattu tämän työn ulkopuolelle, sillä sen luonne on 

huomattavasti erilainen rautatiehenkilöliikenteeseen nähden. Voidaan myös olettaa, 

että rautatieyritysten ja niiltä kuljetuksia tilaavien yritysten välisissä sopimuksissa 

on määritelty täsmällisyyteen tai toimitusvarmuuteen liittyviä asioita, joista tämän 

työn tekijällä tai Liikennevirastolla ei ole tietoa. Näin ollen on perusteltua, että tämä 

työ käsittelee vain rautatiehenkilöliikennettä mutta siitä huolimatta työn 

lopputulokset voivat olla joiltain osin sovellettavissa myös 

rautatietavaraliikenteeseen. 

 

Työn tutkimuskysymyksinä ovat: 

 Millaisia täsmällisyysmittareita on yleisesti ottaen kehitetty ja käytössä? 

 Mihin täsmällisyysmittareita voidaan ja mihin niitä pitäisi hyödyntää? 

 Miten täsmällisyysmittareita pitäisi kehittää eri käyttötarkoituksiin 

Liikennevirastossa? 
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1.3. Työn toteutus ja rakenne 

Yksinkertaistettuna työ on jaettu perinteiseen tyyliin teoriaosuuteen ja empiiriseen 

osuuteen. Teoriaosuus on toteutettu kirjallisuusselvityksenä tutustumalla 

mittaamisen sekä rautatieliikenteen täsmällisyyttä käsittelevään kirjallisuuteen. 

Empiirisen osuuden kantavana rakenteena on alan toimijoiden teemahaastattelut.   

 

Työn toteutuksen tutkimusmenetelmäksi muodostui kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimusmenetelmä. Laadullisessa tutkimusmenetelmässä tiedon keruu tapahtuu 

esimerkiksi havainnoimalla itse, haastatteluilla sekä tutkimuksiin perehtymällä. 

Lisäksi siinä pyritään ymmärtämään tutkittavaa asiaa, joka tarkoittaa merkityksen 

tai tarkoituksen selvittämistä sekä käsityksen saamista kokonaisvaltaisemmin ja 

syvällisemmin. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään valitsemaan aineisto 

tarkoituksenmukaisesti ja teoreettisesti perustellen sekä niitä tutkitaan 

perusteellisesti, jolloin aineiston laadulla on merkitystä. Merkityksellisiä teemoja 

pyritään nostamaan esille tarkastelemalla aineistoa monitahoisesti ja 

yksityiskohtaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa teoria on mukana keinona, joka 

auttaa tutkimuksen tekemisessä tai päämääränä, jolloin tutkimuksella pyritään 

kehittämään teoriaa edelleen. Tässä tutkimuksessa teoria on mukana keinona 

taustateoriana sekä tulkintateoriana, jotka auttavat muodostamaan kysymykset sekä 

sen, mitä aineistosta etsitään. (Eskola & Suoranta 1998: 18, 60-61, 81-83) 

 

Kirjallisuusselvityksen lopputuloksena kootaan yhteen kehitetyt 

täsmällisyysmittarit, jotka toimivat ajatusten herättelijöinä sekä auttavat 

orientoitumaan empiirisen osuuden teemahaastatteluja varten. Teemahaastattelu on 

keskustelunomainen, hieman strukturoidumpi kuin avoin haastattelu mutta 

väljempi kuin lomakehaastattelu, joten se soveltuu hyvin laadulliseen 

tutkimusmenetelmään (Ruusuvuori & Tiittula 2005: 67). Teemahaastatteluissa 

pyritään tunnistamaan täsmällisyysmittareiden tarpeet toiminnan kehittämisessä 

alan eri toimijoilla. Lisäksi arvioidaan nykyisin käytettävissä olevan datan ja 

mittareiden luotettavuutta asiantuntijahaastattelussa. Haastatteluista laaditaan 

yhteenveto ehdotuksineen, joka viedään Liikennevirastossa määritellyn 
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asiantuntijaraadin arvioitavaksi, jonka avulla muodostuu lopulta tämän työn 

johtopäätökset.  

 

Työn rakenne tukeutuu hyvin pitkälti työn tutkimusmenetelmän mukaiseen 

etenemiseen. Aluksi työn ensimmäisessä luvussa eli johdannossa käydään läpi työn 

tausta, tarkoitus, tavoitteet, rajaus sekä toteutus ja rakenne. Siinä perehdytään muun 

muassa Liikenneviraston rooliin rautatieliikenteessä sekä toimintaympäristössä 

tapahtuviin muutoksiin, jotka ovat edesauttaneet tämän työn toteuttamista ja ovat 

tärkeä osa tämän työn ymmärtämistä.  

 

Kun lähtökohdat on käyty läpi ensimmäisessä luvussa, toisessa luvussa keskitytään 

kirjallisuusselvityksen kautta suorituskyvyn mittaamiseen sekä mittareiden 

vaatimuksiin. Lisäksi siinä käydään läpi muun muassa rautatieliikenteen 

täsmällisyyden mittaamista Suomessa nykyisin sekä tehdään katsaus muiden 

maiden täsmällisyyskäytäntöihin. Lopuksi kootaan yhteen kirjallisuudessa 

esiintyvät täsmällisyysmittarit, joihin paneudutaan seuraavassa luvussa 

teemahaastattelujen kautta. 

 

Kolmannessa luvussa hyödynnetään toisen luvun kirjallisuusselvityksen 

täsmällisyysmittareita teemahaastatteluiden pohjana. Teemahaastatteluissa 

käydään läpi kehitettyjä mittareita näkökulman laajentamiseksi mutta varsinaisena 

tavoitteena on tunnistaa hyödynnettävät mittarit toiminnan kehittämisessä sekä 

luoda tarvittavia mittareita tiettyihin käyttötarpeisiin. Lisäksi teemahaastatteluissa 

käsitellään mittareilta vaadittavaa laatua sekä sitä kautta mittarin toteutuksen 

mahdollisuutta. Myös nykyisin käytössä olevan datan luotettavuutta arvioidaan 

erillisen asiantuntijahaastattelun avulla. Edellä mainittujen haastatteluiden pohjalta 

tehdään yhteenveto ja ehdotukset mittareista sekä kootaan yhteen huomiot muista 

haastatteluiden aikana esille tulleista asioita. Nämä viedään Liikenneviraston 

asiantuntijaraatiin arvioitavaksi sekä kommentoitavaksi.  

 

Kolmannen luvun asiantuntijaraadin perusteella laaditaan työn johtopäätökset sekä 

neljännen luvun yhteenveto. Johtopäätöksissä vastataan työn tutkimuskysymyksiin 
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sekä tuodaan esille varsinainen suositus täsmällisyysmittareista ja niiden 

käyttötarkoituksista sekä hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä. Myös muut 

täsmällisyyteen liittyvät kehitysajatukset ja jatkotoimenpide-ehdotukset tuodaan 

esille viimeisessä luvussa.  
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2. TÄSMÄLLISYYDEN MITTAAMINEN 

Tässä luvussa käsitellään suorituskyvyn mittaamista ja mittareiden vaatimuksia 

sekä rautatieliikenteen täsmällisyyttä yleisellä tasolla kirjallisuusselvityksen avulla. 

Lisäksi luvussa tehdään katsaus Suomen rautatieliikenteen täsmällisyyden 

mittaamisen nykytilaan sekä saatavilla olevaan dataan ja esitellään myös muiden 

maiden täsmällisyysmittareita. Lopuksi luvussa kootaan yhteen kirjallisuudessa 

kehitetyt täsmällisyysmittarit, joihin varsinaisesti paneudutaan seuraavassa luvussa 

mittareiden hyödyntämisessä toiminnan kehittämisen näkökulmasta. 

 

2.1. Yleistä mittaamisesta 

Perehtyessäni mittaamisen kirjallisuuteen törmäsin useassa eri yhteydessä ja 

lähteessä seuraaviin lausahduksiin: Sitä saat, mitä mittaat. Mitä ei voi mitata, ei voi 

johtaa. Sitä johdetaan, mitä mitataan. Jos toimintaa ei mitata, sitä ei voi parantaa. 

Lyhyesti näiden lausahdusten perusteella voidaan siis kiteyttää, että oikean asian 

mittaaminen on erittäin tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. Kirjallisuudessa 

käsitellään hyvin paljon suorituskyvyn mittaamista ja terminä se sopiikin mainiosti 

tämän työn aiheeseen. 

 

Reaalimaailman suoritukset muutetaan mittaamalla numeerisesti ilmaistaviksi 

suureiksi. Perimmäinen tarkoitus suorituskyvyn mittaamisessa on tuottaa tärkeää 

tietoa haluttujen mittauskohteiden tilasta organisaation päätöksenteon tueksi. 

Hyvän ja onnistuneen päätöksenteon edellytyksenä on hyvä sekä luotettava 

informaatio. Tutkimusten mukaan suorituskyvyn mittaaminen jo itsessään aiheuttaa 

useita positiivisia asioita organisaatiossa ja se voi johtaa muun muassa seuraaviin 

asioihin: 

 Ohjaa tekemään oikeita asioita 

 Selkeyttää ja kehittää strategiaa 

 Konkretisoi tavoitteet 

 Korostaa mitattavan asian arvoa 

 Motivoi henkilöstöä 
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 Luo perustan palkitsemiselle (Andersin et. al. 1994: 7; Kujansivu et. al. 

2007: 160; Laamanen et. al. 1999: 7; Neilimo & Uusi-Rauva 2010: 301) 

 

Tietyn menestystekijän suorituskykyä mitataan suorituskykymittarilla, josta 

käytetään myös nimitystä tunnusluku. Suorituskykymittareita on useita erilaisia 

mutta niitä voidaan luokitella niiden luonteen perusteella. Perinteisin tapa on jakaa 

mittarit taloudellisiin ja ei-taloudellisiin mittareihin jotka ovat rahamääräisiä 

mittareita joiden tieto perustuu rahamittaiseen informaatioon. Nämä mittarit ovat 

helposti saatavilla kirjanpidosta, sillä taloudelliset mittarit perustuvatkin usein 

tilinpäätöstietoihin ja niiden laskelmiin. Taloudellisten mittareiden vastakohtana 

ovat ei-taloudelliset mittarit, jotka yleistyivät vasta 2000-luvulla. Nämä ovat 

strategiahallinnan näkökulmasta tärkeitä mittareita ja esimerkkeinä mittareista 

mainittakoon asiakastyytyväisyys sekä varastonkiertoaika. Toinen tapa luokitella 

mittareita on jakaa ne koviin mittareihin, jotka perustuvat yksiselitteiseen 

raakadatan pohjalta laskettuun mittariin sekä epätarkempiin pehmeisiin mittareihin, 

jotka pohjatuvat esimerkiksi kyselyihin joihin vaikuttavat asenteet, näkemykset ja 

tuntemukset. Kolmas tapa luokitella mittareita ovat suorat ja epäsuorat mittarit. 

Nimensä mukaisesti suorat mittarit ovat sellaisia, jotka saadaan mittaamalla 

suoraan yksikäsitteistä menestystekijää. Koska kaikkia menestystekijöitä ei voi 

mitata suoraan, käytetään epäsuoraa mittaamista. Epäsuorasta mittaamisesta 

esimerkkinä mainittakoon tuottavuus, jota voidaan välillisesti mitata 

käyttökatkosten ja virheiden määrällä sekä odotusajoilla. (Järvenpää et. al. 2001: 

186-188; Laitinen 2003: 54; Lönnqvist & Mettänen 2003: 31-33) 

 

Mittareiden valintaan tulee kiinnittää huomiota harhattomien ja tarkkojen 

mittaustuloksien saamiseksi. Hyvältä mittarilta vaaditaan muun muassa, että se on 

sekä validi että reliaabeli ja siitä saatavan hyödyn on oltava suurempi kuin 

mittaamiseen uhratut resurssit. Hyvä mittari myöskin kuvaa täsmällisesti 

organisaation liiketoiminnan ja johtamisen kannalta olennaista menestystekijää. 

(Laitinen 2003: 147; Pastinen et. al. 2003: 154) 
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Validiteetti kuvaa mittarin oikeellisuutta eli mittarin kykyä mitata sille tarkoitettua 

kohdetta. Mikäli mittari huomioi epäolennaisia tekijöitä tai vaihtoehtoisesti jättää 

huomioimatta olennaisia tekijöitä, mittari ei ole validi. Jotta mittarin tuottaman 

arvon ja oikean arvon välillä ei olisi eroa, tulee hyvän mittarin kuvata mittauksen 

kohdetta täysin harhattomasti. Reliabiliteetti kuvaa mittarin tarkkuutta eli mittarin 

kykyä tuottaa johdonmukaisia sekä tarkkoja tuloksia joka kerta mitattaessa eli 

mittausten välillä ei saa olla hajontaa. Havainnollistava esimerkki tästä on 

tikkataulu, jossa oikea arvo on taulun keskipisteessä. Mittarin arvot ovat lähellä 

keskipistettä, jos sen reliabiliteetti on hyvä ja jos sen reliabiliteetti on huono, ovat 

arvot ympäriinsä tikkataulua. Lönnqvist et. al. (2006, 32-33). Kuvassa 2 esitetään 

tunnuslukujen mittausteoreettinen nelikenttä. 

 

Kuva 2. Tunnuslukujen mittausteoreettinen nelikenttä. (Pastinen et. al. 2003: 154 

mukaillen) 

 

Relevanssi kuvaa mittarin oleellisuutta käyttäjän näkökulmasta eli hyvällä 

mittarilla on merkitystä päätöksenteossa olennaisesti. Hyvällä mittarilla on 

kannattava hyöty-kustannussuhde eli sen tulisi olla kannattavasti tuotettavissa. 

Suunnitellessa mittaria on otettava huomioon rajahyöty ja rajakustannus eli kuinka 

paljon mittaustarkkuuteen kannattaa laittaa resursseja verrattuna siitä saatavaan 

lisäarvoon. Uskottavuus sekä luotettavuus ovat myös hyvän mittarin 

tunnuspiirteitä. Jotta mittari olisi uskottava, on sen laskentasäännöt oltava 

dokumentoituna hyvin. (Laitinen 2003: 155-158, 162-163; Lönnqvist et. al. 2006: 

33) 
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Mittausjärjestelmän tulisi olla riittävän yksinkertainen, jolloin sitä on helpompi 

ymmärtää ja asioiden tärkeysjärjestys on selkeä sekä asioiden väliset 

riippuvuussuhteet ymmärretään. Ei myöskään ole olemassa oikeaa määrää 

mittareille, sillä jokaisen organisaation on tunnistettava ja valittava omaan käyttöön 

hyödyllisimmät mittarit. Jotkin yritykset pitävät kymmentä mittaria sopivana 

määränä, jotkin taas kahtakymmentä. Kuitenkin kun arvioidaan mittareiden sopivaa 

määrää, tulee ottaa huomioon se, että mittareiden määrän kasvaessa: 

 Liiketoimintaa pystytään kuvaamaan paremmin ja voidaan ottaa kaikki 

tarpeelliset näkökulmat huomioon 

 Mittariston kokonaisvaltainen ymmärtäminen vähenee 

 Mittareiden syy-seuraus-suhteiden ymmärtäminen hankaloituu 

 Ylläpito- ja kehityskustannukset kasvavat 

 Fokus keskeisimpiin menestystekijöihin heikkenee (Kankkunen et. al. 2003: 

133, 248) 

 

Koska suorituskykymittareita on lukematon määrä, tulisi niiden valinta alkaa aina 

tarpeiden tunnistamisesta. Mittareiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon niiden 

käyttötarkoitus, sillä on tärkeää, että mittarilla ja mittaamisella on selkeät 

merkitykset jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. Kaikkea ei missään nimessä 

kannata tai tarvitse mitata. (Kujansivu et. al. 2007: 177) 

 

2.2. Yleistä täsmällisyydestä 

Joukkoliikenteessä on laajalti käytetty heuristista arviointia eli kokemukseen 

perustuvaa arviointia aikataulutetun liikenteen luotettavuuteen. Tätä tietoa voidaan 

käyttää operaattorin eli liikennöitsijän puolelta suunnittelussa, ohjauksessa, 

johtamisessa, valvomisessa ja markkinoinnissa. Viranomainen tai muu vastaava 

taho voi valvoa, että täyttääkö operaattori sopimuksessa sovitut laatutavoitteet. 

Aikatauluissa on ilmoitettu yleensä kiinteät saapumisajat ja lähtöajat mutta 

käytännössä niitä operoidaan olosuhteissa, joihin liittyy eri häiriötekijöitä jotka 

aiheuttavat myöhästymisiä eli epätäsmällisyyttä. Täsmällisyys tai luotettavuus on 
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yleensä helposti mitattavissa jälkikäteen, sillä usein laki tai määräys asettaa 

vaatimukset tietojen tallentamiselle. Heuristista arviointia esimerkiksi 

luotettavuudessa voidaan käyttää eri operaattoreiden suorituskyvyn mittaamiseen 

ja arviointiin. (Carey 1999: 473-474)  

 

Rautatieliikenteessä täsmällisyyden käsitteellä tarkoitetaan eri yhteyksissä eri 

asioita, joten voidaan sanoa sen olevan melko vakiintumaton. Lisäksi englannin 

kielessä täsmällisyyteen viitataan eri termein, joka lisää haastavuutta. Käytettyjä 

termejä ovat punctuality, on-time performance sekä schedule adherence. (Salkonen 

2008: 24)  

 

Olssonin ja Hauglandin (2004: 387-388) tutkimuksen mukaan rautatieliikenteessä 

yhtenä yleisenä suorituskyvyn mittarina käytetään täsmällisyyttä. Juna määritellään 

täsmälliseksi, kun se kulkee sallitun poikkeaman rajoissa. Sallittu poikkeama 

määritellään etukäteen ja sitä mitataan tavallisesti minuuteissa. Vaikka useimmiten 

epätäsmällisyyttä aiheuttavat poikkeamat ovat negatiivisia eli junat ovat myöhässä, 

myös positiiviset poikkeamat eli etuajassa kulkemiset lisäävät epätäsmällisyyttä.  

Yleensä täsmällisyys lasketaan jakamalla täsmällisten junien määrä junien 

kokonaismääränä ja se esitetään prosentteina. Analyyttisestä näkökulmasta 

katsottuna tietoa on paljon piilotettuna, kun täsmällisyys esitetään prosentteina. 

Esimerkkinä mainitaan, että eroja pienen ja suuren myöhästymisen välillä ei 

huomioida, kun myöhästyminen on sallitun poikkeaman yli. (Olsson & Haugland 

2004: 388)  

 

Olssonin ja Hauglandin (2004: 388-389) tutkimuksessa mainitaan useita erilaisia 

näkökulmia täsmällisyydelle, joista yksi on kyky saavuttaa turvallisesti määränpää 

mainostetussa aikataulussa. Toinen laajempi näkökulma on, että ennalta määritelty 

kulkuväline saapuu, lähtee tai ohittaa ennalta määritetyn paikan ennalta 

määritettynä aikana. Tämän toisen näkökulman mukaan täsmällisyyttä voidaan siis 

mitata kaikilla asemilla, joille on määritelty saapumisaika ja lähtöaika aikataulussa, 

vaikka yleisesti ottaen täsmällisyyden mittaaminen on liittynyt reitin 

määränpäähän.  
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Joukkoliikenteessä erityisesti useasta matkasta muodostuvassa matkaketjussa 

voidaan matkojen epäluotettavuutta sekä matka-ajan vaihtelevuutta käyttää 

matkustajan kokemuksen syvällisemmäksi ymmärtämiseksi itse täsmällisyyden 

lisäksi. Monet matkustajat joutuvat käyttämään eri joukkoliikennevälineitä 

päästäkseen paikasta toiseen matkansa aikana, joten vaihtoyhteyksien 

luotettavuudella on suuri merkitys. Eritysesti harvan vuorovälin aikaan viiden 

minuutin myöhästyminen ketjun ensimmäisessä vaiheessa voi aiheuttaa puolen 

tunnin myöhästymisen, jos suunniteltu vaihtoyhteys menetetään. Luotettavuuden 

yleisenä mittarina voidaan pitää sitä, että millä todennäköisyydellä juna saapuu x 

minuuttia myöhässä. Muita mittareita jotka käsittelevät erityisesti saapumis- ja 

lähtöaikojen hajontaa ovat: 

 Todennäköisyys sille, että juna lähtee etuajassa 

 Erotuksen keskiarvo odotetusta saapumisajasta ja aikataulutetusta 

saapumisajasta 

 Myöhässä olevan junan keskimääräinen myöhästymismäärä 

 Yli x minuuttia myöhässä olevan junan keskimääräinen myöhästyminen 

 Keskihajonta saapumisajoille 

 Muokattu keskihajonta saapumisajoille (etuajassa saapumiset poistettu) 

(Rietveld et. al. 2001: 540-542) 

 

Poikkeuksellinen täsmällisyyteen liittyvä mittari on Olssonin ja Hauglandin (2004: 

388) tutkimuksessa mainittu matka-ajan vaihtelun mittari, jota voidaan kuvata 

matkustamisen epävarmuuden mittariksi. Poikkeuksellisen siitä tekee sen, että se ei 

huomio lainkaan aikataulussa ilmoitettuja aikoja, vaan se ottaa huomioon vain 

toteutuneet ajat. Esimerkkinä mainitaan tapaus, jossa sama juna saapuu joka päivä 

saman minuuttimäärän myöhässä, jolloin vaihtelu olisi vähäinen ja heidän 

mukaansa niin sanotusti täsmällinen tai luotettava, mutta normaalista matkustajan 

näkökulmasta katsottuna juna olisi epätäsmällinen ja myöhässä, sillä matkustaja 

vertaa toteutuneita aikoja aikataulussa ilmoitettuihin. 
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Myös säännöllisyyttä voidaan mitata ja joissain tapauksissa säännöllisyys sekä 

täsmällisyys ovat yhdistetty samaan mittariin. Säännöllisyys tarkoittaa tässä 

tapauksessa saapumisten ja lähtöjen toteutunutta määrää verrattuna aikataulussa 

olevaan määrään. Perutut junat voidaan myös sisällyttää täsmällisyyden mittariin 

epätäsmällisinä junina, kun se esitetään prosenttilukuna. (Olsson & Haugland 2004: 

387-388)  

 

Salkosen (2008: 33) diplomityön sekä Olssonin ja Hauglandin (2004: 388) 

tutkimuksen perusteella voidaan listata täsmällisyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi 

seuraavat asiat: 

 Matkustajamäärät 

 Täyttöaste (matkustajaa/istumapaikka) 

 Infrastruktuurin (=radan) kapasiteetin käyttöaste 

 Peruutukset 

 Tilapäiset nopeusrajoitukset 

 Ratatyöt 

 Lähtö- ja saapumistäsmällisyys 

 Operatiiviset prioriteettisäännöt 

 Aikataulurakenne ja aikataulussa oleva pelivara 

 Junakaluston laatu, kunto ja huolto 

 Sääolosuhteet 

 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kirjallisuudessa on täsmällisyydelle määritelty 

useita erilaisia mittareita, jotka mittaavat käytännössä samaa asiaa eli täsmällisyyttä 

mutta lopputulokset eroavat toisistaan hyvin paljon. Osa mittareista ottaa huomioon 

junien perumiset ja osa taas ei. Jotkin mittarit tarkastelevat vain määräaseman 

täsmällisyyttä, kun taas jotkin käsittelevät asiaa laajemmalti ja tarkastelevat 

kaikkien asemien täsmällisyyttä. Lisäksi puhuttaessa joukkoliikenteestä ei tule 

unohtaa matkustajan matkaketjun toimivuuden tärkeyttä, johon täsmällisyydellä on 

suuri merkitys. 
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2.3. Täsmällisyyden mittaamisen nykytila 

Liikenneviraston (2012: 15) mukaan täsmällisyyden määritelmä ja mittaaminen 

eivät ole yksiselitteisiä ja niihin liittyy myös määrittelykysymyksiä sekä 

epävarmuustekijöitä. Esimerkkeinä mainitaan muun muassa: 

 Täsmällisyyden mittaustarkkuus 

 Täsmällisyyden seuranta-asemat 

 Matkustajamäärän huomioon ottaminen täsmällisyysmittauksessa 

 Peruttujen junavuorojen huomioiminen 

 Myöhästymissyyn luotettava kirjaaminen 

 

Suomessa täsmällisyys rautatieliikenteessä tarkoittaa aikataulunmukaista 

saapumista tietylle asemalle. Kaukoliikenteessä ja tavaraliikenteessä täsmällisyys 

mitataan vain määräasemalla mutta lähiliikenteen osalta huomioon otetaan myös 

lähtöasema. Täsmällisyyden mittaamiseen näillä kolmella eri liikennemuodolla on 

käytössä erilaiset minuuttirajat myöhästymiselle. Nämä rajat ovat 

tavaraliikenteessä yli viisitoista minuuttia, kaukoliikenteessä yli viisi minuuttia ja 

lähiliikenteessä tasan kolme minuuttia. Mikäli lähiliikenteessä juna lähtee ajallaan 

mutta saapuu tasan tai yli kolme minuuttia myöhässä määräasemalle, katsotaan se 

puoliksi myöhästyneeksi. Lähiliikenteessä sekä kaukoliikenteessä perutut junat 

huomioidaan täsmällisyyden mittaamisessa myöhästyneinä junina, jolloin ne 

vaikuttavat täsmällisyyteen. Tavaraliikenteessä peruttuja junia ei oteta huomioon. 

(Liikennevirasto 2012: 15-16)  

 

Liikennevirasto sekä VR Group ovat yhdessä asettaneet täsmällisyystavoitteet eri 

liikennemuodoille. Vuonna 2016 ne olivat lähiliikenteelle 97,5 % ja 

kaukoliikenteelle sekä tavaraliikenteelle 90,0 %. Liikennevirastolla on käytössä 

suorituskannustinjärjestelmä, jonka avulla pyritään edistämään täsmällisyyden 

kehittämiseksi. Käytännössä rautatieliikenteenharjoittaja maksaa korvauksia 

Liikennevirastolle, jos rautatieliikenteenharjoittajasta johtuvasta syystä aiheutuu 

haittaa rautatiejärjestelmän toimivuudelle. Tämä toimii myös päinvastoin, eli 

Liikennevirasto maksaa korvauksia rautatieliikenteenharjoittajalle, mikäli 
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rataverkon käytettävyys poikkeaa Liikennevirastosta johtuvista syistä. Korvausten 

perusteista ja sovitaan tarkemmin rataverkon käyttösopimuksessa, joka on 

Liikenneviraston ja rautatieliikenteenharjoittajan välinen sopimus. Lisäksi 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvalle Liikennevirastolle on 

ministeriön toimesta asetettu radanpidon aiheuttamalle epätäsmällisyydelle 

tavoitteet, sillä Liikennevirasto hallinnoi valtion rataverkkoa sekä vastaa muun 

muassa radan rakentamisesta ja ylläpidosta. Vuonna 2016 tavoitteina oli, että 

korkeintaan 1,5 % lähiliikenteen junista ja 4 % kaukoliikenteen junista myöhästyisi 

radanpidon syistä. Radanpidosta johtuvia syitä ovat muun muassa rataan 

kohdistuvat kunnossapito- ja rakennustyöt, tilapäiset nopeusrajoitukset jotka 

johtuvat radan huonosta kunnosta, liikenteenohjausjärjestelmien viat sekä 

turvalaiteviat ja sähköratavauriot. (Liikennevirasto 2012: 15-16, 20; 

Liikennevirasto 2016a: 28, 61; Liikennevirasto 2017: 16, 26) 

 

Rautatiehenkilöliikenteen täsmällisyys vuonna 2016 eri kuukausina on esitetty 

kuvassa 3. Siitä huomataan, että lähiliikenteessä täsmällisyystavoite ei ole 

toteutunut yhtenäkään kuukautena ja huonoimmillaan täsmällisyys on ollut jopa 

alle 85 %. Kaukoliikenteen osalta täsmällisyystavoite on saavutettu kahtena 

kuukautena, mutta huonoimpana kuukautena täsmällisyys on ollut jopa alle 75 %. 

 

 

 



21 

 

 

Kuva 3. Rautatiehenkilöliikenteen täsmällisyys 2016. (Liikennevirasto 2017: 7, 22 

mukaillen) 

 

Radanpidosta aiheutuneiden myöhästymisten tavoitteet on saavutettu 

täsmällisyystavoitteita hieman paremmin, joka näkyy kuvassa 4. Sekä 

kaukoliikenteessä että lähiliikenteessä tavoite saavutettiin helmi-, maalis- ja 

huhtikuussa vuonna 2016. 

 

 

Kuva 4. Radanpidosta aiheutuneet myöhästymiset rautatiehenkilöliikenteessä 2016. 

(Liikennevirasto 2017: 16, 26 mukaillen) 
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2.4. Täsmällisyyden mittaamisen data 

Täsmällisyyden mittaamisen mahdollistamiseksi junien kulkutiedot tallentuvat 

Liikenneviraston seurantajärjestelmään joko automaattisesti 

liikenteenohjausjärjestelmistä tai manuaalisesti liikenteenohjaajan syöttämänä. 

Myöhästymisille kirjataan myöhästymissyy liikenteenohjaajan toimesta seuranta-

asemilla, mikäli ennalta sovittu myöhästymisraja ylittyy. Lähiliikenteessä tämä raja 

on 3 minuuttia, kaukoliikenteessä 4 minuuttia ja tavaraliikenteessä 16 minuuttia. 

Lisäksi tavaraliikenteessä kirjataan etuajassa kulkemiselle syy, jonka raja on myös 

16 minuuttia. Lisämyöhästymisissä myöhästymisraja on 2 minuuttia. Seuranta-

asemia on henkilökaukoliikenteessä noin 50 kappaletta ja lähiliikenteessä noin 15 

kappaletta. (Liikennevirasto 2012: 16-20; Liikennevirasto 2016b: 6-8) 

 

Myöhästymisen syykoodit jakautuvat aiheuttajavastuun mukaan pääpiirteittäin 

radanpitäjän, liikennöitsijän, liikenteenohjauksen ja ulkopuolisen aiheuttajan 

syykoodiryhmiin sekä sekundäärisiin syihin. Ulkopuolisia aiheuttajia ovat muun 

muassa sää ja keli, onnettomuudet ja allejäännit sekä ilkivalta. 1.1.2017 on otettu 

käyttöön uusi kaksitasoinen syykoodisto sekä häiriökirjausprosessi, joiden 

tavoitteena on parantaa syytiedon laatua ja luotettavuutta. Liikenteenohjaaja kirjaa 

1-tason syyn jonka hän varmuudella tietää ja näkee työtehtävänsä kautta, jonka 

jälkeen kirjaus menee tarkennettavaksi tilanteen tarkemmin tuntevalle taholle. 

Lisäksi myöhästymiset on jaettu primäärisiin myöhästymisiin ja sekundäärisiin 

myöhästymisiin. Kun häiriö vaikuttaa suoraan junan kulkuun, on kyseessä 

primäärinen myöhästyminen. Koska rataverkko ja raideliikenne ovat 

kokonaisuuksia, joissa yksi tapahtuma vaikuttaa toiseen, aiheuttaa yhden junan 

myöhästyminen helposti myös myöhästymisiä muille junille. Näitä myöhästymisiä 

kutsutaan sekundäärisiksi myöhästymisiksi, joiden minuuttimääräinen osuus on 

Suomessa kaukoliikenteessä jopa noin puolet. Tämä kertoo rataverkon 

yksiraiteisuudesta ja tiettyjen rataosien puutteellisesta välityskyvystä sekä 

ratakapasiteetin korkeasta käyttöasteesta. (Liikennevirasto 2012: 16-20; 

Liikennevirasto 2016b: 6-8) 
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Lisäksi Liikennevirastolla on käytössä poikkeamien hallinta –järjestelmä (POHA), 

johon luodaan rataverkolla tapahtuvista poikkeamista ja häiriöistä tapahtuma 

liikenteenohjaajan tai käyttökeskuksen toimesta. Käyttökeskus vastaa sähköratojen 

kaukovalvonnasta- ja käytöstä sekä ongelmatilanteissa käynnistää tarvittaessa 

korjaustoiminnan. Järjestelmään luodaan tapahtuma muun muassa sähkörataan tai 

ratarakenteeseen liittyvistä häiriöistä.  Järjestelmä toimii kunnossapidon tehtävien 

seurantajärjestelmänä sekä yleisenä tiedonkeruujärjestelmänä. (Liikennevirasto 

2016b: 11-13) 

 

Liikennevirastolla on siis käytettävissään tieto junien alkuperäisestä aikataulusta ja 

toteutuneesta aikataulusta jokaisella asemalla kulunvalvontajärjestelmistä sekä 

myöhästymisen syy, mikäli myöhästymisen määrä ylittää ennalta määritetyt arvot 

seuranta-asemilla. Nykyinen mittaristo perustuukin täysin näihin edellä 

mainittuihin tietoihin. Myös ratainfraan liittyvistä häiriöistä Liikennevirastolla on 

tietoa saatavilla. Perutuille junille ei ole tiedossa syykoodia. Liikenneviraston 

ulkopuolisista tietolähteistä mainittakoon matkustajamäärätiedot jotka ovat 

saatavissa mahdollisuuksien mukaan lähiliikenteen osalta lähiliikenteen tilaajalta 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL) ja kaukoliikenteen osalta 

operaattorilta (VR-Yhtymä Oy). Nykyisin paljon esillä olevista matkaketjuista ei 

vielä yhdelläkään toimijalla ole tarkkaa tietoa käytettävissä, jota voisi hyödyntää 

mittaristossa. Lisäksi säätilatiedot ovat saatavilla esimerkiksi 

Ilmatieteenlaitokselta, sillä myös säätilalla voi olla vaikutusta täsmällisyyteen.  

 

Lähiliikenteen osalta kaikissa uusissa Sm5-junissa on matkustajalaskentalaitteet, 

joiden avulla jokaisen aseman nousijat ja poistujat saadaan mitattua. Koko HSL-

alueen lähiliikenne liikennöidään vuoden 2017 puolivälin jälkeen täysin Sm5-

kalustolla, jolloin jokaisesta vuorosta on saatavilla tarkat matkustajalaskentatiedot. 

Matkustajamäärätiedot HSL-alueen ulkopuolelle ulottuvan lähiliikenteen osalta 

pohjautuvat VR:n Sm4-junien matkustajalaskentalaitteisiin ja manuaaliseen 

tarkastuslaskentaan sekä kaukoliikenteen osalta lipunmyyntietoihin.  
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2.5. Täsmällisyyden mittaaminen muissa maissa  

Liikenneviraston (2010) selvityksessä on kuvattu eri maiden 

täsmällisyyskäytäntöjä sekä suorituskannustinjärjestelmiä, joista voisi 

mahdollisesti olla hyötyä myös Suomessa. Selvityksessä on paneuduttu erityisesti 

Sveitsin, Alankomaiden, Ruotsin sekä Japanin täsmällisyyskäytäntöihin, sillä niillä 

arvioitiin olevan edistyksellinen suhtautuminen täsmällisyyteen tai kehittyneet 

järjestelmät (Liikennevirasto 2010: 16). Tässä alaluvussa käydään 

yhteenvetomaisesti läpi näiden neljän maan sekä muiden maiden 

täsmällisyyskäytäntöjä rautatiehenkilöliikenteessä. 

 

Sveitsiä voidaan pitää Euroopan kärkimaana täsmällisyyden näkökulmasta. 

Toimintatapoja sekä järjestelmiä kehitetään aktiivisesti ja täsmällisyystiedon 

keräämisen sekä analysoinnin kehittämiseksi on tehty paljon, jonka takia 

häiriötilanteille pyritäänkin aina löytämään vastuutahot toiminnan kehittämiseksi. 

Täsmällisyyden mittaaminen perustuu häiriöiden määrän mittaamiseen. Myös ne 

häiriöt, jotka eivät aiheuta myöhästymisiä tilastoidaan ja yli kolme minuuttia 

myöhästymistä aiheuttaville häiriöille kirjataan syykoodi, jotka ovat Sveitsissä 

todettu melko luotettaviksi usean vuoden seurannan perusteella. Lisäksi Sveitsissä 

on käytössä täsmällisyysprosentti kuten Suomessakin, jossa myöhästymisraja on 

matkustajaliikenteessä kolme minuuttia mutta UIC:n mukaista täsmällisyyttä 

viiden minuutin myöhästymisrajalla mitataan myös. Täsmällisyysprosenttia 

seurataan erikseen myös ruuhkatuntien aikana sekä sitä suhteutetaan 

liikennesuoritteisiin. Aikataulun häiriösietoisuutta mitataan myös, mutta sen 

mittaustapaa ei käy ilmi. Asiakastäsmällisyyttä mitataan jatkoyhteyksien 

säilymisen kautta, mutta sen mittaaminen on hankalaa ja se muodostetaankin 

yhdistelemällä kolmen eri järjestelmän tietoa. Täsmällisyysprosentti viiden 

minuutin myöhästymisrajalla oli vuonna 2008 95,8 % ja kolmen minuutin rajalla 

89,7%. Suorituskannustinjärjestelmän lähtökohtana ovat laatustandardit, joiden 

arvoja ei kuitenkaan johdeta suoraan täsmällisyyden arvoista eikä järjestelmään ole 

kytketty taloudellisia kannustimia. (Liikennevirasto 2010: 16-27) 
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Alankomaissa on tehty tieteellisiä tutkimuksia täsmällisyyden kehitystyön 

edistämiseksi. Mikäli yksittäisen junan täsmällisyys on jatkuvasti heikkoa, 

paneudutaan siihen tarkemmin. Täsmällisyystietoon perustuvia aikataulumuutoksia 

onkin mahdollisuus tehdä kahden kuukauden välein. Junien saapumisen 

täsmällisyyttä mitataan 35 asemalla päärataverkolla ja lähiliikenteen osalta 

pysähtymisiä merkittävimmillä asemilla. Edellä mainitut 35 asemaa ovat vain 

kymmenen prosenttia kaikista asemista mutta 80-90 prosenttia matkustajavirroista 

kulkee niiden kautta. Täsmällisyyttä mitataan täsmällisyysprosentilla, jossa 

myöhästymisraja on matkustajaliikenteessä viisi minuuttia mutta peruttuja junia ei 

huomioida, koska niitä seurataan erikseen. Sisäisessä käytössä 

täsmällisyysprosentin myöhästymisrajana käytetään kolmea minuuttia, joka onkin 

aiemmin ollut käytössä myös yleisesti. Lisäksi mitataan menetettyjä 

vaihtoyhteyksiä, jotka perustuvat yhteysjunan myöhästymisen määrään. Yli 

kolmen minuutin myöhästymisistä kirjataan syykoodi, mutta haasteena on 

syykirjausten luotettavuus, sillä syyn kirjaava liikenteenohjaaja ei välttämättä 

vastaa samasta liikenteenohjausalueesta jossa alkuperäinen syy on. 

(Liikennevirasto 2010: 27-33) 

 

Ruotsia voidaan pitää sääolosuhteiltaan hyvin samanlaisena kuin Suomea. 

Täsmällisyyden mittaamisessa käytetään myöskin täsmällisyysprosenttia, jossa 

myöhästymisrajana on viisi minuuttia, sillä viiden minuutin myöhästymisen ei 

nähdä häiritsevän junille varattuja aikaikkunoita. Kolmen minuutin 

myöhästymisrajaa käytetään suuremmissa kaupungeissa ja yli kolmen minuutin 

myöhästymisille liikenteenohjaaja kirjaa syykoodin. Täsmällisyysprosentin lisäksi 

Ruotsissa mitataan peruttujen junien määrää, kunnossapitotöiden ja ratatöiden 

onnistumisia sekä myöhästymisten kokonaismäärää. Ruotsissa on käytössä 

suorituskannustinjärjestelmä ja heillä onkin tarkoituksena ottaa käyttöön 

eurooppalainen suorituskannustinjärjestelmä European Performance Regime sillä 

Ruotsissa nähdään että laadun parantaminen erilaisten kannustinjärjestelmien 

avulla on tärkeää. (Liikennevirasto 2010: 33-37) 
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Japanissa mittausperusteet, raja-arvot sekä täsmällisyystaso eroavat hyvin paljon 

eurooppalaisesta. Japanissa on rautatieliikenteeseen ja erityisesti tekniikkaan 

erikoistunut tutkimuslaitos, joka tutkii ja kehittää uusia teknisiä innovaatioita ja 

järjestelmiä rautatieliikenteen laadun parantamiseksi. Mittaustarkkuus 

täsmällisyydessä on sekunnin luokkaa ja liikennöinnin aikataulut suunnitellaan jopa 

viiden sekunnin tarkkuudella. Japanissa junaa luokitellaan epätäsmälliseksi, jos se 

on yli minuutin myöhässä jolloin junan konduktööri tai kuljettaja raportoi syyn. 

Täsmällisyysprosentti viiden minuutin myöhästymisrajalla on Japanissa jopa 98 

prosenttia, mutta se ei ole virallinen esittämistapa vaan täsmällisyyttä kuvataan 

keskimääräisenä myöhästymisen pituutena (x minuuttia/juna). Japanissa ei ole 

yleisesti käytössä täsmällisyystavoitteita, vaan yhteiskunta ja kulttuuri luovat 

paineet täsmälliselle joukkoliikenteelle. Matkustajat luottavat siihen, että kahden 

minuutin vaihtoaika on riittävä. Tärkeimpänä mittarina pidetään pitkän aikavälin 

keskimääräistä myöhästymistä, ei niinkään päivittäistä täsmällisyyttä, sillä se 

vaihtelee hyvin paljon sääolosuhteista johtuen. (Liikennevirasto 2010: 38-40) 

 

Saksassa mitataan täsmällisyyttä täsmällisyysprosentilla, jossa myöhästymisrajana 

on kuusi minuuttia. Täsmällisyyttä mitataan lähtöasemilla, pääteasemilla sekä 

erikseen määritellyillä väliasemilla. Myöhästymisminuutteja luokitellaan syiden 

mukaan analysointia varten. Saksassa on käytössä täsmällisyyden 

suorituskannustinjärjestelmä, joka on osa rataverkon käyttömaksujärjestelmää 

suoriteperusteisena komponenttina. Suorituskannustinjärjestelmä perustuu 

täsmällisyystavoitteiden täyttymisen ja myöhästymisminuuttien seurantaan. 

Korkean käyttöasteen rataosille on asetettu korkeampi käyttömaksu, jolla osa 

liikenteestä pyritään ohjaamaan vähemmän kuormitetuille vaihtoehtoisille reiteille. 

(Liikennevirasto 2010: 41-45) 

 

Ranskassa täsmällisyyttä mitataan täsmällisyysprosenttina määräasemalla, jossa 

myöhästymisrajana on viisi minuuttia. Täsmällisyyden lisäksi mitataan 

säännöllisyyttä, joka tarkoittaa sitä, että miten hyvin juna pysyy aikataulussaan 

matkan aikana. Säännöllisyyden raja-arvoina ovat 15 ja 30 minuuttia myöhässä 

sekä viisi minuuttia etuajassa. Myöhästymisille merkitään syy, mikäli juna on yli 



27 

 

viisi minuuttia myöhässä. Ranskassa ei ole käytössä suorituskannustinjärjestelmää 

jolla olisi taloudellista vaikutusta. (Liikennevirasto 2010: 45-50) 

 

Italiassa täsmällisyyttä mitataan joko ottamalla huomioon kaikki junat tai 

rajaamalla tarkastelun ulkopuolelle myöhästymiset jotka ovat aiheutuneet 

ulkoisista syistä. Myöhästymisarvoina lähiliikenteessä on viisi minuuttia ja 

kaukoliikenteessä 15 minuuttia. Lisäksi peruttujen junien määrää ja 

myöhästymisminuutteja syykoodeittain mitataan sekä häiriöiden syitä, suuruutta ja 

vaikutusta käytetään täsmällisyysanalyyseissä. Myöhästymisen syykoodi kirjataan 

jokaiselle minuutille. Suorituskannustinjärjestelmä pohjautuu junakohtaiseen 

määränpäätäsmällisyyteen ja myöhästymiskustannus on määritelty kahteen euroon 

minuutilta. Kannustinjärjestelmässä on käytössä eri toimijoiden väliset 

kompensaatiot mutta myöhästymisiä jotka operaattorin juna aiheuttaa toisille 

omille junilleen ei oteta huomioon.  (Liikennevirasto 2010: 50-52) 

 

Britanniassa täsmällisyyttä mitataan täsmällisyysprosenttina määräasemalla, jossa 

myöhästymisrajana on viisi minuuttia lähiliikenteessä ja kymmenen minuuttia 

kaukoliikenteessä. Perutut junat lasketaan myöhästyneiksi. Lisäksi toisena 

mittarina käytetään myöhästymisminuutteja, jotka muodostuvat junan ollessa 

kahden mittauspisteen välillä minuutin myöhässä. Myöhästymisille ja peruutuksille 

kirjataan syykoodit. (Liikennevirasto 2010: 53-54) 

 

Itävallassa myöhästymisraja on viisi minuuttia ja täsmällisyyttä mitataan 

infrastruktuurista riippuvana täsmällisyytenä sekä koko liikenteen täsmällisyytenä 

ja myöhästymisminuutteina. Lisäksi liikenteen solmukohdissa mitataan 

täsmällisyyttä asiakkaan näkökulmasta sekä matkaketjujen toimivuutta. 

Myöhästymisille kirjataan syykoodi, jos myöhästyminen on yli 1,5 minuuttia. 

Itävallassa suorituskannustinjärjestelmä perustuu määräasematäsmällisyyteen, 

jossa kynnysarvona käytetään kymmentä minuuttia. Myöhästymisen aiheuttaja 

maksaa sanktion joka aikataulukaudella 2011 oli 0,50 euroa per 

myöhästymisminuutti. Sanktioiden enimmäismäärää rajoitetaan suhteessa 

liikennesuoritteeseen. (Liikennevirasto 2010: 57) 
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Sloveniassa täsmällisyyttä mitataan viiveenä sataa junakilometriä kohden. 

Slovenian valtio on määritellyt liikenteenohjauksen laatuvaatimuksena 

matkustajaliikenteelle sallituksi viiveeksi yhden minuutin per sata junakilometriä. 

Jos raja-arvo ylittyy, voi valtio sakottaa radanpitäjää enintään 5 % sopimuksen 

arvosta. Vuoden 2009 keväällä toteutunut täsmällisyys oli 0,5 minuuttia per sata 

junakilometriä. Jokaiselle myöhästymisminuutille kirjataan syy sekä lähtö- että 

määräasemalla ja määritellyillä asemilla. Sloveniassa on yhteensä 134 asemaa 

joista 34 asemaa ovat mittausasemia. (Liikennevirasto 2010: 59) 

 

Belgiassa myöhästymisraja on viisi minuuttia ja täsmällisyyttä mitataan normaalilla 

täsmällisyysprosentilla sekä niin sanotulla neutralisoidulla täsmällisyysprosentilla. 

Neutralisoidusta täsmällisyysprosentista on poistettu kaikki ulkoisten tekijöiden tai 

suurten ratatöiden aiheuttamia vaikutuksia. Lisäksi peruttujen junien määrää sekä 

yhteyksien säilymistä mitataan. (Liikennevirasto 2010: 62) 

 

Tanskassa myöhästymisraja on kuusi minuuttia ja täsmällisyyttä mitataan 

täsmällisyysprosentilla. Lisäksi Tanskassa mitataan myöhästyneiden junien 

lukumäärää, viiveiden syiden jakautumista sekä junien kokonaismäärää. 

(Liikennevirasto 2010: 64) 

 

Slovakiassa täsmällisyysmittarissa otetaan huomioon junan myöhästyminen sekä 

lähtö- että määräasemalla ja myöhästymisrajana on viisi minuuttia. Jokaiselle 

vähintään yhden minuutin myöhästymiselle kirjataan syykoodi. (Liikennevirasto 

2010: 65) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että myöhästymisrajat vaihtelevat maakohtaisesti 

sekä usein myös lähiliikenteen ja kaukoliikenteen välillä. Lisäksi joissain maissa 

täsmällisyysprosenttiin huomioidaan perutut junat, joissain taas ei. Myös 

myöhästymisen määrä syykoodien kirjausvaatimuksille vaihtelee huomattavasti. Ei 

siis ole olemassa yhteisesti käytettyä täsmällisyysmittaria joka olisi yksiselitteinen.  
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2.6. Kehitetyt täsmällisyysmittarit 

Tässä alaluvussa tutustutaan kirjallisuudessa esitettyihin täsmällisyysmittareihin, 

joita sovelletaan ja arvioidaan seuraavassa luvussa hyödyntämisen näkökulmasta 

toiminnan kehittämisessä, jossa myös tuodaan esille mittarin yksityiskohtaisempi 

laskentatapa. Varsinaisesti mittarin tarkkaan laskentatapaan ei ole otettu kantaa 

kirjallisuudessa, vaan mittarin määritelmä on kuvattu yleisellä tasolla ja näin ollen 

mittarin laskentakaava voidaan määritellä itse. Samankaltaisia mittareita on pyritty 

yhdistelemään määrän rajaamiseksi. Kaikki mittarit voidaan lisäksi rajata 

tarkastelemaan vain tiettyä ajankohtaa, kuten esimerkiksi arkipäiviä, viikonloppuja 

tai ruuhka-aikoja.  Myös tarkastelu rataosittain tai junatyypeittäin on mahdollista. 

Lisäksi myöhästymisten syykoodit on usein mahdollista huomioida mittareissa. 

Perutut junat voidaan sisällyttää mittareihin tai olla sisällyttämättä niihin ja 

tarkastella niitä erikseen, mutta tällä hetkellä Suomessa perutuille junille ei kirjata 

syykoodeja. Suomessa nykyisin käytettävien täsmällisyyden raja-arvoja on 

mahdollista muuttaa tarpeen mukaan, kun nykyisin ne ovat lähiliikenteessä kolme 

minuuttia ja kaukoliikenteessä viisi minuuttia. 

 

Matkan kokonaistäsmällisyyden mittarissa täsmällisyysprosentin laskennassa 

otetaan huomioon jokaisen aseman täsmällisyysprosentti, ei ainoastaan 

määränpääaseman täsmällisyysprosenttia. Myös lähtöasema voidaan ottaa mukaan 

tarvittaessa mutta matkustajan kannalta oleellisempaa on täsmällisyys 

määränpäässä (Salkonen 2008: 74-75). Tämä mittarin avulla saadaan tietyssä 

mielessä kokonaisvaltaisempi kuva täsmällisyydestä verrattuna esimerkiksi 

pelkkään määräasematäsmällisyyteen. 

 

Keskimääräinen myöhästyminen minuutteina on täsmällisyysmittarina käytössä 

Japanissa (Liikennevirasto 2010: 38). Tätä mittaria voidaan soveltaa 

junakohtaisesti, rataosakohtaisesti tai jopa asemakohtaisesti. Asemakohtaisella 

myöhästymisellä matkustajan näkökulmasta voidaan arvioida esimerkiksi 

vaihtoyhteyksien toteutumista, mikäli vaihtoyhteyksien suunnittelussa käytetään 

ennalta sovittuja minuuttimääreitä. 
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Mittaamalla myöhästymistä suhteutettuna suunniteltuun matka-aikaan poistaa 

täysin myöhästymisten raja-arvojen määrittelyn jolloin lähi- ja kaukoliikenteen 

vertailun luonne muuttuu huomattavasti. Tämä mittari voidaan esittää 

junakohtaisesti tai matkustajan näkökulmasta, jolloin verrataan matkustajan 

myöhästymisminuutteja matkustajan kokonaismatka-aikaan. (Salkonen 2008: 81) 

 

Aikataulun häiriösietoisuutta mitataan Sveitsissä mutta mittaustavasta ei ole tietoa 

(Liikennevirasto 2010: 25). Käytännössä häiriösietoisuus voi tarkoittaa niin 

sanottua pelivaraa aikataulussa, jota voidaan mitata aikataulun kiinniottamisella. 

Mikäli toteutunut ajoaika on pienempi kuin suunniteltu ajoaika, voidaan sanoa 

yleisesti, että montako minuuttia pelivaraa aikataulussa on. Tätä minuuttimääräistä 

suuretta voidaan suhteuttaa esimerkiksi kokonaismatka-aikaan, jolloin voidaan 

vertailla esimerkiksi lähiliikenteen eri linjoja keskenään tai vertailu voidaan tehdä 

lähi- ja kaukoliikenteen välillä. 

 

Matkustajatäsmällisyyteen liittyviä mittareita on olemassa useita erilaisia ja 

suurimpana eroavaisuutena on se, että otetaanko huomioon vain asemalla poistuvat 

matkustajat vai myös asemalla nousevat matkustajat. Lisäksi tarkastelu voidaan 

tehdä jokaisella väliasemalla tai vain määräasemalla. Tulokset voidaan esittää 

täsmällisyysprosenttina tai minuuttimääränä (Aaltonen 2016: 54; Salkonen 2008: 

79).  

 

Myöhästymisminuuttien kokonaismäärän mittarissa tulokset voidaan suhteuttaa 

liikenteen määrään, jolloin vertailtavuus säilyy liikennemäärien muuttuessa. 

Liikenteen lisääntyessä myöhästymisminuutit usein kasvavat ja suhteutettuna tämä 

mittari huomioi sen (Salkonen 2008: 78). Myös myöhästymisten syyt voidaan ottaa 

huomioon tässä mittarissa. 

 

Täsmällisyyden syymittari ilmaisee eri syistä aiheutuvat myöhästymiset 

minuutteina, jolloin joukosta voidaan löytää kaikista merkittävimmät. Lisäksi syitä 

voidaan tarkastella asemaväleittäin sekä painotettuna matkustajamäärillä jolloin 

nähdään ne syyt, joista aiheutuu matkustajille eniten haittaa. (Salkonen 2008: 78)  
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Myöhästymisten määrän luokittelu keston mukaan kertoo mittarina pienten ja 

merkittävien myöhästymisten osuuden. Myöhästymisten jaottelu voi tapahtua 

esimerkiksi seuraavalla tavalla: 0-5 minuutin myöhästymiset, 6-15 minuutin 

myöhästymiset ja 16-30 minuutin myöhästymiset ja yli 31 minuutin myöhästymiset 

johon voidaan laskea mukaan myös peruutukset. (Salkonen 2008: 82) 

 

Häiriöiden lukumäärän mittaamista tehdään Ruotsissa sekä Sveitsissä. Sveitsissä se 

on oleellisin osa täsmällisyysseurantaa, sillä koko mittaaminen perustuu häiriöiden 

kirjaamiseen. Sveitsissä kaikkia häiriöitä seurataan, myös niitä jotka eivät aiheuta 

myöhästymisiä (Liikennevirasto 2010: 17; Salkonen 2008: 36). Tämä mittari kertoo 

radanpitäjälle radan kunnossapidon tilanteesta, jonka lisäksi häiriöt voidaan jaotella 

niiden keston ja vaikuttavuuden mukaan. 

 

Ratatöiden ja kunnossapitotöiden onnistumista mitataan Ruotsissa ja niille on myös 

asetettu tavoitteet (Liikennevirasto 2010: 33). Muissa maissa ei ole erikseen 

mainittuna tämän kaltaista mittaria. 

 

Epätäsmällisyyden kustannusmittari palvelee erityisesti hankkeita, joissa 

tavoitteena on täsmällisyyden parantaminen. Täsmällisyyden kustannusvaikutukset 

voidaan ottaa tämän mittarin avulla huomioon hankkeiden 

taloudellisuustarkasteluissa sekä vaihtoehtojen vertailuissa (Salkonen 2008: 76-

77). Tämä mittari vaatii sen, että myöhästymisminuutille on määritelty selkeä 

kustannus ja että matkustajamäärät ovat tiedossa. Tämän tyyppistä mittaria voidaan 

käyttää myös arvioitaessa rautatieliikenteen nopeuttamistoimenpiteitä. 
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3. TÄSMÄLLISYYSMITTAREIDEN HYÖDYNTÄMINEN 

Kolmannessa luvussa hyödynnetään toisen luvun kirjallisuusselvityksessä 

tunnistettuja täsmällisyysmittareita teemahaastatteluiden pohjana. 

Teemahaastatteluissa käydään läpi kehitettyjä mittareita näkökulman 

laajentamiseksi mutta varsinaisena tavoitteena on löytää käyttötarpeet, joiden 

perusteella olisi tarpeen määritellä sopivat mittarit. Nykyisen datan ja nykyisen 

mittareiden luotettavuutta arvioidaan erillisessä asiantuntijahaastattelussa. Näiden 

haastattelujen jälkeen laaditaan yhteenveto ehdotuksineen, jota asiantuntijaraati 

käsittelee sekä arvioi. Lisäksi asiantuntijaraadille esitetään muut haastatteluissa 

esille tulleet asiat, jotka eivät suoranaisesti liity täsmällisyysmittareihin. Lopuksi 

asiantuntijaraadin avulla laaditaan työn johtopäätökset sekä peilataan mittareita 

kirjallisuusselvityksen tuloksiin. Kuvassa 5 on havainnollistettu prosessin kulku. 

  

 

Kuva 5. Prosessikuvaus mittareiden valinnasta. 

 

Kirjallisuusselvitys

•Tutkimuskysymys: Millaisia täsmällisyysmittareita on yleisesti ottaen kehitetty ja käytössä?

•Kirjallisuuskatsaus mittaamisen sekä täsmällisyyden teoriaan

•Yhteenveto kehitetyistä täsmällisyysmittareista

Teemahaastattelut

Asiantuntijahaastattelu

• Tutkimuskysymys: Mihin täsmällisyysmittareita voidaan ja mihin niitä pitäisi hyödyntää?

• Teemahaastatteluissa käytetään kirjallisuusselvityksen yhteenvetoa täsmällisyysmittareista 
keskustelun herättäjänä

• Asiantuntijahaastattelussa käydään läpi datan luotettavuutta

• Yhteenveto haastatteluista

Asiantuntijaraati

• Tutkimuskysymys: Miten täsmällisyysmittareita pitäisi kehittää eri käyttötarkoituksiin 
Liikennevirastossa?

• Asiantuntijaraadille esitetään johtopäätökset haastattelujen yhteenvedosta sekä ehdotukset 
mittareista ja jatkotoimenpiteistä

• Asiantuntijaraati arvioi ehdotukset sekä jatkotoimenpiteet

Johtopäätökset

• Laaditaan johtopäätökset asiantuntijaraadin avulla sekä peilataan mittareita 
kirjallisuusselvitykseen
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3.1. Teemahaastattelujen yhteenveto 

Aluksi tässä luvussa esitetään teemahaastattelujen tärkeimmät asiat tiivistetysti 

listattuna, jonka jälkeen on varsinainen yhteenveto teemahaastatteluista: 

 Prosentteina esitettävät täsmällisyysmittarit eivät ota huomioon 

myöhästymisen määrää, joten keskimääräinen myöhästyminen minuutteina 

sekä myöhästymisen hajonta olisi kuvaavampi mittaripari 

 Perutut junat tulisi käsitellä vähintään vuorovälin verran myöhässä olleina 

junina tai jopa suuremmallakin painokertoimella 

 Keskenään korreloivat mittariparit ovat parempia kuin yksittäinen mittari, 

jolloin yksittäinen mittari ei ohjaa toimintaa vahingossakaan väärään 

suuntaan 

 Matkustajanäkökulmaa tulisi edistää täsmällisyyden mittaamisessa 

 Vertailu aiempiin vuosiin tulisi suhteuttaa esimeriksi liikennemääriin 

 Ratatöiden onnistumista tulisi mitata liikenteen näkökulmasta 

 Syykoodien luotettavuus aiheutti eniten kritiikkiä 

 Monitoimijaympäristössä yksittäisten aikataulujen sekä niistä 

muodostuvien kokonaisuuksien mittaaminen/arviointi on tärkeää 

 Ennalta sääolosuhteiden takia supistamissuunnitelman mukaan perutut 

junat tulisi ottaa pois tilastoista, sillä matkustajille on tiedotettu niistä 

edellisenä päivänä 

 Nykyisellään osa suunnitelluista ratatöistä aiheuttaa junille viiveitä eikä 

junille vaadita uusia aikatauluja, jolloin hyväksytään myöhästymiset ja joka 

vaikuttaa suoraan asetettuihin tavoitteisiin negatiivisesti 

 

Teemahaastattelutilaisuuksia pidettiin seitsemän kappaletta, joissa haastateltiin 

yhteensä yksitoista henkilöä. Teemahaastattelut toteutettiin maaliskuussa 2017 ja 

niiden pohjana käytettiin luvussa 2.6. esiteltyjä täsmällisyysmittareita keskustelun 

herättäjinä PowerPoint-esityksen avulla. Haastateltavia pyydettiin 

valmistautumaan haastatteluun tutustumalla kehitettyihin mittareihin sekä pohtivan 

etukäteen mittaamisen tarpeita oman toimintansa kehittämiseen. Lisäksi 
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haastateltaville painotettiin sitä, että pohdinnoissa ei tule rajoittautua siihen onko 

mittari toteuttavissa nykyisillä tiedoilla vaan tunnistaa tarpeita. 

 

Haasteltavat henkilöt valittiin mahdollisimman laajalti rautatiehenkilöliikenteen 

parissa toimijoista, jotta asiantuntijaraatiin saataisiin erittäin kattava näkökulma. 

Haastateltavat henkilöt toimivat joko asiantuntija- tai päällikkö/johtotehtävissä. 

Haastateltuja organisaatioita olivat lähijunaliikenteen tilaamisesta vastaava 

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä, rautatieliikennöitsijä VR-Yhtymä Oy, 

rautatieliikenteenohjauksesta vastaava Finrail Oy sekä Liikennevirasto. 

Liikenneviraston haastateltavien joukkoon valikoitui henkilöitä eri puolilta 

organisaatiota: hankkeiden suunnittelusta, toiminnan ohjauksesta, 

rataliikennekeskuksesta, kunnossapidosta, rataverkon käytöstä sekä 

rautatieliikenteen palveluiden kehittämisestä.  

 

Yleisesti ottaen haastateltavat kritisoivat prosentteina esitettäviä 

täsmällisyysmittareita, sillä ne eivät ota kantaa myöhästymisen kokoluokkaan 

eivätkä näin ollen kuvaa kokonaisuutta yksinään. Esimerkkinä mainittakoon 

nykyisin käytössä oleva määräasematäsmällisyyden mittari, jonka osalta kaukojuna 

Helsingistä Tampereen kautta Ouluun voi olla Tampereen kohdalla viisitoista 

minuuttia myöhässä ja saada aikataulun kiinni Ouluun mennessä, jolloin kyseisen 

junan täsmällisyys on tällä mittaustavalla 100 %. Vastaavanlainen esimerkki löytyy 

kokonaistäsmällisyyden mittarista, joka ottaa huomioon jokaisen aseman 

täsmällisyyden eikä vain määräaseman täsmällisyyttä: Tampereelta Helsinkiin 

saapuva juna voi olla kaikilla väliasemilla aina Pasilaan asti ajallaan, mutta saapuu 

Helsinkiin puoli tuntia myöhässä, johon suurin osa matkustajista on menossa ja silti 

täsmällisyysprosentti on kyseisen junan osalta hyvä. Haastattelujen perusteella 

selvisi, että Venäjällä käytetään kokonaistäsmällisyyden mittaria ja näin ollen myös 

VR käyttää sitä Allegro-junan osalta joka liikennöi Helsingin ja Pietarin välillä. 

Kokonaistäsmällisyyden ja määräasematäsmällisyyden mittareiden vertailu 

keskenään haastatteluissa oli luonnollista esitystavan (prosentti) takia ja ne jakoivat 

haastateltavien mielipiteitä: Kokonaistäsmällisyyden mittaria pidettiin 
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vaikeaselkoisempana mutta toisaalta sen koettiin myös antavan keskimääräisen 

kuvan täsmällisyydestä. 

 

Yhdeksi suosikkimittariksi haasteltavien keskuudessa nousi ainakin Japanissa 

käytössä oleva keskimääräinen myöhästyminen minuutteina, joka koettiin yleisesti 

ottaen hyväksi mittariksi, sillä sitä pidettiin kuvaavampana kuin prosenttilukua. 

Koska minuuttimäärä on yleismaallisesti helpompi ymmärtää kuin prosenttiluku, 

koettiin että tällä esitystavalla olisi mahdollista nostaa rautatieliikenteen 

täsmällisyysmielikuvaa matkustajien keskuudessa. Lisäksi mittarin koettiin olevan 

hyvin luotettava junamäärän ollessa tarpeeksi suuri, sillä liian pienellä otosmäärällä 

poikkeuksellisen suuret myöhästymiset vääristävät keskiarvoa. Koska keskiarvo ei 

kerro koko totuutta, haastateltavat kokivat, että tämän mittarin kanssa tulisi 

tarkastella myös myöhästymisten hajontaa. Myöhästymisten hajonnan avulla 

voidaan mitata esimerkiksi vaihtoyhteyksien luotettavuutta eli toteutumista junasta 

junaan tai junasta bussiin. Lisäksi erityisesti vaihtoyhteyksien suunnitteluvaiheessa 

todettiin olevan hyötyä keskimääräisestä myöhästymisestä minuutteina, jolloin se 

voidaan ottaa huomioon määriteltäessä minimivaihtoaikoja. Tähän mittariin 

ehdotettiin otettavan mukaan myös matkustajanäkökulma eli 

myöhästymisminuutteja painotettaisiin matkustajamäärien mukaan jolloin mittari 

kertoisi matkustajien keskimääräisen myöhästymisen ja niiden hajonnan. Lisäksi 

tämän mittarin hyötynä nähtiin helppo luettavuus, sillä sen tulkintaan ei tarvitse 

tietää esimerkiksi myöhästymisen minuuttirajaa kuten prosenttilukuna esitetyssä 

määräasematäsmällisyydessä. 

 

Haastateltavat eivät löytäneet käyttötarkoitusta kirjallisuusselvityksessä esille 

tulleelle mittarille jossa myöhästyminen on suhteutettu matka-aikaan. Toisaalta se 

tunnistettiin, että puolen tunnin myöhästyminen kaukojunamatkalla Helsingistä 

Ouluun ei matkustajasta tunnu yhtä pahalta kuin lähijunamatkalla Helsingistä 

Tikkurilaan.  

 

Teemahaastatteluissa selvisi, että kirjallisuusselvityksessä esille noussut Sveitsissä 

mitattava aikataulun häiriösietoisuus toteutetaan simuloimalla OpenTrack-
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ohjelmistolla syöttämällä häiriöitä normaaliin liikenteeseen. Yleisesti ottaen myös 

selvisi, että Sveitsissä aikataulusuunnittelu ja rataverkon suunnittelu ovat 

kytköksissä toisiinsa hyvin vahvasti eikä aikatauluja tehdä minimoimalla ajoaikoja 

vaan tasatahtimallin/vakiominuuttiaikataulun toimivuutta pidetään ensisijaisen 

tärkeänä. Joissain tilanteissa se saattaa pidentää matka-aikoja mutta myös lisätä 

aikataulun pelivaroja. 

 

Aikataulun häiriösietoisuus muuttui haastatteluissa lähestulkoon aina loppujen 

lopuksi aikataulun pelivaraksi, jonka määrittelyn todettiin olevan haastavaa. 

Erityisen haastavaksi koettiin minimiajoajan määrittely; tulisiko se tehdä 

simuloimalla ja ottamalla mukaan joitain ulkoisia vaikuttavia tekijöitä vai 

tutkimalla toteutuneita ajoaikoja ja niiden hajontaa? Lisäksi keskustelua herätti 

sopivan pelivaran määrittely, sillä jos pelivaroja on liikaa matka-ajat pidentyvät 

sekä rataverkon käytön tehokkuus heikentyy mutta toisaalta liian pienet pelivarat 

heikentävät koko järjestelmän häiriösietoisuutta ja sitä kautta täsmällisyyttä. Tämän 

tyyppisen mittarin koettiin myös mittaavan aikataulusuunnittelu onnistumista sekä 

tukevan sitä. Lisäksi, koska Liikennevirasto jakaa ratakapasiteetin liikennöitsijöille, 

koettiin tämän tyyppinen mittari erityisen tärkeäksi liikennöitsijöiden 

kapasiteettihakemusten arviointiin erityisesti tulevaisuudessa, jossa 

liikennöitsijöitä on todennäköisesti useampia kuin nykyisin. Tulevaisuudessa 

Liikenneviraston tulisi pystyä arvioimaan tai jopa simuloimaan jo etukäteen, että 

millainen täsmällisyystaso on mahdollista saavuttaa haetuilla aikatauluilla sekä 

ylipäätänsä aikataulujen realistisuutta. Karkeana esimerkkinä käytettiin tilannetta, 

jossa kaukoliikenne on täysin markkinaehtoista ja kaksi liikennöitsijää hakee 

ratakapasiteettia Tampereelta Helsinkiin samalla lähtöajalla, mutta saapumisajoissa 

on viidentoista minuutin ero. Lisäksi haastatteluissa nousi esille se, että rataverkon 

käyttöä ei voi tarkastella vain yhden junan osalta vaan kokonaisuuden arvioinnissa 

tulisi ottaa huomioon ainakin junatiheys sekä liikenteen tyyppi (henkilöliikenne, 

tavaraliikenne) ja myös ratainfran tekniset ominaisuudet tai erilaisuudet keskenään 

(muun muassa suojavälit). 
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Asiakaslähtöinen eli matkustajalähtöinen ajattelu on noussut viime aikoina 

haastattelujen perusteella entistä tärkeämmäksi. Matkustajatäsmällisyyttä mittaava 

mittari nähdään tulevaisuudessa mahdollisesti suuremmassa arvossa kuin 

junatäsmällisyyttä mittaava mittari esimerkiksi sopimuksien bonus/sanktio-

järjestelmissä. Käsiteltäessä matkustajatäsmällisyyttä nousee lähestulkoon 

väkisinkin esille käsite matkaketju, jolla tarkoitetaan matkustajan koko matkaa 

paikasta A paikkaan B ja joka käsittää kaikki kyseisen matkan aikana käytettävät 

liikennevälineet. Tiedonkeruu mittaamista varten koettiin joiltain osin 

haasteelliseksi nykyisin sekä matkustajatäsmällisyydessä että erityisesti 

matkaketjutäsmällisyydessä. Jos matkustajatäsmällisyyttä tarkastellaan junan 

täsmällisyyden ja sen matkustajamäärien näkökulmasta, voidaan se toteuttaa 

nykytiedoilla suhteellisen luotettavasti. Käytännössä lähiliikennealueelta on 

tiedossa junien nousijat sekä poistujat eri asemilla ja kaukoliikenteessä on tieto 

juniin myydyistä lipuista yhteysväleittäin. Kaukoliikenteen osalta voidaan siis 

myydä matka joka sisältää useamman junayhteyden, joten tätä tietoa hyödyntämällä 

voidaan mitata matkojen luotettavuutta eli toteutumista. Tämä voidaan nähdä 

ensimmäisenä askeleena kohti matkaketjujen luotettavuuden tai täsmällisyyden 

mittaamista. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että MaaS-operaattoreilla 

(Mobility as a Service) on kerättynä tieto matkustajien matkaketjuista. 

Lähiliikennealueella matkustajatäsmällisyyden mittaaminen nähtiin junasta 

poistuvien kuin junaan nousevien matkustajien näkökulmasta tärkeämpänä näin 

ensi vaiheessa ennen matkaketjutietoa. 

 

Matkustajatäsmällisyys nähtiin huomattavasti merkittävämpänä mittarina kuin 

junatäsmällisyys nimenomaan siinä syntyvän painoarvon takia, sillä juna jossa on 

sata matkustajaa, on se yhteiskunnallisesti merkittävämpi kuin juna jossa on 

kymmenen matkustajaa ja näin ollen niillä ei pitäisi olla samaa painoarvoa. 

Matkustajatäsmällisyyden mittaamisessa havaittiin myös tiettyjä haasteita 

erityisesti tiheäliikenteisessä lähiliikenteessä silloin, kun saman reitin kulkeva juna 

on vuorovälin verran myöhässä. Ohessa karkean tason esimerkki tilanteen 

havainnollistamiseksi: 
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 Junan lähtöaika asemalta on klo 14:00, mutta se on vuorovälin verran (tässä 

tapauksessa 10 minuuttia) myöhässä ja lähteekin asemalta klo 14:10 

 Matkustaja #1, joka on alun perin suunnitellut menevänsä klo 14:00 junalla, 

on myöhässä 10 minuuttia 

 Matkustaja #2, joka on alun perin suunnitellut menevänsä klo 14:10 junalla, 

on täysin ajallaan omasta näkökulmastaan (vaikka kyseinen juna ei ole se 

juna jolla hän oli suunnitellut kulkevansa) 

 

Edellä kuvatussa esimerkissä juna eikä matkustaja #1 ole täsmällinen mutta 

matkustaja #2 on täsmällinen, jos tarkastellaan hänen matkustajatäsmällisyyttä. 

Tämä muodostuu jossain määrin mittaamisessa haasteeksi tiheäliikenteisessä 

lähiliikenteessä, jossa junien vuoroväli on pienimillään vain viisi minuuttia tietyillä 

yhteysväleillä eivätkä matkustajat suunnittele tarkalleen sitä junaa, johon menevät 

vaan saapuvat asemalle odottamaan seuraavaa junaa. Näin ollen ei voida 

automaattisesti olettaa sitä, että kaikki myöhässä olevassa junassa olevat 

matkustajat ovat oikeasti myöhässä. Jälleen tämän esimerkin kautta korostuu tiedon 

tärkeys siitä, että millaisen matkan matkustaja on alun perin suunnitellut 

toteuttavansa, jotta voidaan luotettavasti mitata matkustajatäsmällisyyttä tai 

matkaketjutäsmällisyyttä.  

 

Haastatteluissa nousi esille myös toinen erittäin mielenkiintoinen esimerkki 

matkustajatäsmällisyydestä tilanteessa, jossa matkustaja saapuu tiheän vuorovälin 

(5-10 minuuttia) asemalle joitain minuutteja ennen suunnittelemansa junan lähtöä 

mutta asemalle saapuukin edeltävä juna myöhässä. Näin ollen matkustaja on jopa 

etuajassa omaan suunniteltuun matkaansa nähden mutta kyseinen juna jolla hän 

matkustaa on myöhässä. 

 

Vuosien välillä tapahtuvat vertailu koettiin haastattelujen perusteella tärkeäksi, 

jonka takia useat mittareista olisikin tarpeen suhteuttaa. Myöhästymisminuuttien 

kokonaismäärää mitataan jo nykyisin vuositasolla mutta vertailtavuuden takia ne 

tulisi suhteuttaa esimerkiksi liikennemääriin. Erityisesti kun ratahanke valmistuu 

(esimerkkinä Kehärata) tai liikennerakenne muuttuu merkittävästi, tulisi 
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kokonaisuuden vertailussa käyttää suhteutettuja lukuja eikä absoluuttisia summia. 

Näin ollen nähdään, että mihin suuntaan kyseinen muutos on vienyt tarkasteltavaa 

mittaria. Esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat tavoitteet 

Liikennevirastolle radanpitäjästä aiheutuviin myöhästymisiin eivät ole 

suhteutettuna mihinkään, vaikka liikenteeseen vaikuttavien ratatöiden määrä 

vaihtelee vuosien välillä erittäin paljon. 

 

Vuoden 2017 alussa on otettu käyttöön uudet syykoodit junien myöhästymisille. 

Syykoodi kirjataan junalle liikenteenohjaajan toimesta, kun ennalta määritelty 

myöhästymismäärä ylittyy niin sanotuilla seuranta-asemilla. Nämä seuranta-asemat 

ovat pysyneet vuosien saatoissa samana, joka nousikin esille haastatteluissa 

erityisesti siitä näkökulmasta, että eikö nykypäivänä jokainen asema voisi olla 

seuranta-asemana, jolloin myöhästymisen syykoodi saataisiin täsmällisemmin 

kohdennettua. Jos esimerkiksi toiminnan kehittämisen kannalta tutkitaan, että millä 

asemilla aiheutuu eniten myöhästymisiä matkustajaruuhkasta johtuen, kirjautuu 

matkustajaruuhkan syykoodi vasta seuranta-asemalle, vaikka todellisuudessa 

myöhästymisen aiheuttanut ruuhka on voinut olla jo useita asemia aikaisemmin. 

Toisaalta haastatteluissa nousi esille myös se, että lisättäessä seuranta-asemia 

liikenteenohjaajan työmäärä lisääntynee, jonka ensisijainen työ on kuitenkin 

vastata rautatieliikenteen ohjaamisesta turvallisesti ja myönnetyn kapasiteetin 

mukaisesti. Kritiikkiä aiheutti myös syykoodien luotettavuus, joka nousi jo 

kirjallisuusselvityksessä esille joidenkin muiden maiden osalta. Esimerkkinä 

mainittiin tilanne, jossa myöhästymisen primäärisyy on ratainfrassa ja kyseistä 

syykoodia käytetään kaikkiin myöhästymisiin, on mahdotonta jälkikäteen saada 

selville, että miten laadukkaasti liikennöitsijä suoriutui tällaisesta häiriötilanteesta. 

Haastateltavat painottivat, että syykoodien kirjaamisen laatuun tulee panostaa myös 

jatkossakin. Lisäksi samassa yhteydessä käsiteltiin ennalta määriteltyä 

myöhästymisen raja-arvoa, jonka jälkeen myöhästymissyy merkitään, joka on tällä 

hetkellä lähiliikenteessä kolme minuuttia ja kaukoliikenteessä neljä minuuttia. 

Keskustelua aiheutti se, että ovatko kyseiset rajat liian suuret vai pitäisikö jo 

minuutinkin myöhästymistä seurata, jotta päästään käsiksi pieniin päivittäisiin 

myöhästymisiin ja niiden syihin sekä korjaaviin toimenpiteisiin. 
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Myöhästymisten syykoodeilla on myös taloudellista vaikutusta eri toimijoiden 

sopimusten välillä, joka osittain nähtiin ristiriitaisena rautatieliikennejärjestelmän 

kokonaisuuden kehittämisen kannalta. Koska eri osapuolilla on omat tavoitteet 

jotka ovat mahdollisesti ristiriidassa keskenään, ei tehdä koko järjestelmän 

optimointia. Lisäksi myöhästymisten syiden avoimempi läpikäynti ja juurisyiden 

tunnistaminen vaatisi sen, että syillä ei saisi olla vahvaa rahallista ohjausta, koska 

osapuolten motiivina voi olla peitellä omaa huonoa toimintaa.  

 

Häiriöt ratainfrassa käsitetään haastattelujen perusteella poikkeamina, sillä on 

olemassa vikoja jotka eivät välttämättä aiheuta häiriöitä junaliikenteelle mutta joka 

tapauksessa ne ovat poikkeamia normaalista ja vaativat toimenpiteitä. Niiden 

seuraaminen koetaan tärkeäksi toiminnan kehittämisen kannalta mutta pelkän 

lukumäärän lisäksi pitäisi lisäksi olla tieto poikkeaman kestosta, toistuvuudesta 

sekä vaikuttavuudesta liikenteen ja matkustajan näkökulmasta. Haastatteluissa 

selvisi, että Liikennevirastolla on tavoitteena tulevaisuudessa pystyä seuraamaan 

ratainfran vikaantumista yksittäisen komponentin tasolla, jolloin päästään 

mahdollisesti kiinni siihen, että onko jossain tietyssä komponentissa 

valmistusvirhe. Myös samojen poikkeamien toistuvuuden seuraamisen kautta 

voidaan selvittää, onko kunnossapitäjän korjausprosessissa parantamisen varaa. 

Valtion rataverkon kunnossapito on jaettu eri alueisiin ja ne kilpailutetaan noin 

viiden vuoden välein. Kunnossapitoalueiden laatutavoitteet poikkeavat toisistaan 

joka on loogista, koska alueiden rautatieliikenne eroaa myös toisistaan. Se ei 

kuitenkaan estä kunnossapitoalueiden vertailua keskenään, jos mittarit asetetaan 

oikein. Esimerkiksi kunnossapitoalueilla on eri minuuttimäärät 

korjaustoimenpiteiden vasteajoille, joten kunnossapitoalueita voisi vertailla 

keskenään mittaamalla vasteaikojen toteutumista. Tällä hetkellä 

kunnossapitoalueita ei vertailla keskenään eikä ole olemassa ylätason mittaria, josta 

nähtäisiin rataverkon kunto vaan seuranta rajoittuu kunnossapitosopimusten 

bonus/sanktio-järjestelmiin. Näissä sopimuksissa seurataan junien jokaista 

myöhästymisminuuttia ja mikäli niille ei löydy selittävää tekijää, lasketaan 
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kyseinen myöhästyminen kunnossapitäjän syyksi ja sillä on suoraan taloudellisia 

vaikutuksia. 

 

Ratatöiden kilpailutuksissa on käytössä erilaisia malleja sanktioihin mutta valittava 

malli riippuu täysin urakan kilpailuttajasta. Lisäksi sanktion määrään tai 

vakavuuteen vaikuttaa urakan riskit, joten ei ole olemassa yhtenäistä toimintatapaa 

ratatöiden onnistumisen mittaamiseen. Ratatöiden onnistumisten mittaaminen 

nähtiin kuitenkin tärkeänä, jotta voidaan muun muassa arvioida urakoitsijoiden 

laatua sekä kilpailutuksien onnistumista. Ratatyön onnistumisen nähtiin koostuvan 

useasta eri tekijästä, joita tulisi painottaa eri kertoimilla:  

 Työn tekninen toteutus eli saatiinko aikaiseksi se, mitä oli tarkoitus 

 Budjetissa pysyminen 

 Suunnitellussa aikaikkunassa pysyminen 

 Ratatyön jälkeiset suunnittelemattomat nopeusrajoitukset 

 Ratatyön aiheuttamat suunnittelemattomat häiriöt liikenteelle 

 Ratatyön aiheuttamat vauriot 

 

Eräs havaittu haaste ratatyön teknisen onnistumisen arvioinnin kannalta on sen 

geometrinen tarkastaminen, joka tehdään loppupeleissä radantarkastusvaunulla, 

joita on tällä hetkellä yksi kappale Suomessa. Radantarkastusvaunua ei tilata 

tarkastamaan jokaista ratatyötä, vaan se liikkuu pitkin rataverkkoa jatkuvasti. Näin 

ollen urakka on saatettu jo luovuttaa kunnossapidolle ennen kuin teknistä 

mittaamista on tehty. 

 

Haastatteluiden perusteella epätäsmällisyyden kustannusta on haastava määrittää, 

mutta nopeuttamistoimenpiteiden hyötyä käytetään jo nykyisin hankkeiden 

arvioinnissa. Myöhästymisminuutille on hankala määritellä arvoa, sillä pitäisi ottaa 

huomioon myöhästymisen jatkovaikutukset muun muassa kaluston ja henkilöstön 

kiertoon sekä matkustajiin. Matka-ajan nopeuttamiselle taasen saadaan laskettua 

arvo matkustajien matka-ajan säästöinä, jolloin voidaan arvioida hankkeiden 

kannattavuutta. Erityisesti nopeuttamistoimenpiteitä sisältävien hankkeiden 

kannattavuuksien näkökulmasta olisi äärimmäisen tärkeä tietää myös kyseisellä 
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rataosuudella liikennöivien junien aikataulujen pelivara. Karkeana esimerkkinä on 

satojen tuhansien eurojen hanke, jolla nopeutetaan matka-aikaa joitain minuutteja 

mutta sama minuuttimäärä onkin junien aikatauluissa pelivarana; pitäisi pystyä 

vertaamaan onko kannattavaa toteuttaa hanke vai vähentää aikataulujen pelivaraa.  

 

Eräs mielenkiintoinen näkökulma ratatöiden toteuttamismallien vertailuun nousi 

esille keskusteltaessa ratatöiden kustannuksista. Nykyisin ratatöitä pyritään 

lähtökohtaisesti tekemään niin, että niistä aiheutuu liikenteelle mahdollisimman 

vähän haittoja. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että puolen vuoden ajan tehdään öisin 

töitä lyhyissä työraoissa, kun toisen ääripään vaihtoehtona olisi laittaa koko 

rataosuus kiinni joiksikin päiviksi ja tehdä ratatyö kerralla jolloin matkustajat pitäisi 

kuljettaa busseilla sekä rahti rekoilla. Näillä kahdella toteuttamistavalla on suuri ero 

kustannuksissa ja näitä kustannuksia pitäisikin verrata matkustajien kokemiin 

haittakustannuksiin sekä arvioida kokonaisuutta ottaen kummatkin näkökulmat 

huomioon. 

 

Kirjallisuusselvityksessä hieman toissijaiseksi jäänyt lähtötäsmällisyyden 

mittaaminen nousi esille erityisesti Helsingin ratapihan osalta, sillä se koetaan 

lähtökohtaisesti ahtaaksi ja pienetkin lähtömyöhästymiset saattavat aiheuttaa 

pidempiaikaisia vaikutuksia. Näin ollen voisi olla mielekästä tarkastella myös 

lähtömyöhästymisiä sekä niiden syitä, jotta niitä voitaisiin jatkossa minimoida. 

 

Haastatteluissa käsiteltiin myös peruttujen junien huomioimista täsmällisyyden 

mittareissa. Yleisesti ottaen haastateltavien kantana oli se, että perutut junat tulee 

ehdottomasti ottaa huomioon ja niitä pitäisi jopa painottaa enemmän kuin 

myöhästymisiä, sillä ne ovat matkustajan näkökulmasta toteutumaton matka. Jos 

täsmällisyysmittari esitetään minuuttipohjaisesti eikä prosenttipohjaisesti, tulisi 

peruttua junaa painottaa vähintään yhtä paljon kuin vuorovälin verran myöhässä 

olevaa junaa. Myös peruttujen junien seuraaminen erikseen nähtiin tärkeänä sekä 

niille tulisi soveltaa samoja syykoodeja kuin myöhästymisille. 
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Nykyisin viralliseen täsmällisyysprosenttiin lasketaan mukaan myös ennalta 

tiedossa olevat peruutukset eli niin sanotun supistamissuunnitelman mukaan 

perutut junat. Supistamissuunnitelma otetaan käyttöön, kun sääennuste lupaa 

haastavia olosuhteita ja näin ollen on odotettavissa, että ratainfrassa on häiriötä. 

Päätös tämän käyttöönotosta tehdään edellisenä päivänä ja siitä tiedotetaan 

matkustajille, joten haastattelujen perusteella sitä voidaan pitää suunniteltuna ja 

näin ollen näitä peruttuja junia ei tulisi ottaa huomioon täsmällisyysmittareissa, sillä 

matkustajilla on niistä tieto ja he voivat suunnitella omat matkansa uuden tiedon 

avulla. Samalla keskusteluissa nousi esille myös matkustajakokemus, johon 

voitaneen vaikuttaa tavalla ilmoittaa myöhästymisistä; esimerkiksi 

metroliikenteessä ilmoitetaan asemien näyttötauluilla aika metron saapumiseen 

minuutteina, kun junaliikenteessä ilmoitetaan tarkka kellonaika ja 

myöhästymistilanteissa myöhästymisen määrä jolloin matkustajat huomaavat sekä 

kokevat pienetkin myöhästymiset helpommin kuin metroliikenteessä. 

 

Operatiivisissa päätöksentekotilanteissa nykyisen ohjeistuksen mukaan 

aikataulussaan kulkeva juna on aina etusijalla myöhässä kulkevaan junaan nähden. 

Käytännössä siis junatäsmällisyyden mittari toimii päätöstä ohjaavana tekijänä. 

Mikäli tulevaisuudessa matkustajanäkökulmaa korostetaan entisestään ja 

matkustajatäsmällisyyden merkitys nousee junatäsmällisyyden ohi, muuttunee 

myös päätöksenteon periaatteet operatiivisissa tilanteissa. Näin ollen myöhässä 

oleva juna jossa on paljon matkustajia, saakin etusijan ajallaan kulkevaan mutta 

vähemmän matkustajia kuljettavaan junaan nähden. Toki asia ei ole välttämättä 

näin yksinkertainen, vaan tilanteessa tulisi huomioida myös vaikutukset muuhun 

liikenteeseen sekä esimerkiksi matkustajien vaihtoyhteyksiin. 

 

Yleisesti mittareiden osalta haastatteluissa tunnistettiin, että yksittäiset mittarit 

eivät ole riittäviä ohjaamiseen tai seuraamiseen tarpeeksi kattavasti, vaan hyvä 

kokonaisuus muodostuu mittareista, jotka korreloivat jollain tavalla keskenään ja 

paras lopputulos löytyy optimoimalla kumpaakin. Erityisesti jos yksittäinen mittari 

on tulostavoitemittari, voi se ohjata toimintaa täysin väärään suuntaan. Esimerkkinä 

mainittakoon nykyisinkin jo olemassa olevat määräasematäsmällisyys, joka 
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todennäköisesti saataisiin nousemaan, jos aikataulujen pelivaroja lisättäisiin. 

Aikataulujen pelivarojen liiallisen lisäämisen kääntöpuolena on taasen kasvaneet 

matka-ajat sekä rataverkon tehoton käyttö. Samanlaisen esimerkin kahden mittarin 

seuraamisesta voisi nostaa esille logistiikan puolelta, jossa optimoimalla vain 

varaston arvoa mahdollisimman pieneksi heikennetään toimitusvarmuutta, joka 

taasen ei kokonaisuuden kannalta ole välttämättä tavoitteellista. 

 

Mitä tulee itse Liikenneviraston toimintaan, niin Liikenne- ja viestintäministeriön 

asettamilla tavoitteilla ei ole substanssirahoihin vaikutusta, vaan eduskunta antaa 

määrärahat sekä päättää toteutettavista investoinneista (esim. Pisara-rata). 

Pääjohtajalla on tulossopimus ja hän vastaa, että tavoitteet saavutetaan. 

Liikenneviraston henkilökunnalle maksetaan tulospalkkiota, mutta 

rautatieliikenteen mittareiden vaikutus on hyvin pieni. Täsmällisyyteen liittyvät 

sopimukset liikennöitsijöiden kanssa vaikuttavat enemmän euromääräisesti mutta 

taloudellisten panostusten koetaan silti olevan todella suuria verrattuna sanktioihin.  

 

Lopuksi yhteenvetona teemahaastatteluista voidaan kiteytettynä todeta, että 

prosentteina esitettävät täsmällisyysmittarit eivät saa suurta kannatusta. 

Keskimääräinen myöhästyminen minuutteina oli suosituimpia mittareista ja siitä 

saadaan entistä kuvaavampi lisäämällä rinnalle tieto myöhästymisten hajonnasta. 

Yleisesti ottaen haastattelujen perusteella olisi järkevä muodostaa mittaripareja tai 

mittarikokonaisuuksia, jotka korreloivat jossain määrin keskenään, jotta yksittäinen 

mittari ei vahingossakaan ohjaisi toimintaa väärään suuntaan. Myöhästymisten 

painottaminen matkustajamäärillä koettiin äärimmäisen tärkeäksi, koska junat ovat 

yhteiskuntataloudellisesti katsottuna eri arvoisia ja jotta toimintaa voidaan mitata 

sekä kehittää matkustajan näkökulmasta. Perutut junat tulisi esittää vähintään 

vuorovälin verran myöhässä olleina junina tai jopa suuremmalla painokertoimella, 

sillä matkustajan näkökulmasta matka ei toteutunut lainkaan. Lisäksi vertailu 

aiempiin vuosiin olisi syytä tehdä suhteuttamalla esimerkiksi liikennemääriin, jotka 

muuttuvat vuosittain. Liikenneviraston näkökulmasta yksittäisten aikataulujen sekä 

niiden muodostaman kokonaisuuden arviointi nähtiin tärkeänä tulevaisuudessa 

matkalla kohti laajempaa monitoimijaympäristöä kuin nykyisin. Myös ratatöiden 
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onnistumisten mittaaminen nähtiin tärkeänä, jotta voidaan mahdollisesti kehittää 

ratatöiden kilpailuttamista. Lisäksi eri kunnossapitoalueiden mittaaminen ja 

vertailu keskenään nähtiin tärkeänä, jotta tiedetään missä kunnossa rataverkko on 

ja mihin tulisi kohdistaa korjaavia toimenpiteitä. Nykyisin ratatöitä pyritään 

tekemään niin, että liikenteelle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa mutta tästä 

johtuen ratatöiden kestot ovat pitkiä sekä ne tehdään pätkissä ja kustannukset ovat 

suuria, kun vaihtoehtona voisi olla koko radan sulkeminen ja työn tekeminen 

kerralla. Eniten kritiikkiä haastatteluissa aiheutti syykoodien luotettavuus, johon 

Liikennevirasto on panostanut ja johon tulee myös jatkossa panostaa, jotta 

myöhästymisten syyt voidaan tunnistaa luotettavasti ja toteuttaa korjaavat 

toimenpiteet. Nykyinen virallinen täsmällisyysprosentti ottaa huomioon myös 

ennalta sääennusteen takia perutut junat, jotka kuitenkin voitaisiin haastattelujen 

perusteella ottaa kokonaan pois tilastoista, sillä matkustajille on tiedotettu niistä 

etukäteen jolloin matkustajat voivat suunnitella matkansa uudelleen. 

Haastatteluissa selvisi myös se, että taloudellisilla kannustimilla ei ole juurikaan 

merkittävää osuutta Liikenneviraston palkitsemisjärjestelmissä, vaikka 

täsmällisyystavoitteisiin ei päästä eivätkä tulostavoitteiden saavuttamiset vaikuta 

määrärahojen määrään. 

 

Yhtenä haastattelututkimuksen merkittävimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää 

havaintoa siitä, että nykyisellään osa ratatöistä on suunniteltu niin, että niistä 

aiheutuu myöhästymisiä suunnitellusti junille koska aikataulumuutoksia ei vaadita, 

vaan hyväksytään myöhästymiset. Tämä vaikuttaa suoraan negatiivisesti Liikenne- 

ja viestintäministeriön Liikennevirastolle asettamaan tavoitteeseen radanpidosta 

johtuviin myöhästymisiin. Näin ollen tulisikin pohtia joko näiden myöhästymisten 

poistamista mittarista tai vaihtoehtoisesti vaatia junille aikataulumuutoksia 

ratatöiden takia. Jälkimmäinen vaihtoehto vaatisi siis sen, että liikennöitsijät 

hakisivat junille uudet aikataulut, joissa on otettu huomioon ratatyön aiheuttamat 

viiveet. Tämä vaihtoehto tukisi myös sitä, että matkustajat eivät kärsisi 

myöhästymisistä vaan heillä olisi etukäteen tiedossa se, että heidän käyttämällä 

junalla onkin eri aikataulu kuin normaalisti. Jotta voidaan saavuttaa hyvä 

täsmällisyystaso, tulisikin lähtökohtana olla se, että jokaisella junalla on ennen 
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lähtöään sadan prosentin mahdollisuus aikataulun toteuttamiseen eikä etukäteen 

hyväksytä sitä, että juna ei voi pysyä aikataulussaan. Lisäksi ratatöiden määrä 

vaihtelee vuosittain eikä nykyistä mittaria ole suhteutettu lainkaan. 

 

3.2. Nykyisen datan luotettavuuden arviointi 

Aluksi tässä luvussa esitetään nykyisten mittareiden luotettavuuteen sekä datan 

käytettävyyteen vaikuttavat asiat tiivistetysti listattuna, jonka jälkeen on 

varsinainen yhteenveto datan luotettavuuden arvioinnista: 

 Syykoodittomat myöhästymisminuutit, jotka eivät käytännössä näy missään 

mittarissa tällä hetkellä 

 Sekundääriset syyt, joiden sisälle uppoutuu varsinaisten juurisyiden 

todellisuudessa aiheuttamat myöhästymisminuutit 

 Seuranta-asemien vähyys jolloin syykoodit kirjautuvat todellisuudessa 

väärin datan analysoinnin kannalta toiminnan kehittämisessä 

 Mittaaminen olisi mahdollista sekuntitarkkuudella mutta silti tuloksia 

pyöristetään 

 

Työn aikana tunnistettiin myös tarve perehtyä nykyisen datan luotettavuuteen sekä 

sitä kautta nykyisten mittareiden arviointiin. Tätä varten työssä haastateltiin 

huhtikuussa 2017 Ramboll Finland Oy:n konsulttia, joka on hyvin vahvasti 

jatkuvasti mukana Liikenneviraston täsmällisyysmittareiden datan käsittelyssä sekä 

raporttien laatimisessa. Haastattelun tarkoituksena oli vahvistaa diplomityön 

tekijän omakohtaiset sekä teemahaastatteluissa esille nousseet havainnot datan 

luotettavuudesta sekä nykyisistä täsmällisyysmittareista. 

 

Junien perumisia ei Liikennevirastossa seurata erikseen muuten kuin yksittäisten 

kuukausien osalta kokonaismääränä. Lisäksi nykyisin junille ei kirjata syykoodeja, 

joiden avulla päästäisiin kiinni perumisten aiheuttajiin. Myöhästymisten 

syykoodien käyttämistä myös peruttujen junien osalta olisi siis syytä edistää eikä 

myöskään niin sanottuja osamatkaperuutuksia seurata. Osamatkaperuutus 
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tarkoittaa sitä, että juna on peruttuna tietyltä osalta matkaa esimerkiksi radalle 

kaatuneen puun takia. 

 

Kuten aiemmin on jo todettu, niin nykyisen täsmällisyysprosentin laskentaan 

liittyvät myöhästymisrajat ovat lähijunaliikenteessä kolme minuuttia ja 

kaukojunaliikenteessä yli viisi minuuttia. Äkkiseltään nämä kuulostavat saman 

tyyppisiltä määrittelyiltä joiden ainoana erona on minuuttimäärä. 

Lähijunaliikenteessä raja on kuitenkin tasan kolme minuuttia ja siinä käytetään 

normaalia pyöristyssääntöä, joten 2 minuuttia 30 sekuntia myöhässä oleva juna 

pyöristyy tasan kolmeen minuuttiin ja on näin ollen myöhässä. 

Kaukojunaliikenteessä raja on yli (eikä tasan) viisi minuuttia ja siinä käytetään 

myöskin normaalia pyöristyssääntöä, joten vasta 5 minuuttia 30 sekuntia myöhässä 

oleva juna pyöristetään kuuteen minuuttiin ja näin ollen se on myöhässä. Näin ollen 

todellinen ero onkin kolme minuuttia eikä kaksi minuuttia kuten rajat äkkiseltään 

saattaisivat kuulostaa. Tämä lisää omalta osin myös vertailun haastavuutta 

esimerkiksi muihin maihin nähden, sillä tulisi tietää tarkkaan myös vertailtavien 

kohteiden täysin tarkat määrittelyt laskennalle. 

 

Myöhästymisten syykoodien kirjaamisen raja on lähijunaliikenteessä kolme 

minuuttia ja kaukojunaliikenteessä neljä minuuttia. Näiden osalta määrittely on 

sama, eli lähijunaliikenteessä 2 minuuttia 30 sekuntia pyöristyy kolmeen minuuttiin 

ja kaukojunaliikenteessä 3 minuuttia 30 sekuntia pyöristyy neljään minuuttiin 

jolloin järjestelmä pyytää syykoodia liikenteenohjaajalta.  

 

Haastattelussa tuli esille käytännön ongelma myöhästymisminuuttien kanssa, joille 

ei kirjata syykoodia. Tällaiset myöhästymisminuutit eivät näy missään raporteissa 

tällä hetkellä. Näitä syykoodittomia myöhästymisminuutteja muodostuu, kun juna 

jää vähitellen myöhään seuranta-asemien välillä. Ohessa esimerkki nykyisin 

määritellyn logiikan havainnollistamiseksi: 

 Lähijuna R, joka liikennöi Helsingin ja Riihimäen välillä ja jonka 

syykirjauksen myöhästymisraja on kolme minuuttia 
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 Seuranta-asemat, joille syykoodeja kirjataan kyseisen junan osalta ovat 

Helsinki, Oulunkylä, Tikkurila, Kerava ja Riihimäki 

 Juna jää myöhään Helsingin ja Tikkurilan välillä kaksi minuuttia, joka ei 

vielä aiheuta tarvetta syykoodin kirjaamiselle 

 Juna jää minuutin lisää myöhään Tikkurilan ja Keravan välillä, jolloin 

Keravalle saavuttaessa juna on kolme minuuttia myöhässä ja näin ollen 

järjestelmä pyytää syykoodia myöhästymiselle 

 Syykoodi kuitenkin pyydetään yllä mainitussa tapauksessa vain tuolle 

minuutin myöhästymiselle, joka on tapahtunut Tikkurilan ja Keravan välillä 

koska Keravalle saapuessa kolmen minuutin kokonaisraja on ylittynyt 

 Näin ollen kahden minuutin myöhästyminen Helsingin ja Tikkurilan välillä 

jää ilman syykoodia eikä sitä näy raporteissa joissa on 

kokonaismyöhästymisminuutit syykoodeittain 

 Lisäksi tässä tapauksessa on todennäköistä, että tuo minuutin 

myöhästyminen on jatkoseurausta ensimmäisestä kahden minuutin 

myöhästymisestä 

 

Yllä mainitun tapauksen myötä voidaan todeta, että datan luotettavuuden 

parantamiseksi olisi syytä muuttaa syykoodien kirjauslogiikkaa, jotta voidaan 

aidosti luottaa mittariin, jolla mitataan kokonaismyöhästymisminuutteja 

syykoodeittain. Tämänlaista muutosta tehdessä tulisi arvioida mahdollinen 

työmäärän lisääntyminen liikenteenohjaajan näkökulmasta. Vähintään pitäisi 

kuitenkin tehdä analyysi siitä, että kuinka paljon nykyisin on syykoodittomia 

myöhästymisminuutteja. 

 

Koska jokainen juna-asema ei ole niin sanottu seuranta-asema, liittyy datan 

analysointiin tiettyjä rajoitteita. Esimerkiksi nykyisin ei ole mahdollista etsiä 

datasta asemaa, jolla aiheutuu eniten myöhästymisiä matkustajaruuhkasta johtuen, 

jos haluttaisiin tutkia, että onko joillain asemilla erityisesti ongelmaa lastausaikojen 

kanssa. Tämä johtuu siitä, että myöhästyminen kirjautuu jälleen vain seuranta-

asemavälille eikä näin ollen aidolle asemavälille, sillä asemia saattaa olla 

kymmeniä seuranta-asemien välillä. Tavallaan siis jokaisen aseman tulisi olla 
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seuranta-asema, jotta tällaista analyysia olisi mahdollista tehdä. Myös tämänlaista 

muutosta tehdessä tulisi arvioida mahdollinen työmäärän lisääntyminen 

liikenteenohjaajan näkökulmasta. Koska liikenteenohjausalueita on useita eivätkä 

seuranta-asemat ole välttämättä alueiden rajoilla, voi muodostua tilanteita joissa 

myöhästyminen on tapahtunut toisella liikenteenohjausalueella kuin missä 

seuranta-asema on, jolloin syykoodin kirjausta pyydetään liikenteenohjaajalta, joka 

ei välttämättä tiedä myöhästymisen syytä. Näissä tapauksissa liikenteenohjaajan 

tulisi kysyä toisen alueen liikenteenohjaajalta syytä. 

 

Datan luotettavuuden osalta suunniteltujen ja toteutuneiden aikataulujen 

pyöristyksiin liittyy tällä hetkellä haastattelun mukaan epäloogisuutta, jonka myötä 

tulokset ovat hieman virheellisiä. Käytännön ongelma liittyy siihen, että missä 

vaiheessa pyöristyksiä tehdään. Haastattelun perusteella nousi esille kysymys siitä, 

että miksi lukuja pitää pyöristää, kun nykyisin voitaisiin käyttää jo tarkkoja 

sekunteja.  

 

Lisäksi kaikilta liikenteenohjausalueilta ei vielä tule automaattisesti toteutuneita 

aikatauluja vaan liikenteenohjaaja tekee kirjaukset käsin. Tämä ongelma on tosin 

poistumassa lähitulevaisuudessa joka parantaa datan oikeellisuutta. Ennen kuin 

datasta muodostetaan esimerkiksi kuukausiraportin mittarit, käydään karkeimmat 

virheet läpi silmämääräisesti Excelin avulla suodattamalla. Esimerkki karkeasta 

virheestä on väärä päivämäärä toteutuneissa ajoajoissa, jolloin myöhästyminen on 

yli tuhannen minuutin kokoluokkaa. 

 

Myöhästymisten syykoodit ovat ennalta jaettu primäärisiksi ja sekundäärisiksi 

syiksi. Liikenteenohjausta on ohjeistettu kirjaamaan nimenomaan se syy, josta 

myöhästyminen johtuu eikä sitä josta se on alun perin aiheutunut. 

Havainnollistetaan logiikka jälleen esimerkin kautta: 

 Helsingistä Riihimäelle kulkeva R-juna jää myöhään 20 minuuttia 

ratainfrassa olevan vian takia 

 Tälle junalle kirjataan myöhästymisen syyksi ratainfra 
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 Sama juna sekä henkilökunta ovat etukäteissuunnitelman mukaan lähdössä 

takaisin Riihimäeltä Helsinkiin 15 minuuttia suunnitellun tuloajan jälkeen 

 Koska saapuva juna henkilökuntineen on myöhässä 20 minuuttia, jää 

lähtevä juna auttamattomasti myöhään jo ennen lähtöään 

 Riihimäeltä Helsinkiin myöhässä lähtevälle junalle kirjataan syykoodiksi 

tulojunan myöhästyminen 

 

Vaikka yllä mainitussa esimerkissä ratainfran vika on alun perin ollut aiheuttajana 

myös paluujunan myöhästymiselle Riihimäeltä Helsinkiin, ei silti kyseiselle 

syykoodille kirjaudu kuin sen junan myöhästyminen, johon se on suoraan 

vaikuttanut. Koska kaukojunaliikenteessä jopa puolet myöhästymisminuuteista 

kirjautuvat sekundäärisiksi määritellyille syykoodeille, voidaan tietyiltä osin 

kyseenalaistaa mittari, jolla mitataan radanpitäjästä johtuvia myöhästymisiä. 

Voidaan siis olettaa, että todellisuudessa radanpitäjän sekä muiden aiheuttamat 

myöhästymisminuutit ovat raportoitua suuremmat, sillä seurannaisvaikutuksia ei 

oteta huomioon. Jotta tällaista olisi mahdollista seurata, pitäisi jokaisessa tilanteessa 

arvioida tarkasti perimmäinen aiheuttaja myöhästymiselle ottaen huomioon kaikki 

muuttujat, joka saattaa joissain tilanteissa olla jopa mahdotonta tai mennä niin 

sanotusti jossitteluksi. 

 

3.3. Asiantuntijaraadin yhteenveto 

Aluksi tässä luvussa esitetään asiantuntijaraadin tärkeimmät asiat tiivistetysti 

listattuna, jonka jälkeen on varsinainen yhteenveto asiantuntijaraadista: 

 Syykoodittomien myöhästymisminuuttien määrän suhteesta raportoituihin 

myöhästymisminuutteihin tulisi tehdä analyysi, jonka jälkeen voidaan 

arvioida ongelman laajuus sekä määritellä jatkotoimenpiteitä 

 Nykyisen prosentteina esitettävän täsmällisyyden seurantamittarin 

korvaamista keskimääräisellä myöhästymisellä minuutteina sekä 

myöhästymisten hajontana ei pidetty merkittävästi hyödyllisempänä 
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 Peruttujen junien seurantaa ei myöskään nähty nykyisin mielekkäänä, vaan 

vasta siinä vaiheessa, kun niiden osalta on käytössä sama syykoodisto kuin 

myöhästyneiden junien osalta 

 Liikenneviraston näkökulmasta tulevaisuudessa aikatauluhakemusten 

arviointiin tarvittavat mittarit sekä työkalut ovat oleellinen osa toimivaa 

rautatieliikennejärjestelmää 

 Ratatöiden osalta toimintatapaa tulisi muuttaa niin, että ratatyön aiheuttamat 

viiveet otettaisiin huomioon vaatimalla liikennöitsijöiltä uudet aikataulut 

junille 

 Mittareiden suhteuttaminen tulisi ehdottomasti tehdä, jotta vertailu on 

mahdollista 

 Liikenneviraston toiminnan kehittämisen kannalta ratatöiden onnistumisen 

mittaaminen liikenteen näkökulmasta on erittäin tärkeää 

 Tavoitetasot tulisi tarkastella uusiksi ja dokumentoida 

 Matkustajanäkökulmaa sekä matkaketjuajattelua tulisi edistää 

 

Aiempien lukujen teemahaastattelujen sekä asiantuntijahaastattelun perusteella 

laadittu yhteenveto ehdotuksineen esitettiin Liikenneviraston viiden hengen 

asiantuntijaraadille PowerPoint-esityksenä huhtikuussa 2017. Asiantuntijaraati 

koostui osittain jo haastatelluista Liikenneviraston työntekijöistä mutta myös uusia 

henkilöitä kuului raatiin. Kaikki asiantuntijaraadin henkilöt työskentelevät joissain 

määrin rautatieliikenteen täsmällisyyden parissa ja kyseinen täsmällisyysryhmä 

onkin ollut jo ennen tätä diplomityötä olemassa. Asiantuntijaraadille esitettiin 

ehdotus jatkoon valittavista mittareista perusteluineen sekä muita 

teemahaastatteluissa esille tulleita asioita, jotka eivät välttämättä suoraan liity itse 

täsmällisyysmittareihin.  Asiantuntijaraadin tavoitteena oli arvioida ja 

kommentoida yhteenvetoa haastatteluista ehdotuksineen. Seuraavissa kappaleissa 

on kuvattuna eri ehdotukset, joiden jälkeen on asiantuntijaraadin näkemykset 

kyseiseen aiheeseen liittyen. 

 

Ennen varsinaisia ehdotuksia on syytä kuitenkin käsitellä nykyisen datan 

luotettavuutta ja sitä kautta nykyisten mittareiden luotettavuutta. Nykyisin 
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mittareissa joissa käsitellään syykoodeja tai kokonaismyöhästymisminuutteja, jää 

täysin huomiotta ne myöhästymisminuutit joille ei kirjaudu syykoodeja 

järjestelmän logiikan vuoksi. Tämä asia tuotiin esille asiantuntijaraadille 

toteamalla, että nykyisin kaikkia kyseisiä tietoja sisältäviä mittareita tulisi 

tarkastella kriittisesti, kuten esimerkiksi radanpitäjästä aiheutuvien 

myöhästymisten määrää. Asiantuntijaraadille esitettiin, että vähintään tulee tehdä 

analyysi syykoodittomien myöhästymisminuuttien määrästä suhteessa 

raportoituihin myöhästymisminuutteihin. Lisäksi ennalta sekundäärisiksi 

määritellyt syykoodit aiheuttavat vääristymää myöhästymisen juurisyystä, jolloin 

juurisyylle ei kirjaudu kaikkia sen aidosti aiheuttamia myöhästymisminuutteja. 

Myös seuranta-asemien vähyys heikentää mahdollisuuksia kohdentaa 

myöhästymisen aiheuttaja oikeaan kohtaan sekä tehdä sitä kautta analyysejä. 

Asiantuntijaraadille esitettiin näiden asioiden osalta pohdittavaksi 

jatkotoimenpiteitä, joilla saataisiin datan ja mittareiden luotettavuutta parannettua. 

 

Asiantuntijaraati piti perusteltuna analyysia syykoodittomista 

myöhästymisminuuteista ja niiden suhteesta raportoituihin 

myöhästymisminuutteihin. Tämän analyysin avulla selviää, että miten suuresta 

ongelmasta on kyse, jonka jälkeen voidaan määritellä jatkotoimenpiteitä. Yksi 

mahdollisista jatkotoimenpiteistä on järjestelmän logiikan muuttaminen, joka vaatii 

myös arvioinnin liikenteenohjaajan työmäärän muutoksesta. Myös muut 

ehdotukset, kuten seuranta-asemien lisääminen tai luopuminen sekundäärisistä 

syistä, liittyvät hyvin vahvasti liikenteenohjaajan työmäärään ja näin ollen jatkossa 

tulisi tarkasti pohtia sitä, että onko mittaamisesta saavutettu hyöty suurempi kuin 

siitä aiheutuva kustannus. Yleisesti ottaen asiantuntijaraati piti havaintoja datan 

luotettavuudesta hyvänä, jotka tulee ottaa huomioon toiminnan sekä mittareiden 

kehittämisessä. 

 

Koska nykyisin käytettävä prosenteissa esitettävä täsmällisyysmittari ei ota kantaa 

myöhästymisen kokoluokkaan eikä kuvaa muuta kuin määräaseman täsmällisyyttä 

kaukoliikenteessä ja lähtö- sekä määräaseman täsmällisyyttä lähiliikenteessä, 

ehdotettiin asiantuntijaraadille sen korvaamista keskimääräisellä myöhästymiselle 
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minuutteina sekä myöhästymisten hajonnalla. Tämä mittaripari on kuvaavampi 

sekä helpommin ymmärrettävissä, joiden takia sen voidaan myös olettaa parantavan 

täsmällisyysmielikuvaa käytettävyytensä lisäksi. Mittaripari voidaan kategorisoida 

seurantamittariksi, mutta sen lisäksi se voi toimia työkaluna esimerkiksi 

liityntäliikenteen suunnittelussa asemilla, kun tiedetään että paljonko on 

keskimääräinen myöhästyminen. Mittaripari esitettiin jaettavaksi kolmeksi 

kokonaisuudeksi; kaikki matkustajaliikenteen junat, lähiliikenteen junat ja 

kaukoliikenteen junat. Lisäksi suositeltiin varautumaan painottamaan junia 

matkustajamäärien avulla, sillä eri junat ovat yhteiskuntataloudellisesti eri arvoisia. 

Varautumisella tarkoitettiin tässä tapauksessa sitä, että ryhdytään edistämään datan 

saantia ja varastointia Liikennevirastolle. Lisäksi mittarit sisältävät perutut junat, 

jotka rinnastetaan vuorovälin verran myöhässä oleviin juniin. Nykyisissä 

mittareissa on mukana myös supistamissuunnitelman mukaan perutut junat, jotka 

suositeltiin otettavan pois näistä mittareista, koska asiakkaille on tiedotettu 

etukäteen asiasta ja he osaavat varautua siihen. Havainnollistamiseksi laadittiin 

karkean tason visualisointi ehdotettavista mittareista, jotka ovat kuvissa 6 ja 7. 

Kuvien mittareissa ei ole taustalla oikeaa toteumadataa. 

 

 

Kuva 6. Keskimääräinen myöhästyminen minuutteina. 
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Kuva 7. Myöhästymisten hajonta. 

 

Asiantuntijaraati ei nähnyt esitetyssä mittariparissa merkittävää hyötyä verrattuna 

nykyisin käytössä olevaan seurantamittariin. Vaikka mittariparin selkeänä etuna 

nykymittariin nähden on myöhästymisen suuruuden huomiointi, ei sen koettu 

olevan merkittävä tekijä seurantamittarissa. Lähtökohtaisesti esitetty mittaripari 

olisi seurantamittari Liikennevirastolla, mutta lisäksi tällainen mittaripari voisi 

toimia myös eri rataosien tai yhteysvälien vertailussa, jolloin sitä voitaisiin 

hyödyntää kehittämistoimenpiteiden kohdistamisessa. Matkustajanäkökulma 

nähtiin tärkeänä asiana, mutta nykyisin Liikennevirastolla ei ole saatavilla riittävän 

tarkkaa dataa, jotta sitä voitaisiin hyödyntää luotettavasti. Asiantuntijaraati oli 

samaa mieltä siitä, että supistamissuunnitelman mukaan perutut junat tulisi poistaa 

kaikista mittareista, jotta voidaan aidosti mitata kyseisen päivän täsmällisyyttä ja 

onnistumista. 

 

Nykyisellään peruttujen junien määrä raportoidaan Liikenneviraston 

täsmällisyyden kuukausiraportissa, mutta sitä ei varsinaisesti seurata. Koska peruttu 

juna on matkustajan näkökulmasta toteutumaton matka sekä aiheuttaa matkustajalle 

näin ollen jopa enemmän haittaa kuin myöhässä oleva juna, on junaliikenteen 

luotettavuuden mittaaminen tärkeää. Näin ollen asiantuntijaraadille ehdotettiin, että 

ryhdytään mittaamaan peruttujen junien osuutta ja määrää. Jälleen kerran peruttujen 
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junien osalta olisi loogista jättää pois supistamissuunnitelman mukaan perutut 

junat. Lisäksi perutuista junista muodostetaan kolme kokonaisuutta; kaikki 

matkustajaliikenteen junat, lähiliikenteen junat ja kaukoliikenteen junat. Myös 

näissä mittareissa tulee varautua painottamaan junia matkustajamäärien avulla. 

Lisäksi ehdotettiin, että peruttujen junien osalta tulisi edistää samojen syykoodien 

käyttöönottoa kuin myöhästymisille. Mittarin ulkoasua visualisoitiin kuvaan 8. 

 

 

Kuva 8. Perutut junat. 

 

Peruttujen junien seurantaa erikseen ei sinänsä nähty tärkeäksi, sillä ne sisältyvät jo 

täsmällisyysmittareihin. Peruttujen junien seurantamittari nähtiin 

asiantuntijaraadissa siinä vaiheessa mahdollisesti mielekkääksi, kun käytössä on 

myös perumisten syykoodit. Asiantuntijaraati toi esille, että syykoodien 

käyttöönottoa peruttujen junien osalta ollaan jo edistämässä Liikennevirastolla. 

Mittarille ei asiantuntijaraadissa tunnistettu mitään erityistä käyttötarkoitusta 

toiminnan kehittämisen kannalta, vaan se on selkeästi seurantamittari, jos se 

otettaisiin käyttöön.  

 

Liikenneviraston toimiessa ratakapasiteetin jakajana on sillä suuri vastuu erityisesti 

lähitulevaisuudessa, kun matkustajaliikenteessä ollaan siirtymässä kohti 

monitoimijaympäristöä. Näin ollen asiantuntijaraadille ehdotettiin, että 

Liikennevirastossa ryhdytään edistämään aikatauluhakemusten sekä niistä 
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muodostuvan kokonaisuuden arviointiin tarvittavia mittareita sekä työkalua, joka 

toimii niin vuosikapasiteetin jakotilanteessa kuin kiireellisen kapasiteetin 

jakotilanteessa. Ratakapasiteetin jakajan näkökulmasta monitoimijaympäristössä 

on ehdottoman tärkeää pystyä arvioimaan aikataulujen realistisuutta, jotta ei 

myönnetä kapasiteettia joka aiheuttaa epätäsmällisyyttä. Samassa yhteydessä tässä 

kokonaisuudessa tulisi luoda edellytykset mitata rataverkon käytön tehokkuutta 

sekä matka-aikojen kehitystä. Aikataulujen ja kokonaisuuden arviointi liittyy hyvin 

vahvasti kirjallisuusselvityksessä esille tulleeseen aikataulun häiriösietoisuuteen eli 

pelivaraan mutta aikataulujen häiriösietoisuus ei ole vain prosentuaalinen osuus 

ajoaikaa minimiajoajan päälle, vaan huomioon tulee ottaa muun muassa ratainfran 

tekniset eroavaisuudet, käytettävä kalusto sekä muu junaliikenne (junatiheys). Näin 

ollen itse työkalun kehittäminen sekä mittariston määrittely vaativat 

jatkotoimenpiteitä joita tulisi tarkastella erikseen. 

 

Asiantuntijaraati näki tärkeänä tulevaisuudessa ratakapasiteetin arvioinnin 

siirryttäessä kohti monitoimijaympäristöä rautatiehenkilöliikenteessä. Se, että 

miten tämän kaltainen mittari tai työkalu toteutetaan ja määritellään, vaatii myös 

asiantuntijaraadin mielestä merkittäviä jatkotoimenpiteitä. Yhdeksi tärkeäksi 

näkökulmaksi asiantuntijaraati nosti esille myös simuloinnin esimerkiksi 

hankkeiden osalta, ei siis vain pelkästään ratakapasiteetin myöntämisen osalta. 

 

Koska ratatöiden ja liikenteen määrä vaihtelee vuosittain, tulisi Liikenne- ja 

viestintäministeriön asettama tavoite Liikennevirastolle radanpitäjän aiheuttamista 

myöhästymisistä olla suhteutettuna ratatöiden määrään, mikäli tavoitetaso pysyy 

samana. Näin ollen asiantuntijaraadille ehdotettiin vaihtoehtoja mittarin 

kehittämiseksi, jotta se antaisi todenmukaisemman kuvan radanpitäjän toiminnasta: 

 Vaihtoehto 1: Nykyinen mittari suhteutetaan ratatöiden määrään 

 Vaihtoehto 2: Ratatyöt, joista aiheutuu suunniteltuja myöhästymisiä, 

poistetaan nykyisestä mittarista 

 

Lisäksi esitettiin kolmas vaihtoehto, joka vaatii myös muutoksia toimintatapoihin. 

Nykyisin ratatöitä suunnitellaan niin, että niistä aiheutuu myöhästymisiä 
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suunnitellusti eli ei vaadita aikatauluihin muutoksia. Näin ollen siis itse omalla 

toiminnalla heikennetään tietoisesti tavoitteisiin pääsemistä. Asiantuntijaraadille 

esitettiin prosessin muuttamista niin, että vaaditaan aikataulumuutoksia silloin kun 

ratatyö vaikuttaa niihin. Näin ollen jokaisella junalla on ennen lähtöään 

mahdollisuus sadan prosentin täsmällisyyteen, kun nykyisin sitä ei välttämättä ole. 

Mikäli näin toimitaan, voidaan jatkaa nykyisellä mittaamiskäytännöllä tai 

vaihtoehtoisesti suhteuttaa se ratatöiden määrään, jolloin mittari on aidosti 

vertailtavissa vuosien välillä. 

 

Kolmas vaihtoehto, jossa vaaditaan liikennöitsijöiltä uusia aikatauluja, kun 

tiedetään että ratatöistä johtuen junien ajoaika on pidempi, sai selkeästi eniten 

kannatusta asiantuntijaraadissa. Tällä toimintatavalla on oletettavasti positiivinen 

vaikutus myös matkustajien kokemukseen. Näin ollen nykyinen mittauskäytäntö on 

toimiva ja niin luotettava kuin nykyisin saatavilla olevalla datalla se on mahdollista. 

Mittarin suhteuttamista ratatöiden määrään ei nähty mielekkääksi, sillä ratatöitä on 

useita eri luonteisia ja suuruisia eri vuosien aikana. Radanpitäjästä aiheutuvat 

myöhästymiset voitaisiin mahdollisesti suhteuttaa määrärahoihin, jotka käytetään 

radan kunnossapitoon tai parantamiseen. Näin ollen voitaisiin periaatteessa mitata, 

että miten on onnistuttu määrärahojen käyttämisessä.  Toisaalta tässäkin nousi esille 

se, että radan kunnossapidon ja parantamisen toimenpiteet ovat luonteeltaan 

erilaisia eri vuosien välillä, joten vertailtavuus on hankalaa. 

 

Asiantuntijaraadille esitettiin kokonaismyöhästymisminuuttien suhteuttamista 

liikennesuoritteisiin, jotta voidaan esimerkiksi mitata sitä, että miten merkittävä 

tarjontamuutos ja/tai uuden ratainfrahankkeen valmistuminen on aidosti 

vaikuttanut kokonaisuuteen. Oletuksena on, että liikenteen lisääminen lisää myös 

kokonaismyöhästymisminuutteja jolloin ei voida tehdä vertailua ilman 

suhteuttamista. Erääksi mielenkiintoiseksi vertailuajankohdaksi nousi Kehäradan 

valmistuminen kesällä 2015, jolloin tuli merkittäviä muutoksia junatarjontaan. 

Lisäksi esitettiin, että sama suhteuttaminen tulisi ottaa käyttöön myös muissa 

mittareissa joissa mitataan kokonaismääriä kuten esimerkiksi syykoodien mukaan 

luokitelluissa myöhästymisminuuttien kokonaismäärässä. Esille nostettiin myös 
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mittaaminen matkustajan näkökulmasta eli painottamalla myöhästymisminuutteja 

matkustajamäärillä jolloin voidaan mitata vuositasolla 

matkustajamyöhästymisminuutteja. 

 

Asiantuntijaraadille esitetyt suhteuttamiset mittareissa saivat selkeää kannatusta ja 

nimenomaan sen takia, että luvut olisivat vertailukelpoisia keskenään. Näin ollen 

nähtäisiin kehityssuunta yleisellä tasolla. Näitä tulisi erityisesti tarkastella niissä 

taitekohdissa, kun liikenteessä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nämä mittarit ovat 

useimmiten luonteeltaan enemmän seurantamittareita eivätkä suoranaisesti 

ohjaavia mittareita toiminnan kehittämisen kannalta. 

 

Liikenneviraston yhtenä tärkeimpänä toimintona on kilpailuttaa ratatöitä ja näin 

ollen myös ratatöiden onnistumista tulisi mitata erityisesti liikenteen näkökulmasta. 

Asiantuntijaraadille esitettiin, että ratatöiden onnistumista ryhdytään mittaamaan 

seuraavilla kriteereillä painotettuna: Työn tekninen toteutus (eli saatiinko aikaiseksi 

se, mitä oli tarkoitus), suunnitellussa aikaikkunassa pysyminen, ratatyön jälkeiset 

suunnittelemattomat nopeusrajoitukset, ratatyön aiheuttamat suunnittelemattomat 

häiriöt liikenteelle, ratatyön aiheuttamat vauriot sekä budjetissa pysyminen. Vain 

mittaamalla voidaan kehittää toimintaa sekä arvioida muun muassa sitä, että ovatko 

nykyisin sopimuksissa olevat sanktiot mitoitettu oikein. Tämän mittarin määrittely 

vaatii myös jatkotoimenpiteitä, sillä kirjallisuusselvityksessä ei tullut esille muissa 

maissa käytettäviä tapoja. 

 

Asiantuntijaraadin mielestä ratatöiden onnistumisen mittaaminen olisi nimenomaan 

Liikenneviraston toiminnan kehittämisen näkökulmasta erittäin tärkeää. Nykyisin 

on tietoa yleisellä tasolla siitä, että miten ratatyöt ovat onnistuneet mutta niitä ei 

systemaattisesti mitata. Osa esitetyistä kriteereistä onnistumiselle nähtiin 

toteutuskelpoisena jo nykyisellä datalla mutta osa kriteereistä vaatisi lisää 

jatkokehitystä, kuten myös tarkempi kriteerien määrittely.  

 

Asiantuntijaraadille esiteltiin myös muita haastatteluissa keskusteluun nousseita 

asioita. Yksi näistä oli se, että pitäisi analysoida enemmän pieniä päivittäisiä 
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myöhästymisiä sekä paneutua niiden juurisyihin kuin pohtia sitä, että miten suurista 

häiriöistä olisi suoriuduttu paremmin. Lisäksi esille tuotiin ajatus ratatöiden 

toteuttamisvaihtoehtojen vertailusta, jossa tulisi ottaa huomioon myös aidosti se 

vaihtoehto, että rata suljetaan kokonaan ja työ tehdään kerralla, jolloin se on 

todennäköisesti kustannustehokkaampaa kuin puolen vuoden aikana pienissä 

pätkissä öisin toteutettuna. Liikennevirasto hankkii rautatieliikenteenohjauksen 

palvelut Finrail Oy:ltä, joten asiantuntijaraadille esitettiinkin kysymys siitä, että 

miten heidät on sitoutettu täsmällisyyden kehittämiseen, sillä haastatteluissa se ei 

selvinnyt. Koska matkaketjut ja niiden täsmällisyys sekä luotettavuus ovat 

todennäköisesti tulevaisuuden tapa mitata matkustajan kokemusta, nostettiin 

asiantuntijaryhmän tietoisuuteen kysymys, että pitäisikö Liikenneviraston ryhtyä 

valmistautumaan tällaiseen? Haastatteluissa kävi myös ilmi, että eri mittareiden 

tavoitetasot ovat olleet lähestulkoon samat vuodesta toiseen eikä niiden 

alkuperäisestä määrittelystä ole tarkkaa tietoa, joten asiantuntijaryhmälle 

ehdotettiin, että tavoitetasoja tarkasteltaisiin säännöllisin väliajoin.  

 

Tavoitetasojen tarkastelu nähtiin tärkeänä asiantuntijaraadin mielestä varsinkin 

silloin, kun ei ole selvillä, että miten alkuperäinen tavoitetaso on määritelty. Näin 

ollen Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat tavoitteet tulisikin tarkastella 

uudestaan sekä myös Liikenneviraston ja VR-Yhtymän sopimat tavoitteet. Lisäksi 

matkaketjuajattelu sekä matkustajanäkökulma olivat asioita, joita 

asiantuntijaraadin mielestä tulisi edistää. Rautatieliikenteenohjauksen palvelua 

tuottava Finrail Oy ei ole nykyisin käytännössä lainkaan sitoutettu täsmällisyyden 

kehittämiseen, mutta asiantuntijaraadin mukaan sitä ollaan edistämässä. Se, että 

kaikki rautatieliikenteen osapuolet ovat sitoutettu yhteisiin päämääriin on 

äärimmäisen tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. 

 

3.4. Johtopäätökset 

Tässä luvussa käydään läpi työn tuloksena syntyneet johtopäätökset sekä vastataan 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan 

kirjallisuusselvityksen perusteella. Sen jälkeen toisen ja kolmannen 
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tutkimuskysymysten vastaukset esitellään samassa, sillä ne rakentuivat synteesissä 

teemahaastatteluiden ja asiantuntijaaraadin avulla peilautuen 

kirjallisuusselvitykseen.  

 

Työn ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, että millaisia 

täsmällisyysmittareita on yleisesti ottaen kehitetty ja käytössä. Tähän etsittiin 

vastauksia perehtymällä täsmällisyyttä ja mittaamista käsittelevään kirjallisuuteen. 

Vaikka Liikennevirastolle sekä sen edeltäjälle Ratahallintokeskukselle on tehty 

useita eri selvityksiä täsmällisyyden mittaamiseen liittyen, eivät 

täsmällisyysmittarit tai niiden tavoitetasot ole muuttuneet vuosikausiin. Työn aika 

ei selvinnyt tavoitetasojen määrittelyjen perusteita, joten niiden tarkastaminen sekä 

mahdollinen päivittäminen olisi erittäin suositeltavaa. 

 

Nykyisin Suomessa käytössä olevia mittareita on käytössä myös muissa maissa 

mutta esimerkiksi Japanissa, jota pidetään edelläkävijänä täsmällisyydessä sekä sen 

mittaamisessa, täsmällisyyttä mitataan keskimääräisenä myöhästymisenä 

minuutteina eikä prosenttilukuna. Sekä Sveitsissä että Suomen sääolosuhteiltaan 

samanlaisena pidettävänä Ruotsissa täsmällisyyttä mitataan prosenttilukuna, 

myöhästymisrajan ollessa kolme tai viisi minuuttia. Yleisesti ottaen voidaan todeta, 

että täsmällisyysprosentteihin liittyvät myöhästymisrajat vaihtelevat eri maiden 

sekä eri liikennetyyppien (lähiliikenne, kaukoliikenne) välillä, ollen yleensä joko 

kolme tai viisi minuuttia.  

 

Koska Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikennevirastolle tavoitteet 

radanpitäjästä johtuvien myöhästymisten määrästä, onkin Ruotsissa käytössä oleva 

ratatöiden ja kunnossapitotöiden onnistumisen mittari erittäin mielenkiintoinen 

näkökulma toiminnan kehittämisen kannalta. Valitettavasti kirjallisuudessa ei 

otettu kantaa kyseisten mittareiden laskentatapoihin. Kirjallisuudessa ei myöskään 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole otettu kantaa yhdenkään mittarin 

laskentatapaan, vaan se on kuvattu sanallisesti hyvin yleisellä tasolla.  
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Kirjallisuusselvityksen perusteella kehitettyjä ja käytössä olevia mittareita 

löydettiin yli kymmenen kappaletta sekä niistä lukuisia eri variantteja. Yksittäisestä 

mittarista voidaan muodostaa eri variantteja esimerkiksi huomioimalla ja jättämättä 

huomioimatta perutut junat. Yhteenvetoa mittareista käytettiin teemahaastattelujen 

pohjana keskustelun herättäjinä. 

 

Täsmällisyyden mittaamisen ja kehittämiseen liittyy hyvin vahvasti 

myöhästymisten syykoodit, joita hyvin pitkälti käytetään kaikissa maissa, joihin 

kirjallisuusselvityksessä paneuduttiin. Syykoodien luotettavuutta on kritisoitu niin 

kirjallisuudessa kuin diplomityön aikana suoritetuissa teemahaastatteluissa. 

Liikennevirastolla on vuoden 2017 alussa otettu käyttöön uudet syykoodit ja niiden 

luotettavuutta seurataan jatkuvasti sekä lisäksi liikennöitsijällä on nykyisin 

mahdollisuus haastaa syykoodin oikeellisuus. Jatkotoimenpiteenä syykoodien 

luotettavuuteen tulisikin laatia analyysejä haastetilanteista, joiden perusteella 

alkuperäistä syykoodia on muutettu, jolloin voidaan arvioida syykoodien 

luotettavuutta. 

 

Käytössä olevista sekä kehitetyistä täsmällisyysmittareista voidaan lopuksi 

johtopäätöksenä todeta, että ei ole olemassa yhtä yhteisesti käytettyä 

täsmällisyysmittaria sekä mittaamistapoja, joiden avulla eri maiden vertailu 

onnistuisi suoraan.  

 

Teemahaastattelut olivat kantava osa työn toiseen tutkimuskysymykseen 

vastaamista, joka käsitteli täsmällisyysmittareiden hyödyntämistä eri 

käyttötarkoituksiin. Teemahaastattelujen perusteella Liikenneviraston 

asiantuntijaraadille laadittujen ehdotusten taustalla oli työn kolmas 

tutkimuskysymys eli miten täsmällisyysmittareita pitäisi kehittää eri 

käyttötarkoituksiin Liikennevirastossa 

 

Prosentteina esitettävä lähtö- ja/tai määräasematäsmällisyysmittari tulisi 

teemahaastattelujen perusteella korvata keskimääräisellä myöhästymisellä 

minuutteina sekä myöhästymisten hajontana, sillä tämä mittaripari on 
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haastattelujen perusteella huomattavasti kuvaavampi seurantamittarina kuin 

prosenttiluku, joka ei ota kantaa myöhästymisen suuruuteen. Lisäksi perutut junat 

tulisi käsitellä vähintään vuorovälin verran myöhässä olevina junina, koska 

matkustajan näkökulmasta matka on toteutumaton. Asiantuntijaraadille esitettiin 

nykyisin käytössä olevan seurantamittarin korvaamista tällä mittariparilla, mutta 

asiantuntijaraati ei kokenut mittariparia merkittävästi parempana. Vaikkakin 

keskimääräinen myöhästyminen minuutteina olisi ensisijaisesti Liikennevirastolla 

seurantamittari, tunnistettiin sille käyttötarkoitus myös toiminnan kehittämisen 

kannalta muualla; sitä voitaisiin hyödyntää liityntäliikenteen suunnittelussa, 

ottamalla keskimääräinen myöhästyminen huomioon vaihtoaikoja suunnitellessa 

junasta bussiin. 

 

Koska perutut junat ovat matkustajan näkökulmasta toteutumattomia matkoja, 

teemahaastattelujen perusteella nähtiin tärkeäksi seurata niiden määrää sekä 

osuutta. Nykyisin peruttujen junien määrä on raportoitu kuukausittain, mutta sen 

kehitystä ei seurata. Näin ollen asiantuntijaraadille ehdotettiin näitä 

seurantamittariksi, jotta nähdään mihin suuntaan toiminta on yleisesti ottaen 

menossa. Nämä erilliset seurantamittarit eivät asiantuntijaraadin mielestä tuoneet 

merkittävää lisäarvoa, sillä perutut junat sisältyvät jo nykyiseen 

täsmällisyysmittariin. 

 

Nykyisin vuositasolla seurataan muun muassa kokonaismyöhästymisminuutteja 

mutta niitä ei suhteuteta mihinkään. Näin ollen aito vertailu vuosien tai merkittävien 

muutoskohtien välillä tällä tavoin on mahdotonta, koska liikennemäärät muuttuvat. 

Täten teemahaastatteluissa nousikin esille se, että kokonaismyöhästymisminuutit 

tulisi suhteuttaa liikenteen suoritteisiin (lähtöjen määrä, ajettujen ratakilometrien 

määrä) jotta voidaan aidosti sanoa mihin suuntaan toiminta on yleisellä tasolla 

menossa. Tätä esitettiin asiantuntijaraadille, jossa suhteuttaminen todettiin 

järkeväksi, jolloin voidaan arvioida merkittävien muutosten onnistumista 

liikennejärjestelmässä. Erityisesti kokonaismyöhästymisminuuttien 

suhteuttaminen tilanteeseen ennen Kehärataa ja sen jälkeen herätti kiinnostusta. 
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Teemahaastattelujen merkittävimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että 

nykyisellään Liikennevirastossa hyväksytään junien myöhään jääminen ratatöiden 

aiheuttamien viiveiden takia. Junille ei siis vaadita haettavan uutta aikataulua joka 

huomioisi ratatyön viiveet, vaan junille sallitaan myöhästyminen suunnitellusti. 

Näin ollen tietoisesti heikennetään mahdollisuuksia saavuttaa Liikenne- ja 

viestintäministeriön asettamat täsmällisyystavoitteet. Asiantuntijaraadille 

esitettiinkin, että toimintatapoihin tehtäisiin merkittävä muutos tai mittaria tulisi 

muuttaa niin, että se ei huomioi hyväksyttyjä myöhästymisiä. Asiantuntijaraadin 

näkemys oli, että toimintatapojen muutos olisi mielekkäämpi ratkaisu myös 

asiakkaan näkökulmasta. Näin ollen jokaisella junalla on ennen lähtöään 

mahdollisuus sadan prosentin täsmällisyyteen, joka on erittäin tärkeää, sillä 

junaliikenne toimii joukkoliikennejärjestelmän selkärankana. 

 

Ja mitä tulee matkustajiin, niin vaikka nykyisin saatavilla oleva data ei mahdollista 

junien arvottamista matkustajamäärien perusteella, tulisi sitä lähteä edistämään 

Liikennevirastolla, sillä junat ovat yhteiskuntataloudellisesti eri arvoisia. 

Teemahaastattelujen perusteella VR-Yhtymä mittaa jo nykyisin 

asiakastäsmällisyyttä ja näin ollen asiantuntijaraadille esitettiinkin, että 

asiakasmäärätiedon saantia Liikennevirastolle tulisi ryhtyä edistämään, jotta 

voidaan mitata asiakkaan kokemusta. Tätä pidettiin varsin luontevana asiana, sillä 

asiakas on yhä enemmän keskiössä. 

 

Peilaten kirjallisuusselvitykseen mittareiden luotettavuudesta, on työn aikana tullut 

esille, että täsmällisyyteen liittyvässä datassa on merkittäviä puutteita erityisesti 

silloin, kun tarkastellaan mittareita jotka sisältävät syykoodeja. Joissain tapauksissa 

osa junan myöhästymisminuuteista jäävät ilman syykoodia eivätkä näin ollen näy 

lainkaan mittareissa, joissa käsitellään myöhästymisiä syykoodien perusteella. 

Tämä johtuu suoraan nykyisestä kirjaamisprosessista. Lisäksi osa syykoodeista on 

määritelty sekundäärisiksi, jolloin primäärisyylle ei kirjata kaikkia 

myöhästymisminuutteja eikä näin ollen nähdä varsinaisen juurisyiden 

todellisuudessa aiheuttamia myöhästymisiä. Myöhästymisten syykoodeja kirjataan 

vain tietyillä seuranta-asemilla, jonka takia ei ole mahdollista tehdä täysin tarkkoja 
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analyysejä. Johtopäätöksenä asiantuntijaraadille esitettiinkin, että olisi ensisijaisen 

tärkeää tehdä analyysi syykoodittomien myöhästymisminuuttien osuudesta kaikista 

myöhästysminuuteista, jonka jälkeen voidaan pohtia sitä vaihtoehtoa, että prosessia 

muutettaisiin. Lisäksi tulisi samassa yhteydessä pohtia seuranta-asemien määrää. 

Mikäli prosessia lähdetään muuttamaan, tulee ehdottomasti tehdä tarkka arvio 

yksittäisen liikenteenohjaajan työkuorman muutoksesta.  

 

Liikenneviraston toiminnan kehittämisen kannalta tärkeimpänä mittarina 

asiantuntijaraadille esitettiin ratatöiden onnistumisten mittaamista liikenteen 

näkökulmasta. Koska Liikennevirasto kilpailuttaa ratatöitä, tulisi niiden 

onnistumista myös mitata, jotta voidaan kehittää kilpailuttamista ja pohtia 

esimerkiksi, että ovatko asetetut sanktiot sopivan suuruisia. Tämän mittarin 

tarkempi määrittely vaatii jatkotoimenpiteitä, mutta alustavina ajatuksina 

onnistumisesta asiantuntijaraadille esitettiin seuraavia kriteereitä: Työn tekninen 

toteutus (eli saatiinko aikaiseksi se, mitä oli tarkoitus), suunnitellussa aikaikkunassa 

pysyminen, ratatyön jälkeiset suunnittelemattomat nopeusrajoitukset, ratatyön 

aiheuttamat suunnittelemattomat häiriöt liikenteelle, ratatyön aiheuttamat vauriot 

sekä budjetissa pysyminen. Asiantuntijaraati koki tämän mittarin tärkeänä ja osin 

jopa toteuttavana nykyisellä datalla. 

 

Monitoimijaympäristön tuomien muutoksien myötä työn tärkeimpänä 

johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että Liikenneviraston tulee kehittää 

mittari/työkalu, jolla voidaan arvioida aikatauluhakemusten sekä niistä 

muodostuvien kokonaisuuksien laatua. Laadun arvioinnilla tarkoitetaan muun 

muassa aikataulujen realistisuutta, jotta ei myönnetä kapasiteettia joka aiheuttaa 

epätäsmällisyyttä. Asiantuntijaraati oli yhtä mieltä siitä, että tällaisen 

mittarin/työkalun määrittely vaatii merkittäviä jatkotoimenpiteitä, sillä asia ei ole 

yksinkertainen vaan se sisältää lukuisia muuttujia. Lisäksi tällaisella 

mittarilla/työkalulla tulisi olla mahdollista myös simuloida esimerkiksi eri 

hankkeiden aiheuttamia muutoksia ja arvioida niitä. 
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4. YHTEENVETO 

Täsmällisyyttä voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä rautatieliikenteen laadun 

mittaamisen kriteereistä. Rautatiehenkilöliikenteen toimintaympäristö on 

muuttumassa siirryttäessä kohti monitoimijaympäristöä, kun liikennettä ollaan 

kilpailuttamassa. Liikenneviraston rooli ratakapasiteetin jakajana tulee 

tulevaisuudessa muuttumaan nykytilaan nähden, kun liikennöitsijöitä on useita, 

joten toiminnan kehittäminen on erittäin ajankohtaista. Näin ollen nyt onkin 

otollinen hetki tarkastella käytössä olevia täsmällisyysmittareita sekä niiden 

käyttötarkoitusta toiminnan kehittämisessä.  Työn tavoitteena oli selvittää, että 

minkälaisia täsmällisyysmittareita on kehitetty, mihin niitä voitaisiin hyödyntää ja 

miten niitä pitäisi hyödyntää toiminnan kehittämisessä Liikennevirastossa. 

Toiminnan kehittämisen kannalta työtä tehdessä tuli pitää myös mielessä Liikenne- 

ja viestintäministeriön asettama tavoite Liikennevirastolle radanpitäjästä johtuvista 

myöhästymisistä, sillä kyseisiä tavoitteita ei ole viime vuosina saavutettu. 

 

Kehitettyjen täsmällisyysmittareiden selvittämiseksi tutustuttiin täsmällisyyttä 

käsittelevään kirjallisuuteen ja mittareiden laadun arviointia varten käytiin läpi 

mittaamisen teoriaa. Teemahaastatteluiden avulla selvitettiin 

täsmällisyysmittareiden hyödyntämiskohteet ja Liikenneviraston asiantuntijaraadin 

avulla laadittiin työn johtopäätökset eli miten mittareita tulisi hyödyntää toiminnan 

kehittämisessä. 

 

Kirjallisuusselvityksen pohjalta voidaan todeta, että kansainvälisesti ei ole käytössä 

yhteistä täsmällisyysmittaria tai mittaamistapaa. Erilaisia mittareita on kehitetty 

kymmeniä mutta niiden tarkkaan määrittelyyn ei ole otettu kirjallisuudessa kantaa. 

Suomessa käytössä oleva lähtö- ja/tai määräaseman täsmällisyysprosentti on hyvin 

yleisesti käytössä oleva mittari. Eroavaisuuksia tähän mittariin muodostuu muun 

muassa myöhästymisrajan määrittelyssä ja Suomessakin on käytössä 

lähiliikenteelle eri raja kuin kaukoliikenteelle. Lisäksi selvisi, että 

Liikennevirastolle ja sen edeltäjälle Ratahallintokeskukselle on tehty useita 

selvityksiä täsmällisyysmittareista, mutta silti mittarit sekä niiden tavoitetasot ovat 

pysyneet muuttumattomina vuosikausia. 
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Teemahaastatteluihin valittiin mahdollisimman laajalti rautatiehenkilöliikenteen 

parissa toimivia organisaatioita; lähijunaliikenteen tilaamisesta vastaava Helsingin 

seudun liikenne –kuntayhtymä, rautatieliikennöitsijä VR-Yhtymä Oy, 

rautatieliikenteenohjauksesta vastaava Finrail Oy sekä Liikennevirasto. 

Liikenneviraston haastateltavien joukkoon valikoitui henkilöitä eri puolilta 

organisaatiota: hankkeiden suunnittelusta, toiminnan ohjauksesta, 

rataliikennekeskuksesta, kunnossapidosta, rataverkon käytöstä sekä 

rautatieliikenteen palveluiden kehittämisestä. Merkittävimpänä johtopäätöksenä 

teemahaastatteluista voidaan pitää sitä, että Liikennevirastossa hyväksytään junien 

myöhään jääminen ratatöiden aiheuttamien viiveiden takia eikä junille siis vaadita 

haettavan uutta aikataulua joka huomioisi ratatyön viiveet, vaan junille sallitaan 

myöhästyminen suunnitellusti. Toimimalla näin tietoisesti heikennetään 

mahdollisuuksia saavuttaa Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat 

täsmällisyystavoitteet. Asiantuntijaraadille esitettiinkin toimintatavan muutosta 

ratatöiden suunnittelun osalta, jolloin nykyistä mittaamiskäytäntöä voidaan jatkaa. 

Asiantuntijaraati piti ehdotusta erittäin perusteltuna. 

 

Lisäksi teemahaastatteluissa nousi esille prosenttimittarin suurin heikkous, joka on 

se, että myöhästymisen määrällä ei enää ole merkitystä mittariin sen jälkeen, kun 

ennalta määritelty myöhästymisraja on ylitetty. Näin ollen ehdotukseksi 

asiantuntijaraadille uudesta seurantamittariparista nousi keskimääräinen 

myöhästyminen minuutteina sekä myöhästymisten hajonta, joiden avulla saataisiin 

parempi yleiskuva. Asiantuntijaraati ei suoranaisesti nähnyt tässä mittariparissa 

merkittävää parannusta nykyiseen seurantamittariin kuten ei myöskään peruttujen 

junien seurantaan. Peruttujen junien määrä sekä osuus ovat kuitenkin 

teemahaastattelujen perusteella tärkeitä seurattavia lukuja, sillä peruttu juna on 

matkustajan näkökulmasta toteutumaton matka. 

 

Mittaamisen teoriaan tutustumisen sekä teemahaastattelujen jälkeen nousi esille 

kysymyksiä datan sekä nykyisten mittareiden luotettavuudesta. Näin ollen 

suoritettiinkin asiantuntijahaastattelu, jonka perusteella selvisi merkittäviä 



67 

 

johtopäätöksiä nykyisistä täsmällisyysmittareista. Kun junan myöhästyminen 

ylittää tietyn raja-arvon, merkitsee liikenteenohjaaja sille syykoodin, jonka avulla 

mitataan muun muassa radanpitäjästä johtuvien myöhästymisten määrää. Työn 

aikana kävi ilmi, että on tilanteita joissa osa myöhästymisminuuteista jää ilman 

syykoodia eivätkä nämä syykoodittomat myöhästymisminuutit näy mittareissa. 

Näin ollen ehdottomana jatkotoimenpiteenä olisi tehdä analyysi siitä, että kuinka 

paljon näitä syykoodittomia myöhästymisminuutteja on. Edellä mainitut syykoodit 

on ennalta jaettu primäärisiin sekä sekundäärisiin syihin ja tästä johtuen 

myöhästymisen varsinaiselle syylle ei kohdistu kaikkia myöhästymisiä, vaan ne 

kirjautuvat sekundäärisiin syihin. Näin ollen mittareihin, joissa käsitellään 

syykoodeja, on syytä suhtautua tietyllä kriittisyydellä.  

 

Liikenneviraston toiminnan kehittämisen kannalta työn tärkeimmäksi 

johtopäätökseksi nousi tarve tulevaisuudessa arvioida aikatauluhakemusten ja 

niistä muodostuvien kokonaisuuksien laatua. Ratakapasiteetin jakajan 

näkökulmasta monitoimijaympäristössä on ehdottoman tärkeää pystyä arvioimaan 

aikataulujen realistisuutta, jotta ei myönnetä kapasiteettia joka aiheuttaa 

epätäsmällisyyttä. Asiantuntijaraati piti ehdotusta tämän kaltaisen 

mittarin/työkalun kehittämisestä perusteltuna mutta kehitystyö vaatii selkeästi 

merkittäviä jatkotoimenpiteitä. Toisena tärkeänä johtopäätöksenä toiminnan 

kehittämisen kannalta voidaan pitää ehdotusta siitä, että ratatöiden onnistumista 

tulisi mitata liikenteen näkökulmasta. Liikennevirasto kilpailuttaa ratatöitä ja 

nykyisin onkin tietoa yleisellä tasolla siitä, että miten ratatyöt ovat onnistuneet 

mutta niitä ei systemaattisesti mitata. Jotta toimintaa voidaan kehittää sekä 

esimerkiksi sopimusten sanktioiden purevuutta voidaan arvioida, tulisi ratatöiden 

onnistumista mitata. 

 

Työn aikana ei selvinnyt nykyisten mittareiden tavoitetasojen määrittelyjen 

perusteita, joten tavoitetasot olisi syytä määrittää uudelleen sekä dokumentoida. 

Lopuksi voidaan todeta, että täsmällisyyden sekä muun toiminnan kehittämisen 

kannalta on tärkeää, että kaikki osapuolet on sitoutettu yhteisiin päämääriin. 
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