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TIIVISTELMÄ  

Erilaisia vaikutusten hallintaan liittyviä menetelmiä  ja  menettelytapoja  on  suuri 
määrä. Ne edellyttävät erilaisia asioita käytettävissä olevalta  perusaineistolta. 

 Jotta mandollisimman suuri  osa  kerätystä  tiedosta voidaan hyödyntää lopullisia 
päätöksiä tehtäessä, edellyttää  se  käytettävissä olevan tiedon laadun  ja sen 

 käytettävyyden  ymmärtämistä. Tässä raportissa  tarkastellaankin tienpidon  vai-
kutusten arvioinnissa käytettävissä olevan tiedon laatua  ja  soveltuvuutta erilai-
sille päätöksentekoa  avustaville menettelytavoille  ja  menetelmille. 

Tiehallinnossa tienpitäjän  eli  Tiehallinnon  toimenpiteet yleisten teiden hoitami-
seksi, ylläpitämiseksi  ja  kehittämiseksi  on  ryhmitelty erilaisiksi tuotteiksi  ja  tuote- 
ryhmiksi. Näistä toimenpiteistä aiheutuvia vaikutuksia arvioidaan  erityyppisissä 
suunnittelutitanteissa. Tienpidossa  vaikutusten hallintaan liittyy vaikutusten tun-
nistamista, niiden määrittelyä, mittaamista, arviointia suhteessa tavoitteisiin, 
tiedon esittämistä, yhdistämistä, ylläpitoa, seurantaa  ja  päätöksentekoa eri 
vaiheissa. Kaikki  vaikutusketjut  aiheuttavat yhdessä  tai  useammassa vaiheessa 
muutoksen  tai  muutoksia jollain  liikennepoliittisella tavoitealueella.  Kuhunkin 
tavoitteeseen voidaan näin vaikuttaa  tienpidon  toimenpiteillä. Syntyvä vaikutus 

 on  jokin muutos,  jota  voidaan mitata tietyllä  sovitulla kriteerillä,  joka  em.  määritte-
lyn mukaisesti voidaan johtaa tavoitteista. Tämän kriteerin mittaus tehdään 

 sovitulla  mittarilla  tai  indikaattorilla  jonka avulla voidaan mitata myös sitä, missä 
määrin  tarkasteltavalla  toimenpiteellä saavutetaan tavoiteltuja vaikutuksia. 

Vaikutusten  hallinnan koko  ketjun hallitseminen edellyttää paitsi ketjun kuvaa-
mista  myös niihin liittyvien  teorlaosioiden  riittävää hallitsemista  ja  ohjeistamista. 

 Valitut vaikutukset, niiden väliset  riippuvuudetja  sen  vaikutus johtopäätöksiin, 
käytetyt mitta -asteikot  ja  niille mandolliset matemaattiset toimenpiteet, eri 

 arviointitavat  ja  niille tyypilliset menetelmät,  vaikutustiedon  esittäminen  ja  yhdis-
täminen erilaisiin arvostuksiin jne. ovat asioita, jotka edellyttävät paitsi  perus-
teorian  hallitsemista myös riittävää  ohjeistusta. 

Tienpidon  vaikutusten arvioinnin kannalta arvioinnin keskeiset  perustyypit  ovat: 
 1)  standardi-ja  normiperusteinen  arviointi,  2)  tavoitearviointi, 3)tehokkuusmallit 

 ja  4)  osallistuva arviointi. Luokittelu voi olla myös toisenlainen, mutta  peruserot 
 eri  arviointitavoissa  ovat samanlaiset. Eri  arviointitavat  eivät myöskään ole 

toisiaan poissulkevia.  Ensin  mainittuun arvioinnin  tyyppiin  ei sisälly  kovin  suuria 
ongelmia  tiehallinnon suunruitteluprosesseissa. Tavoitemallin  keskeiset vaati-
mukset asettavat huomattavia haasteita: Talouden edullisuuden vertailuja nimi-
tetään yleensä  tehokkuusmalleiksi,  panos-tuotosmalleiksi  tai  taloudelliseksi 

 arvioinniksi. Tehokkuusmallien  käytöstä  Tiehallinnossa  on  pitkät perinteet. Osal-
listuva arviointi merkitsee lähinnä  kustannustehokkaiden osaltisuutta  korosta- 
vien menettelytapojen kehittämistä. 

Aineiston kokoaminen antaa aina "vajavaisen" kuvan  tutkittavasta  kohteesta 
 tai  asiasta.  Vaikutustiedon käsitteellistäminen  on  kaikkien  tienpidon  osapuolten 

kannalta tärkeää.  Se on  myös tärkeää siinä vaiheessa kun käsite  operationali-
soidaan  eli tehdään jollain tavoin  mitattavaksi suureeksi. Operationalisointi  tulee 
olemaan vaikutusten  hallinnan  suurimpia haasteita lähivuosina.  



Tiehallinnon suunnitteluprosesseissa  havaitaan selvästi pyrkimys systemaatti-
seen vaikutusten arviointiin.  Systemaattisuus  ja  pyrkimys järjestelmälliseen 
vaikutusten arviointiin  on  merkittävä  osa  transparenttia  (läpinäkyvää)  ja  toistetta

-vissa  olevaa suunnitteluprosessia. Saman tulisi koskea myös lopullista valintaa, 
joka nyttemmin ei yleensä ole  toistettavissa.  Keskushallinnossa  ja  tiepiireissä 

 ilmeni selkeä tarve  ja  halu oppia käyttämään päätöksentekoa  avustavia  menet-
telytapoja  ja  menetelmiä. Päätöksentekoa  tukevien  menettelytapojen  ja  mene-
telmien käytöstä ei  kovin  paljoa tiedetä eikä niitä juurikaan osata käyttää. Tämä 
johtunee  selkeiden  ohjeiden puuttumisesta, mikä heijastuu myös selkeästi jopa 

 virheellisinä sovelluksina.  

Kaikilla suunnittelun tasoilla  on  selkeä tarve yhtenäisen  arviointikehikon  luomi-
seksi. Muista  kehittämistarpeista  keskeisiä ovat tavoitteiden määrittely  ja  käsit-
teellistäminen, järjestysluvullisen  aineiston käsittelyyn liittyvien menetelmien 

 ohjeistus,  välimatka-asteikon kehittäminen  järjestysasteikosta  ja sen  käytön 
 ohjeistus suhdeasteikon  rinnalla.  



Joonas Hokkanen:  Hantering av konsekvensinformation vid vägbehållning.  Helsinki 2004. 
 Vägförvaltningen, Vägförvaltningens utredningar  17/2004. 72 S.  +  bilagor  3 s. 

ISSN 1457-9871, ISBN 951-803-245-9, TIEH 3200867.  

SAMMANFATTNING 

Det finns ett stort antal metoder och förfaringssätt i anslutning  till  konsekvens-
hantering.  De  ställer olika krav  på  det grundmaterial som finns  till  förfogande. 
För att  en så  stor  del  som möjligt att  den  samlade informationen skall kunna 
utnyttjas  då  definitiva beslut fattas, förutsätts att  man  förstår kvaliteten  på den 
information  som står  till buds  och dess användbarhet.  I den  här rapporten 
granskas kvaliteten och tillämpligheten för  den information  som finns vid 
utvärdering av konsekvenser av väghållningen för olika förfaringssätt och 
metoder som stöder beslutsfattandet. 

Vid Vägförvaltningen har väghållarens, dvs. Vägförvaltningens åtgärder för 
att sköta, upprätthålla och utveckla allmänna vägar grupperats som olika 
produkter och produktgrupper. Konsekvenserna av dessa åtgärder utvärderas 
i olika planeringssituationer.  Till  konsekvenshanteringen i väghållningen hör 
identifiering av konsekvenserna, definiering och mätning av dem, utvärdering 
av dem i förhållande  till  målen,  presentation,  kombination och upprätthållande 
av  information,  uppföljning samt beslutsfattande i olika skeden. Alla konsek-
venskedjor orsakar tillsammans eller i flera skeden  en  eller flera förändringar 

 på  något trafikpolitiskt område. Varje mål kan därför påverkas genom åtgärder 
i väghållningen.  Den  konsekvens som uppstår  är  någon förändring som kan 
mätas enligt ett överenskommet kriterium, som enligt ovanstående  definition 

 kan härledas från målen. Det här kriteriet mäts med  en  överenskommen mätare 
eller indikator, med vilken  man  också kan mäta i vilken omfattning  de  önskade 
effekterna nås med  de  studerade åtgärderna. 

För att hålla hela kedjan av konsekvenshantering  under  kontroll förutsätts 
förutom  en  beskrivning av kedjan också att  man  behärskar därtill hörande 
teoridelar tillräckligt väl och har instruktioner för detta.  De  valda konsek-
venserna, deras inbördes beroende och inverkan  på  slutsatserna,  de  använda 
mätskalorna och  de  matematiska åtgärder som  är  möjliga för dem, olika 
utvärderingssätt och typiska metoder för detta,  presentation  av  information 

 om konsekvenser och kombinering av denna med olika uppskattningar osv,  är 
 något som kräver att  man  förutom att behärska grundteorin också har tillräckliga 

instruktioner. 

Med tanke  på  utvärderingen av konsekvenserna av väghållningen  är de  centrala 
grundtyperna i bedömningen:  1) standard-  och normbaserad utvärdering,  2) 

 målrelaterad utvärdering,  3)  effektivitetsmodeller och  4)  deltagande utvärdering. 
Klassificeringen kan också vara annorlunda,  men  grundskillnaderna i olika 
utvärderingssätt  är  desamma. Olika utvärderingssätt utesluter inte heller 
varandra.  Den  förstnämnda utvärderingstypen innefattar inga stora  problem  i 
vägförvaltningens planeringsprocesser. Målmodellens centrala krav innebär 
ansenliga utmaningar: Jämförelser av ekonomins förmånlighet kallas i allmän-
het effektivitetsmodeller,  input-output-analys eller ekonomisk utvärdering. 
Vägförvaltningen har långa traditioner inom användning av effektivitetsmodeller. 
Deltagande utvärdering innebär närmast utveckling av kostnadseffektiva 
tillvägagångssätt som betonar delaktighet. 

Sammanställningen av materialet ger alltid  en  "ofullständig" bild av det objekt 
eller  den  omständighet som undersöks. För alla parter i väghållningen  är  det 



viktigt att skapa begrepp för informationen om konsekvenserna. Det  är  också 
viktigt i det skede  då  ett begrepp operationaliseras, dvs, görs  till en  storhet 
som  på  något sätt kan mätas. Operationaliseringen kommer att vara  en  av  de 

 största utmaningarna inom konsekvenshanteringen inom  de  närmaste åren.  

I  vägförvaltningens planeringsprocesser kan  man  tydligt observera  en  strävan 
 mot  systematisk utvärdering av konsekvenserna. Systematik och  en  strävan 
 till  systematisk bedömning av konsekvenserna  är en  viktig  del  av  den  trans-

parenta (genomskinliga) och reproducerbara planeringsprocessen. Detsamma 
borde också gälla det slutliga  valet,  som numera i allmänhet inte kan 
reproduceras. Inom centralförvaltningen och vägdistrikten framkom ett tydligt 
behov och  en  klar önskan att lära sig använda tillvägagångssätt och metoder 
som  är till  hjälp i beslutsfattandet.  Man vet  inte särskilt mycket om användningen 
av tillvägagångssätt och metoder som stöder beslutsfattandet, och  man  kan 
inte utnyttja dem särskilt väl. Detta torde bero  på  att klara instruktioner saknas, 
vilket också avspeglar sig  till  och med i  form  av felaktiga tillämpningar. 

Alla nivåer inom planeringen har ett tydligt behov av att skapa  en  enhetlig 
utvärderingsram. Andra viktiga utvecklingsbehov  är  att  man  definierar målen 
och gör dem  till  begrepp, formulerar instruktioner för metoder i anslutning  till 

 behandlingen av  material  som har  en  viss ordningsföljd, utvecklar  en  avstånds- 
skala utgående från ordningsskalan och gör upp instruktioner för hur  den 

 används jämsides med proportionsskalan. 



Joonas Hokkanen:  The quality of information in the management of road impacts. 
Helsinki 2004. Finnish Road Administration. Finnra Reports 17/2004. 72 p. + app. 3 p. 
ISSN 1457-9871. ISBN 951-803-245-9. TIEH 3200867. 

SUMMARY 

There is a multitude of different methods and practices relating to impact 
management. They require different information from the basic material 
available.  ln  order to utilise as much of the information compiled as possible in 
the final decision-making, the quality and usability of the information available 
have to be understood. This report studies the quality and suitability of the 
information available in the impact assessment of road management to various 
practices and methods assisting decision-making.  

ln  road administration, the measures taken by the party responsible,  i.e.,  the 
Finnish Road Administration, for the management, maintenance and 
development of public roads have been grouped into various products and 
product groups. Impacts deriving from these measures are assessed in various 
types of planning situations. Impact assessment in road management includes 
the identification of impacts, their definition, measurement, assessment in 
relation to goals, the presentation, combination, maintenance and follow-up of 
information and decision-making at different stages. Together or in several 
phases, all impact chains result in a change or changes in a transport-policy 
target area. The measures of road management may thus have an impact on 
each target. The resulting impact is a change that can be measured with a 
certain criterion agreed upon, which, in accordance with the definition above, 
may be derived from the targets. This criterion is made with a pre-determined 
meter or indicator, which may also be used to measure the extent to which the 
impact sought may be achieved by means of the measure under study. 

Management of the entire chain of impact management requires not only a 
description of the chain, but also sufficient management of the related theory 
sections and sufficient instructions. The chosen impacts, their interdependence 
and the impact on the conclusions, the scales used and the mathematical 
measures available, the different assessment practices and the methods typical 
to them, the presentation of the impact information and combining  itto  different 
valuations are issues that require not only command of the basic theory but 
also sufficient instructions. 

With regard to assessing road management impacts, the central basic 
assessment types are: 1) assessment based on a standard or norm; 2) target- 
oriented assessment; 3) efficiency models, and 4) participatory assessment. 
The classification may also be different, but the basic differences between the 
assessment methods are alike. The different assessment methods are, 
however, not exclusive. The first-mentioned assessment type does not involve 
any major problems in the planning processes of road administration. The 
central goals of the target-oriented model pose significant challenges: 
Comparisons of economic efficiency are usually called efficiency models, input- 
output models or economic assessments. The Finnish Road Administration 
has a long tradition in the application of efficiency models. Participatory 
assessment means mainly the development of cost-efficient practices that 
emphasise participation.  



The compilation of material will always provide "an insufficient" view of the 
target or issue under study. The conceptualisation of impact information is 
important with regard to all the parties to road management. It is also important 
when the concept is made operational,  i.e.,  turned into a quantity that can 
somehow be measured. Making the concept operational will be one of the 
greatest challenges of impact management during the next few years. 

An aim to systematic impact assessment is clearly evident in the planning 
processes of road administration. Systematicness and the aim to systematic 
impact assessment play important roles in the transparent and repeatable 
planning process. The same should also apply to the final choice, which 
nowadays cannot usually be repeated. The need and wish to learn to use 
practices and methods assisting decision-making was clearly evident in central 
government and road districts. Not much is known of the application of the 
practices and methods supporting decision-making and there is hardly any 
ability to utilise them. This is likely to be due to a lack of explicit instructions, 
which is also clearly reflected as incorrect applications. 

There is an evident need to create a uniform assessment framework at all 
stages of planning. Among other development needs, the most central are the 
definition and conceptualisation of goals, instructions on methods connected 
to the handling of material with sequential numbers, the development of a 
distance scale from the sequential scale and instruction on its use alongside 
with the relational scale.  



ESIPUHE  

Tienpidon  vaikutuksia arvioidaan  liehallinnossa  useissa eri  suunnittelutilanteis
-sa.  Vaikutusten  arvioinnilla  voidaankin sanoa olevan keskeinen rooli  tienpidon 

 suunnittelussa. Tästä huolimatta vaikutusten arvioinnin  menetelmäkehitys  on 
 ollut  riittämätöntä.  Ongelmana  on  ollut konkreettisten vaikutusten suuruutta 

 arvioivien  mittareiden puuttuminen. Myös  tavoitearvioinnin  onnistumisen 
kannalta keskeisessä asemassa olevat  tienpidon  tavoitteet ovat jääneet laajojen 
käsitteiden tasolle. Seurauksena  on  ollut puutteita tehtyjen arviointien  läpinä-
kyvyydessä  ja  ennen kaikkea arviointien  laatijasta riippu mattomassa toistetta-
vuudessa.  

Selvityksen tavoitteena  on  ollut arvioida  tienpidon  vaikutusten arvioinnissa käy-
tettyjä menetelmiä  ja  ennen kaikkea niiden  kehittämismandollisuuksia.  Selvitys 

 rajattiin  päätöksentekoa varten  tuotettavaan vaikutustietoon.  Varsinaisia 
päätöksentekoa  avustavia  menetelmiä  ja  menettelyjä  tullaan tarkastelemaan 

 erillisessä  selvityksessä. 

Selvitys  on  toteutettu osana  Tienpidon  vaikutusten  hallinnan  tutkimusohjelmaa 
 (VAHA).  Selvityksen  on  laatinut  dos., FT  Joonas Hokkanen Insinööritoimisto 

 Paavo  Ristola Oy:stä  ja  Tiehallinnossa  selvityksestä  on  vastannut ylitarkastaja 
 Anton Goebel.  Lisäksi työn  ohjausryhmään  ovat kuuluneet  tieinsinööri  Pekka 

Hirvonen, yli-insinööri Ilkka  Komsi, ympäristövastaavaAiri  Muhonen,  suunnitte-
luinsinööri  Mirja  Peljoja liikennejärjestelmävastaava  Juha  Sammallahti Tiehal-
linnosta  sekä  VAHA:n  projektisihteeri Sakari  Somerpalo  Linea  Konsultit Oy:stä. 

Helsingissä  19.4.2004  

Tiehallinto 
 Tekniset palvelut  
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TAUSTAA  

1f 

1.1  VAHA-tutkimusohjelma  

Tiehallinnon tienpidon  vaikutusten  hallinnan  tutkimusohjelma (VAHA) pitää 
sisällään tienpidon vaikutusten  hallinnan  kehittämistä. Taustalla  on  vaikutustie

-don  kysynnän kasvu  ja  toisaalta vaikutustiedon hyväksikäytön lisääminen pää-
töksenteossa. Tiehallinnon tutkimus-ja  kehittämistoiminnan tavoitteena  on  luo-
da uutta tietoa  ja  osaamista, jotta Suomen tieliikennejärjestelmää voitaisiin 
kehittää turvallisemmaksi  ja kilpailukykyisemmäksi  kestävän kehityksen periaat-
tein. 

Tienpidon  vaikutusten  hallinnan  tutkimusohjelman (VAHA) päämääränä  on 
 nykyistä parempi tienpidon yhteiskunnallisten vaikutusten hallinta. Tienpidolla 

tarkoitetaan yleisten teiden kunnossapitoa  ja  investointeja, vaikutuksilla taas 
näiden toimenpiteiden aiheuttamia muutoksia tienkäyttäjiin, muuhun yhteiskun-
taan sekä luontoon. 

Tutkimusohjelma ajoittuu vuosille  2002-2005  ja sen  tulokset näkyvät aikanaan 
Tiehallinnon päivittäisessä toiminnassa käytettävinä ohjeina, oppaina  ja menet-
telytapoina. VAHA:n  keskeisenä lähtökohtana  on  nostettu esille tarve tuntea 
tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset nykyistä paremmin. Tiehallinnon tulee 
tuntea tienkäyttäjien  ja  muun yhteiskunnan tarpeet sekä ymmärtää, miten tien- 
pito vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin. 

Hallitakseen tienpidon vaikutuksia Tiehallinnon  on  osattava käyttää vaikutusten 
selvittämisessä  ja  arvioinnissa sovellettavia menetelmiä  ja  tuotettava tarvittavia 
lähtötietoja. Tuotettua vaikutustietoa  on  osattava käyttää oikealla tavalla oikeas-
sa paikassa. Siten vaikutusten hallinta  on  oleellinen  osa liehallinnon  päivittäistä 
toimintaa.  

1.2  Selvityksen tavoitteet 

Vaikutusten hallinta  on  erittäin laaja kokonaisuus. Siihen liittyy vaikutusten tun-
nistamista, niiden määrittelyä, mittaamista, tiedon esittämistä, yhdistämistä  ja 

 ylläpitoa. Vaikutusten  hallinnan koko  ketjun hallitseminen edellyttää paitsi ketjun 
kuvaamista myös niihin liittyvien teoriaosioiden riittävää hallitsemista  ja ohjeista-
mista.  Valitut vaikutukset, niiden väliset riippuvuudetja  sen  vaikutus johtopää-
töksiin, käytetyt mitta-asteikotja niille mandolliset matemaattiset toimenpiteet, 
eri arviointitavatja niille tyypilliset menetelmät, vaikutustiedon esittäminen jne. 
ovat asioita, jotka edellyttävät paitsi perusteorian hallitsemista myös riittävää 
ohjeistusta. 

Tämän selvitys  on  osa  laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena  on  arvioida 
erilaisten menettelytapojen  ja  menetelmien soveltuvuutta tienpidon vaikutusten 
hallinnassa syntyvien aineistojen käsittelyssä. Erilaisia päätöksentekoa  ja  suun-
nittelua avustavia menetelmiä  ja  menettelytapoja  on  suuri määrä. Ne edellyttä-
vät erilaisia asioita käytettävissä olevalta perusaineistolta. Jotta mandollisimman 
suuri  osa kerätystä  tiedosta voidaan hyödyntää lopullisia päätöksiä tehtäessä, 
edellyttää  se  käytettävissä olevan tiedon laadun  ja käytettävyyden  ymmärtä-
mistä. Tämän vuoksi menetelmiin  ja menettelytapoihin  liittyvästä laajasta koko-
naisuudesta tarkastellaan tässä raportissa käytettävissä olevan tiedon laatua 

 ja  soveltuvuutta. Varsinaisia menettelytapoja  ja  menetelmiä tarkastellaan 
erillisessä selvityksessä. 
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2  MITÄ  ON  VAIKUTUSTEN HALLINTA  JA  RAPORTIN 
SISÄLTÖ  

2.1  Vaikutusten hallinta  on  laaja kokonaisuus, jonka pitäisi olla 
 toistettavissa  ja  läpinäkyvä 

Vaikutusten  hallinnan  tavoitteena  on,  Tiehallinnon määritelmienkin  mukaan, 
nykyistä parempi  tienpidon  yhteiskunnallisten vaikutusten hallinta.  Vaikutuksilla  
tarkoitetaan  tienpidon  toimenpiteiden aiheuttamia muutoksia  tienkäyttäjiin,  
muuhun yhteiskuntaan  ja  luontoon. Erilaisia vaikutuksia, niin positiivisia kuin  
negatiivisiakin,  on  hankkeesta  tai  asiasta riippuen useita. Vaikutusten hallinta 

 on  näin prosessi, joka lähtee tienkäyttäjien  ja  muun yhteiskunnan tarpeiden 
selvittämisestä  ja  palautuu heille takaisin  tienpidon tuottamina vaikutuksina. 

ASIAKKUUS 
Tienkäyttäjäasiakkaiden  ja  muun yhteiskunnan 

tarpeiden selvittäminen  

I 	A 
PALVELUJEN SUUNNITTELU 

 JA  LIIKENTEEN PALVELUT  

Vaikutusten 
''.' 	selvittäminen 

Palvelujen 
suunnittelu 

(Strategioita,  ohjel- 
mia, tuotteita  ja 	 Vaikutusten 

palveluja koskevien 	 arvioiminen 
toinlintalinjojen  sekä 

hankkeiden esi-, 
yleis-  ja  tiesuunnitel - 

mien  valmistelu) 
	

Vaikutustiedon  
esittäminen  ja  

ylläpito  

A  
TUOTTEIDEN HANKINTA 

Tienpidon tuotteiden hankinta markkinoilta 
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Kuva  1  Vaikutusten hal/innan prosessi (Tiehallinto  2003). 
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Tienpidon  vaikutuksista  on  olemassa paljon tietoa  ja  vaikutusten arvioimiseksi 
 on  kehitetty erilaisia menetelmiä. Tietoa  ja  menetelmiä käytetään tienpidon 

suunnittelun eri vaiheissa yksittäisten toimenpiteiden suunnittelusta pitkän 
aikavälin toimintalinjoihin. 

Kuvan  1  ja  vaikutusten  hallinnan  määritelmän mukaan vaikutusten hallintaan 
kuuluu merkittävänä osana vaikutusten arviointi. Vaikutusten  hallinnan  osana 

 on  näin arviointiprosessi  ja  siihen liittyvää tietojen keräämistä, tietojen hyväksi-
käyttöä  ja  seurantaa. Sitä tehdään päätöksenteon tueksi  ja  toiminnan ohjausta 
varten. Vaikutusten arviointiin  ja  näin vaikutusten hallintaan liittyvät ainakin 
seuraavat osiot  (kuva  2.):  

Arvioinnin tarkoituksen tunnistaminen: 
edesauttaa  mm.  arvioitavien  vaikutusten rajausta.  

2. Arvioitavien  vaikutusten tunnistaminen  ja  rajaus: 
• selvitettävien  vaikutusten valinta  ja  rajaus, 
•  vaikutusten määriifely/käsitteellistäminen  ja  operationalisointi.  

3. Arvioitavien  vaikutusten suuruuden mittaaminen; kvalitatiivinen  ja  kvantita-
tiivinen.  

4. Vaikutustiedon  kuvaus  ja  esittäminen: 
• vaikutustieto  esitetään vaikutusmatriiseissa  ja  kullekin vaikutukselle 

erikseen.  

5. Vaikutustiedon merkittävyyden  kuvaus: 
•  vaikutusten merkittävyyden/painotusten selvittäminen, 
• eri tahoille olennaisen tiedon esille nostaminen.  

6. Vaikutustiedon  yhdistäminen  ja  hyväksikäyttö (esim. hankevertailu, PTS, 
TTS): 

•  vaikutusten merkittävyys/painoarvo  ja  suurustieto  yhdistetään erilai-
silla menettelytavoilla  tai  menetelmillä.  

7. Johtopäätökset  ja  toimenpiteet: 
•  johtopäätökset  ja  toimenpiteet annetaan siten, että ne ovat transpa-

rentteja kaikissa suunnittelujärjestelmän osissa.  

8. Vaikutustiedon  ylläpito; seuranta  ja  johtopäätökset. 
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Kuva  2.  Vaikutusten arvioinnin kokonaisuus.  
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2.2  Vaikutusten arviointia  on  kaikilla  tienpidon suunnittelutasoilla 

Vaikutustietoa  kootaan  tienpidon  erilaisia  päätöstilanteita  varten. Tällaisia  pää
-töstilanteita  on  niin  Tiehallinnossa  kuin  tiepiireissäkin. Tiehallinnossa  merkittäviä 

päätöksiä tehdään  märiteltäessä Tiehallinnon strategioita,  päätettäessä tien- 
pidon rahoituksesta  ja toimintalinjoista (Tiehallinnon PTS), Tiehallinnon TTS:sta, 
investointiohjelmista ja  tuotteiden  laatuvaatimuksista. Tiepiireissä  merkittäviä 
päätöksiä tehdään laadittaessa  tiepiirien PTS-  ja TIS -suunnitelmia,  määritet-
täessä hankelistoja,  tehtäessä  liikenneturvallisuussuunnitelmia,  laadittaessa 

 hankekohtaisia  suunnitelmia jne. Vaikutusten arvioinnin näkökulmasta  tienpitoa 
 ohjaavat suunnitelmat  ja  ohjeet sekä niihin liittyvät  päätöksentekotilanteet  voi-

daan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään:  1)  erilaisiin ohjelmiin,  2)  yksittäistä 
hanketta koskeviin suunnitelmiin sekä  3)  teknisten  tarkastelujen  tason suunnitel-
miin, ohjeisiin  ja normeihin (Somerpalo, et.al  2004).  Näistä ryhmistä käytetään 
jatkossa nimitystä ohjelma-, hanke-  ja tuotetason  suunnitelmat.  

2.2.1  Ohjelmatason  suunnittelu 

Ohjelma-sana kattaa erilaiset  strategiset  suunnitelmat,  toimintalinjaukset  ja  yhtä 
hanketta laajemmat  toimenpideohjelmat.  Strateginen suunnitelma osoittaa 
toiminnan suunnan  ja toimenpideohjelma  puolestaan konkretisoi  ja jäsentelee 

 strategiaa toiminnan  ohjaamiseksi  haluttuun suuntaan  ja  sisältää toimenpiteiden 
ajoituksen. (Opas ohjelmien vaikutusten arviointiin,  Tiehallinto  2002).  

Tienpidon  ohjaus eli resurssien  jako  eri  tuoteryhmien,  tuotteiden  ja  hankkeiden 
 tai  muiden toimenpiteiden välillä  on  tyypillistä  ohjelmatason  suunnittelua.  Tiehal-

linnossa  (keskushallinnossa  ja tiepiireissä)  laaditaan  mm.  seuraavan tyyppisiä 
 tienpidon  ohjaukseen liittyviä ohjelmia, joissa  jo  tänä päivänä arvioidaan hyvin 

laajaa joukkoa erilaisia vaikutuksia:  

• tienpidon  pitkän aikavälin  toimintalinjat (PTS), 
•  toiminta-  ja taloussuunnitelmat  (ITS),  
•  tieverkon eri osia koskevat  toimintalinjat (esim. kaupunkiväylien  ja  pää- 

teiden kehittämisen  toimintalinjat), 
• tienpidon  tuotteita koskevat  toimintalinjat (esim. talvihoidon toimintalinjat), 

 ja 
• tienpidon  vaikutuksia koskevat  toimintalinjat  ja  -ohjelmat  (esim.  ympäristö- 

ja turvallisuusohjelma).  

Yhtä hanketta laajempaa  toimenpidejoukkoa  käsittäviä  ohjelmatason  suunnitel-
mia ovat myös  mm.  erilaiset teema-  ja toimenpideohjelmat ja tarveselvitykset 

 kuten esimerkiksi  meluntorjuntaohjelmat, päällysteohjelmat,  kevyen liikenteen 
väylien  tarveselvitys, liikenneturvallisuussuunnitelma  jne. Niissä joudutaan 

 priorisoimaan  hankkeita. 

Tieverkon  ja  tieliikenteen lisäksi muita  liikennemuotoja  käsittelevät  liikennejär-
jestelmäsuunnitelmat  ovat myös  ohjelmatason  suunnittelua. Niissä tarkastellaan 

 liikennejärjestelmän  ohella muutakin  maankäyttöä. 
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2.22  Hanketason  suunnittelu  

Hanketasolla  tuotetaan yksittäistä hanketta koskevaa päätöksentekoa  ja sen 
 suunnittelua tukevaa tietoa. Arvioitavana ovat vaikutukset, jotka seuraavat hank-

keen toteuttamisesta aiheutuvista toimenpiteistä. Toimenpiteet voivat olla uus-, 
laajennus-  tai korvausinvestointeja tai  ylläpitoa  ja  hoitoa. 

Hanketason  suunnitelmia ovat  mm. yleispiirteisettoimenpideselvityksetja  yhtä 
hanketta koskevat tarveselvitykset, tilavaraussuunnitelmat  ja  ideasuun nitelmat, 
yleissuunnitelmat  ja  niiden osana  tai  erikseen tehtävät hankearvioinnit, toteutta-
miseen tähtäävät tiesuunnitelmat sekä muut yhtä hanketta koskevat erillisselvi-
tykset  ja  -suunnitelmat (Somerpalo et.al  2004).  

Suurten investointihankkeiden arviointiin  on  käytettävissä liikenne -ja  viestintä- 
ministeriön vuoden  2003  loppupuolella päivittämä ohje (Liikenne-  ja  viestintä- 
ministeriö  2003: Liikenneväylähankkeiden  arvioinnin yleisohje). Tiehallinnossa 

 on  valmisteilla oma hankearvioinnin yleisohje.  

2.2.3  Teknisten ratkaisujen tason suunnittelu 

Teknisten ratkaisujen tasolla ollaan kiinnostuneita yksittäisen tienpidon tuotteen 
ominaisuuksista  ja sen  vaikutuksista. Nämä tarkastelut liittyvät  mm.  teiden  ja 

 liikenteen suunnittelua koskevien ohjeiden  ja  normien laatimiseen, hoidon  ja 
 ylläpidon laatuvaatimusten määrittämiseen sekä tienpidon työmenetelmien 

kehittämiseen.  

2.3  Vaikutustiedon  käyttö  ja  kynnyskysymykset  

Vaikutusten hallintaan sisältyy ongelmakohtia kaikissa aineiston käsittelyyn liitty-
vissä vaiheissa  (kuva  1.).  Arvioinnin tarkoitus  ja  siinä käytettävät menetelmät 

 on  tiedettävä ennen arvioinnin aloittamista. Kaikki vaikutusten  hallinnan osa- 
alueet vaikuttavat toisiinsa. Erilaiset arviointitavat vaikuttavat koottavaan aineis-
toon, vaikutusten mittaamiseen, tulosten esittämiseen  ja  tulosten hyödynnettä-
vyyteen. 

Arvioitavien  vaikutusten tunnistaminen  ja  niiden määrittely vaikuttavat luonnolli-
sesti kaikkeen. Vaikutusten määrittelyn jälkeen arvioinnin  ja  vaikutusten  hallin-
nan osiolhin  liittyy vaikutusten suuruuden kuvausta ja/tai mittaamista. Mittaami-
nen  on  avainsana siinä mielessä, että  se  määrittää keskeisellä tavalla paitsi 
vaikutusten suuruutta myös sitä, mitä  ja  miten tienpidon yhteydessä koottavaa 
tietoa voidaan käsitellä. Tässä yhteydessä mittaaminen  ja  vaikutusten suuruu-
den kuvaus voi olla kuvailevaa eli kvalitatiivista  tai  määrällistä eli kvantitatiivista. 
Mittaaminen  ja  kuvaus toteutetaan eri tyyppisissä arvioinneissa eri tavoin. Tämän 
vuoksi eri arviointitavat  ja  -tyypit  on  syytä tuntea  ja  kytkeä eri vaikutusten 
hallintajärjestelmiin Tiehallinnossa. Tämä tarkoittaa vähintään perustermien  ja 

 niiden sisällön ymmärtämistä. 

Vaikutustietoa  kootaan eri puolilla maata eri henkilöiden toimesta, jolloin olisi 
tärkeää, että  mm. mittaustapahtuma  kokonaisuudessaan olisi ohjeistettu siten, 
että eri mittaajat/arvioijat käyttäisivät  mittaria  samalla tavalla. Mitä pidemmälle 
mittausoperaatio  on  standardoitu, sitä enemmän  se  mandollistaisi  sen,  että eri 
mittaajat mittaisivat lähes tarkkaan samoja tuloksia. Tällöin puhutaan objek- 
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3  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PROSESSINA  

3.1  Mihin arvioinnin tuloksia käytetään  ja  mitä  on  vaikutus  

Tiehallinnossa tienpitäjän  eli  Tiehallinnon  toimenpiteet yleisten teiden hoitami-
seksi, ylläpitämiseksi  ja  kehittämiseksi  on  ryhmitelty (taulukko  1.)  tuotteiksi  ja 

 tuotetyhmiksi.  Näistä aiheutuvia vaikutuksia arvioidaan  erityyppisissä suunnitte-
lutilanteissa.  Arvioinnin tuloksia hyödynnetään tehtäessä, käytettävissä olevan 
aineiston perusteella, johtopäätöksiä  ja  edelleen käytännön toimenpiteitä, kuten  
uusinvestointeja, korvausinvestointeja, ylläpitotoimenpiteitä  jne. 

Taulukko  1.  Tienpidon  tuotteiden luokittelu (Tiehallinto  2001)  ja  niihin liittyvät arviointi- 
tyypit (arviointityypit kuvattu kpl.  3).  

Tuoteryhmä  Määrittely Tuotteet Tyypillinen arvioin- 
nm 	muoto 

Hoito Hoidolla varmistetaan  Talvihoito, liikenneym-  Standardi-  ja  normipe - 
tiestön päivittäinen  lii- päristön  hoito,  raken- rusteinen  arviointi.  
kennöitävyys  ja  siis- teiden  ja  laitteiden hoi - 
teys.  to,  sorateiden  hoito,  

lauttallikenteen  hoito. 

Ylläpito-ja  korvaus- Ylläpito-  ja  korvausin- Päällysteiden  ylläpito, Standardi -ja  normipe- 
investoinnit  vestoinnit  kohdistuvat rakenteiden  ja  laittei- rusteinen  arviointi  se- 

olemassa olevaan  tie- den  ylläpito, korvaus-  kä  tavoitemalli.  
verkkoon. Niillä säily- investoinnit.  
tetään  tien käyttökel- 
poisuus  ja  rakenteelli- 
nen kunto. 

Laajennus -ja  Laajennusinvestoinnit Laajennusinvestoinnit, Tehokkuusmallit,  ta - 
uusinvestoinnit  palauttavat nykyisellä  uusinvestoinnit. voite  ja  osallistuva  ar- 

tieverkolla  tien palvelu-  viointi.  
tason liikenteen edellyt- 
tämälle tasolle. Uusin - 
vestoinnit  merkitsevät 
uuden yhteyden raken- 
tamista tieverkon pal- 
velutason nostamisek- 
si. 

Standardi-janormipe - Liikenteen hallinta  Liikennejärjestelmän  Liikenteen hallinta. 
toimivuuden  tukemi-  rusteinen  arviointi,  ta - 
nen liikenneoloja seu- voitemalli. 
raamalla, 	liikenteen  
ajantasaisella ohjauk- 
sella  ja  tiedotuksella. 
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Vaikutuksella  tarkoitetaan tässä toimenpiteen aiheuttamaa muutosta jonkin 
asian tilassa.  Tienpidon  vaikutus syntyy, kun  tienpidon  toimenpide aiheuttaa 
muutoksen: 

tien fyysisessä ominaisuudessa (tien ulottuvuudet, kunto, keli), 
tien toiminnallisessa ominaisuudessa  (välityskyky, liikennöitävyys,  jne.) 

 ja/tai  
muun yhteiskunnan  (luonnonympäristö, yhdyskuntarakenne,  jne.) tilassa. 

Nämä muutokset vaikuttavat edelleen siihen, miten esimerkiksi  tienkäyttäjä, 
 tienvarren asu  kas  tai  yrittäjä kokevat tiestön palvelutason. Eri puolilla  tieverkkoa 

 tehtävä toimenpiteet vaikuttavat yhdessä siihen, miten  koko  liikennejärjestelmän 
 tila muuttuu  (Tiehallinto  2001).  

Näin muodostuu  vaikutusketju,  jolla tarkoitetaan muutosten sarjaa, jossa  tienpi
-don  toimenpiteen aiheuttamasta muutoksesta seuraa edelleen muita muutok-

sia. Kaikki  vaikutusketjut  aiheuttavat yhdessä  tai  useammassa vaiheessa muu-
toksen  tai  muutoksia jollain  liikennepoliittisefia tavoitealueella.  Kuhunkin tavoit-
teeseen voidaan näin vaikuttaa  tienpidon  toimenpiteillä. Syntyvä vaikutus  on 

 jokin muutos,  jota  voidaan mitata tietyllä  sovitulla kriteerillä,  joka  em.  määrittelyn 
mukaisesti voidaan johtaa tavoitteista. Tämän kriteerin mittaus tehdään  sovitulla 

 mittarilla  tai  indikaattorilla.  

Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin  tarkasteltavalla  toimenpiteellä 
saavutetaan tavoiteltuja vaikutuksia  (Tiehallinto  2002).  Tämä perustuu mitattu

-jen  vaikutusten  analysointiin.  Näitä vaikutuksia tarkastellaan  määriteltyihin 
 tavoitteisiin nähden eli arvioidaan muutoksen suuruutta suhteessa asetettuun 

tavoitteeseen. Vaikuttavuus voidaan jakaa samalla tavoin kuin  tavoitteetkin. 
 Näin tavoitteet pysyvät yhtenäisenä läpi  koko  suunnitteluprosessin  (kuva  3.). 
 Vaikutusten arvioinnin haasteena onkin arvioida, miten  tienpidon  toimenpiteistä 

syntyvät vaikutukset toteuttavat  liiken nepolitlikalle  asetettuja  yleistavoitteita. 
Vaikutusketjut  voivat olla hyvinkin pitkiä  ja  monimutkaisia  (Hinkle 1979,  Forken

-brock  2001  ,Tiehallinto  2001,  Metsäranta  ym.  2001).  Tosiasiallisesti,  jos koko 
 vaikutuskehikko  luotaisiin,  indikaattoreiden  ja  mittareiden oikea valinta  ja 

 päällekkäisten mittareiden poisto johtaa keskeisiin vaikutuksiin, jolloin tarkastel-
tava kokonaisuus supistuu yleensä  10— 16  vaikutukseen  (Watkins 1981, Ham-
mond  ym.  1995,  Hokkanen  1997).  Nykyisin tyypillistä näyttää olevan usean 
kymmenen vaikutuksen tarkastelu, jolloin  on  todennäköistä, että tarkastelussa 

 on  mukana päällekkäisiä mittareita.  
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I  lenpidon 	 Tieripidon 	 Vaikutus 	 criteeri 	 VaIKuttavuusI  

	

tavoitteet 	 toimenpide 	 (mittaritmu utos) 	muutos suhteessa 
tavoitteisiin 

	

liikkuminen 	- 	 _- 	kustannus 	 kritoeri  1 	 kriteerille  1  
-  /1  _____  

hoito 	 // 	 kriteer,  2 	 kriteerille  2  

	

elinkeino- 	
/ / 
	 \ 	 paivelutaso 	 kriteeri  3 	 kriterille  3  

	

elama 	\ 	
/  il  

yllapito! 	/ 	/  

	

alueellinen  A 	 korjaus 	 liikenne- 

	

kehitys 	-.3- 	investoinnit 	 turvallisuus  

	

tIIfl.CiIIicLiiJS 	 _________ 	 yhdyskun- __ 
tarakenta - 

laajennus- 	 / 	nimen  

	

__ 	 ja  uusin- 	 _________ 

	

/ 	vedomnnit 	/ 

	

ynpansto 	 ymparisto 

	

_.// 	\\ 

	

tloudel- 	 / 

	

lsuus 	/ 	
/ 	\.  liikenteen 

hallinta 	 _________ 

	

i5V0te  fl 	 vaikutus  n. 	 kitleen  n 	 kriteerille  n  

Kuva  3. Tien  pidon tavoitteet, toimenpiteet. vaikutukset,  ja  vaikuttavuus muodostavat 
yhtenäisen ketjun.  

3.2  Arvioinnin  perustyypit  lähtökohtana 

Arvioinnista ei ole mandollista esittää yksiselitteistä  ja  yleisesti hyväksyttyä 
määritelmää (vrt, esim. Sinkkonen & Kinnunen  1994, Friedman 1997, Valli 1998, 
Robson 1997).  Arviointi  on  luonteeltaan hyvin käytännönläheistä, minkä vuoksi 

 sen  luonne vaihtelee kohteen ajan  ja  paikan mukaan.  Se on  hyvin moninaista. 
Näin arvioinnin sisältö  ja  muoto riippuu hyvin voimakkaasti siitä toimintaympä-
ristöstä, jossa arviointitietoja hankitaan sekä niistä konkreethsista käytännön 
toimintatilanteista, joissa arviointitietoja käytetään  tai  joiden hankkimisesta  ja 

 saatavilla olosta huolimatta näitä tietoja ei käytetä. 

Yleensä ei ole ainoaa  ja  oikeaa arvioirinin muotoa, vaan suuri määrä erilaisia 
toteutustapoja. Jotkut niistä eroavat toisistaan hyvin vähän, mutta keskeiset 
erot  on  tunnistettava, koska niillä  on  vaikutusta tiedon hankintaan. tiedon käytet-
tävyyteen  ja  sovelleifavuuteen.  Tietyissä arviointitavoissa mitataan selkeitä en-
nalta määritettyjä  ja  yhteisesti sovittuja mittareita, kun taas joissain arviointipro-
sesseissa arvioinnin kohteena olevia asioita ei ole edes selkeästi määritelty. 

Tienpidon  vaikutusten arvioinnin kannalta arvioinnin keskeiset perustyypit ovat: 
 1)  standardi -ja  normiperusteinen  arviointi,  2)  tavoitearviointi,  3)  tehokkuusmallit 

 ja  4)  osallistuva arviointi. Luokittelu voi olla myös toisenlainen (vrt. VaIli  1998), 
 mutta peruserot eri arviointitavoissa ovat samanlaiset. Lisäksi  on  huomioitava, 

että arviointitavat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan niitä voidaan toteuttaa 
samanaikaisesti. Näiden lisäksi kirjallisuudessa  on  esitetty monia muita lähesty-
mistapoja  ja  arvioinnin tyyppejä, kuten tavoitteista riippumaton arviointi, arvioin-
nm arvioitavuus (vrt. Roininen  2001)  ja  lähinnä tapaustutkimuksia soveltava 
luonnollinen arviointi sekä erilaiset asiantuntija-arvioinnitja itsearvioinnin muo-
dot, joita ei tässä yhteydessä kuvata. 
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3.2.1  Standardi-  ja  normiperusteinen  arviointi 

Vanhin  ja  nykyisinkin yleistymässä oleva arvioinnin muoto  on  normi-  ja  kriteeri-
arvioinniksi nimitetty lähestymistapa. Tässä arvioinnin tyypissä selvitetään 
mandolliset poikkeamat joko ennalta hyväksytyistä standardeista, esimerkiksi 
laatuvaatimuksista ja/tai tulostavoitteista (esimerkiksi melutasot, pohjavesien 
riskiluku jne.) Arvioinnin suorittamisen kannalta tämä ei tuo suuria ongelmia, 

 jos  mitattava asia  on  selkeästi määritelty  ja mittaustavoista  on  sovittu. 

Standardi -ja normiperusteista  arviointia Tiehallinnossa  on mm.  tieverkon kunto- 
kuvaus. Kuntokuvauksessa tiestön kuntoa arvioidaan  ja  sitä käytetään  mm. 

 rahoitustarpeiden perusteluun sekä erilaisten palvelutasojen sekä näiden kus-
tannusten  ja  vaikutusten kuvaamiseen (Tiehallinto  2001c, Tiehallinto 2001d). 

 Esimerkiksi vauriopistesumma  on  standardi  ja normiperusteista  arviointia,  jota 
 käytetään  mm.  siltojen ylläpitoon liittyvässä arvioinnissa. Vauriopistesumma 

kuvaa toimenpideohjelmassa mukana olevien siltojen tilaa. Eri tieluokille  on 
 myös määritelty standardit hoidolle  ja ylläpidolle. Normiperusteista  arviointia 

 on  myös talvihoitoluokan määrittäminen toimintalinjojen normien mukaan.  

3.2.2  Tavoitearviointi 

Tavoitemalli  kehittyi arvioinnin ensimmäisen aallon kaudella  1960-luvulla jaon 
ollut siitä lähtien keskeinen  ja  ehkä käytetyin arvioinnin lähestymistapa (Sinkko-
nen & Kinnunen  1994). Tavoitemallin  lähtökohtana  on  olettamus, että tavoitteet 
ovat ensisijaisia  ja  erotettavissa muusta toiminnasta. Ne muodostavat "mitä 
pitäisi olla" näkökulmat, joihin toiminnassa pyritään. Samalla ne muodostavat 
kriteeristön, jonka perusteella suunniteltavaa toimintaa arvioidaan. 

Tavoitearviointi  liittyy näin selkeästi tienpidon vaikutusten hallintaan, esimerkiksi 
mikä  on  tieverkon tavoitteellinen palvelutaso, mikä  on  tilanne nyt, palvelutaso 
eri tavoin toteutettuna jne. Erilaiset ohjelmat  ja  yksittäistä hanketta koskevat 
suunnitelmat ovat tyypillisiä tavoitearviointeja. Ohjelmatasolla arvioidaan vaiku-
tuksia, joihin ohjelmalla voidaan vaikuttaa  ja  jotka ovat asetettujen tavoitteiden 
kannalta oleellisia. Ohjelmatasolla vaikutusten arvioinnin tulisi olla kiinteä  osa 

 ohjelman suunnittelua:  jo  suunnitteluvaiheessa pyritään asettamaan valitut toi-
menpiteet siten, että ne tuottavat tavoiteltuja vaikutuksia. Pääkysymyksiä ovat, 
mitä tuotteita tuottamalla, kuinka paljon mitäkin tuotetta tuottamalla sekä mitkä 

 ja minne  kohdistuvat toimenpiteet  ja  hankkeet priorisoimalla, saavutetaan par-
haiten Tiehallinnon toiminnalle asetetut tavoitteet. Toiminta todetaan sitä onnis-
tuneemmaksi, mitä täydellisimmin tavoitteet  on  saavutettu. Tämä tosin edellyt-
tää tavoitetason määrittelyä, joka voi joillekin vaikutuksille olla hyvinkin vaikeaa, 
kuten tavoitteen asettaminen yhdyskuntarakenteen kehittämiselle, maisemalle 
jne. Tavoitteiden määrittely  koko suunnittelujärjestelmän kattavana  auttaa myös 
hanketasolla valitsemaan ohjelmiin ohjelmien tavoitteita toteuttavia hankkeita. 

Rationaalinen toimija valitsee lähinnä tavoitetta olevan ratkaisun. Moniulottei
-sessa (useavaikutuksisessa/monikriteerisessä)  ympäristössä vaikutusten pai-

noarvo nousee luonnollisesti esille. Toimijan rationaalisuuden lisäksi tässä tulee 
olettaa seuraavaa (Sinkkonen & Kinnunen  1994): 1)  Kaikki tärkeät päämäärät, 
tavoitteet  tai  halutut tulokset  on  mandollista täsmentää  ja  asettaa ennen 
varsinaista arviointia.  2)  Arvioinnin kriteerit  on  mandollistaa johtaa asetetuista 
tavoitteista  ja operationalisoida  eli löytää  tai  kehittää niille mittarit tavoitteiden 
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saavuttamisen toteamiseksi.  3)  Tavoitteet  ja  keinot ovat syys-seuraussuhteessa 
siten, että valitut keinot johtavat tavoitteen suuntaan.  4)  Kun kaikki, valtaosa  tai 

 merkitykseltään suurimmat tavoitteet  on  saavutettu, niin toiminta  on  menes-
tyksellistä. 

Tavoitemallin  etuja ovat selkeys, täsmällisyys, konkreettisuus, yksinkertaisuus 
 ja  ymmärrettävyys.  Mallin  soveltamisen edellyttämä päämäärien  ja  tavoitteiden 

täsmentäminen sekä mittarien kehittäminen niiden saavuttamisen toteamiseksi 
hyödyntää toimintaympäristöäkin itsessään.  Se  auttaa selkeyttämään tavoitteita 

 ja  tunnistamaan vaikutusten kohteet, mandolliset konfliktit jne.  Se  voi myös 
selkeyttää organisaation toimintaa (vrt. Hokkanen  1997).  

Tavoitemallin heikkoudetkin  on  tiedostettava. Tavoitteiden käyttö arvioinnissa 
 on  usein ongelmallista niiden ainakin jonkinasteisen ristiriitaisuuden, epämääräi-

syyden, abstraktisuuden, laajuuden, määrittelemättömyyden ja/tai vaikean 
mitattavuuden vuoksi. Oletukset yhdestä yhtenäisestä eli samanlaiset arvot  ja 

 tavoitteet omaavasta suunnittelijasta, päätöksentekijästä tms. eivät vastaa 
todellisuutta. Kaikissa organisaatioissa  on  toimijoita,  joilla  on  erilaisia käsityksiä 
tavoitteista, arvoista, jopa vastakkaisia etuja niihin liittyvine erilaisine tavoittei-
neen. Laajoille yhteiskunnallisille toiminnoille ei aina edes voida  tai  haluta aset-
taa niin yksityiskohtaisia tavoitteita, että kriteerien johtaminen olisi mandollista. 
Tavoiteasettelu  on  siis aina arvopohjaista  ja  subjektiivista. Sitä eivät määrää 
yksinomaan tieto  ja sen  rationaalinen tulkinta, vaan arvojen lisäksi toimijoiden 
erilaiset intressit sekä niihin liittyvät eturistiriidat  ja  valtapyrkimykset  (Friedman 
1987,  Sinkkonen & Kinnunen  1994,  Hokkanen  1997).  

Keskeinen kysymys  on  kenen asettamat päämäärät asetetaan perustaksi 
johdettaessa  ja  täsmennettäessä  arvioinnin kriteerejä. Lähtökohtana voi olla 

 mm.  laeista, asetuksista, normeista sekä hyväksytyistä suunnitelmista saatuja 
tavoitteita. Tavoitemallin muita heikkouksia ovat arvioinnin mandollinen kapeu

-tummen ja  rajoittuminen toivottuihin  vaikutuksiin.  

3.2.3 Tehokkuusmallit  

Talouden edullisuuden vertailut muodostavat arvioinnin  kolmannen  perustyypin. 
 Niitä nimitetään yleensä tehokkuusmalleiksi, panos-tuotosmalleiksi  tai  taloudelli-

seksi arvioinniksi. 

Taloudellisessa arvioinnissa etsitään joko hyöty-kustannus-  tai  kustannusvai-
kuttavuussuhteiltaan edullisimpia toimintavaihtoehtoja  tai  vaihtoehtoa. Edulli-
suuden mittarina käytetään sitä, kuinka tehokkaasti toimintamalli johtaa tavoit-
teeseen  tai  sen  suuntaisiin  muutoksiin. Rationaalisen päätöksentekijän olete-
taan valitsevan tehokkaimman, esimerkiksi parhaimman  H/K-suhteen omaavan 
vaihtoehdon. Kustannus-hyöty  ja  kustannus-vaikuttavuusanalyysit ovat talou-
dellisen arvioinnin päätyypit (Anandarub  1986,  Naturvårdsvärket  1997,  Piispala 

 2001).  

Tehokkuusmalleista  erityisesti kustannus-hyötyanalyysin soveltamisen rajoituk-
sia aiheuttaa myös rahassa mittaamisen vaatimus ja/tai vaikeus. Monien ilmiöi-
den arvoa ei voida määritellä rahassa. Erityisesti turvallisuus, viihtyisyys, jne. 
voivat olla hyvin vaikeita rahassa mitattavia asioita. 
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Näiden  mallien  etuna  on  panosten, tuotosten  ja  vaikutusten samanaikainen eli 
niiden välisten suhteiden tarkastelu. Niissä tilanteissa, joissa arvioinnin kohteet 
(panokset  ja  tuotokset) ovat kvantifloitavissa,  ja  joihin ne soveltuvat, nämä mallit 
tuottavat melko täsmällisiä kuvauksia  ja  selkeitä toiminnan hyvyyden kriteerejä. 

Tehokkuusmallien  käytöstä Tiehallinnossa  on  pitkät perinteet. Tiehallinnossa 
 on  ollut käytössä useita tapoja  mm.  H/K—suhteen laskemiseksi (vrt, esim. Sikow-

Magny  1995,  Liikenne-  ja  viestintäministeriö  2003a).  Kustannusvaikuttavuu-
desta  esimerkkinä  on  liikenneturvallisuustoimenpiteiden  arvioiminen laskemalla 
(euroa/säästetty onnettomuus).  

3.3  Osallistuva arviointi 

Tämän lähestymistavan kehittymiseen ovat vaikuttaneet rationaaliselle mallille 
perustuvan arvioinnin kritiikki (vrt.  Friedman 1987, Valli 1998).  Lähestymistavan 
perusolettamus  on se,  etteivät päätöksentekijät toimi yksinomaan rationaalisen 

 mallin  olettamalla  tavalla "tosiasiatiedon" pohjalta, eivätkä heidän tavoitteensa 
ole aina yhteneviä samankaan organisaation sisällä. Heidän toimintaansa 
ohjaavat aina myös erilaiset arvot  ja  edut (intressit) sekä niihin perustuvat 
asioiden tärkeysjärjestykset. Tässä  on  selkeä ero tyypillisen tavoitemallin 
yhtenäistä päätöksentekijää koskevista olettamuksista. 

Tiedon käyttäjiin liittyvän lähestymistavan yksi keskeinen perusolettamus  on, 
 että arvioinnin toteutettavuus  ja  hyödyllisyys  riippuvat siitä, kuinka hyvin siinä 

otetaan huomioon tiedon käyttäjien erilaiset tarpeet  ja  tyydytetään  ne (Liikenne-
ministeriö  2000b).  Tästä syystä tiedon käyttäjät (päättäjät),  jos  mandollista, 
olisi hyvä saada mukaan arviointiprosessiin  sen  alkuvaiheista  lähtien. Heidät 

 on  tavallaan "sitoutettava" arviointiin,  sen  tuloksiin  ja  tarvittaessa myös niiden 
hyödyntämiseen eli toiminnan muuttamiseen  tai  kehittämiseen arviointitiedon 
pohjalta. Tässä mallissa arviointia voidaan käyttää myös tietoisesti muutosten 
toteuttamisen keinoina. Arvioijia ymmärretäänkin tämän  mallin  joissakin sovellu-
tuksissa lähinnä tietovirtojen ohjaajaksi  ja  koordinaattoriksi. Arvioija,  kuten tutkija 

 on  tässäkin mallissa myös aina aineistojen hankinnan  ja  analysoinnin  menetel-
mien asiantuntija (Sinkkonen & Kinnunen  1994,  Hokkanen  1997).  

Arviointikriteerit  voidaan kehittää  tai  johtaa  ja  valita sekä tulokset tulkita monesta 
näkökulmasta. Eri osapuolet tulkitsevat saatuja arviointitietoja arvojensa, käsi-
tystensä  ja  aikaisempien kokemustensa pohjalta.  He  tekevät niiden pohjalta 
päätelmiä esimerkiksi toiminnan muuttamisen  tai  kehittämisen tarpeista eli 
arviointitiedon soveltamisesta. Tästä syystä tulosten monitoimijainen tulkinta, 
johtopäätösten teko  ja  sovittaminen  yhteen eli yhteisymmärryksen  tai  konsen-
suksen saavuttaminen niistä ovat tärkeitä osia itse arviointiprosessissa (Sinkko-
nen & Kinnunen  1994,  Hokkanen  1997,  Liikenneministeriö  2000b).  

Edellä kuvatut piirteet erottavat tämän  mallin  monista muista arvioinnin lähes-
tymistavoista. Myös niissä voidaan käyttää monia kriteerejä  tai  useita mittareita 
kuvaamaan yhtä kriteeriä, esim. tehokkuutta  tai  tavoitteiden saavuttamisen 
astetta. Tässä mallissa kriteerejä  ja  arvioinnin ulottuvuuksia  on  monenlaisia 
riippuen arviointiin osallistuvien toimijoiden näkökulmien erilaisuudesta. 
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Kriteerien ja/tai  vaikutusten tavoitteen suuntakin voi eri näkökulmista katsoen 
muuttua. Jonkin tahon tavoitteena voi olla yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, 
kun taas toisen tahon tavoitteena  on  väljä yhdyskuntarakenne. Maiseman muu-
tos  on  myös tyypillinen asia, jonka tavoitesuunta riippuu vaikutuksen kokijasta. 

Kriteereinä  ovat siis asianosaisten näkemykset  ja  kokemukset, esimerkiksi 
erilaisten asiakasryhmien tyytyväisyys palveluihin. Eri asiakkaat  ja  asiakasryh

-mat  saattavat kokea palvelut hyvin eri tavoin. Siksi  he  myös käyttävät erilaisia 
kriteerejä arvioidessaan niiden hyvyyttä (Hokkanen  1987).  Käytetyt kriteeritja 
mittarit voidaan johtaa myös toiminnalle asetetuista tavoitteista, mikäli niitä  on 

 käytettävissä. Tämä edellyttää  ensin  tavoitteiden analyysia  ja  niistä yhteisym-
märrykseen pääsemistä kriteerien asettamisen perustaksi. Kriteerit voivat olla 
myös tehokkuuskriteerejä, mikäli asianosaiset niin päättävät. Arvioinnissa 
voidaan käyttää menetelminä myös kustannus-hyöty-  tai  kustannus-vaikutta-
vuusanalyyseja. Tällöinkin sekä kriteerien että arvioinnin tulosten tulkinta  ja 

 päätelmien teko tuloksista eroavat ainakin tavoite-  ja  tehokkuusmallien  perintei-
sistä toteutustavoista. 

Lähestymistavassa  ei kiinnitetä niinkään huomiota mittauksen ehdottomaan 
virheettömyyteen eli tieteellisyyden kriteerien täyttymiseen kuin arvioitavan koh-
teen (ohjelman, uudistuksen  tai  muun toiminnan) monipuoliseen tarkasteluun. 
Arvioinnissa voidaan soveltaa sekä laadullisia että määrällisiä aineiston keruun 

 ja  analysoinnin  menetelmiä. Aineiston hankinnan  ja  analysoinnin  menetelmät 
jätetään avoimiksi  ja  arviointitilanteiden  vaatimusten mukaan valittaviksi (Hokka-
nen  1997, 2001).  

Demokratian  toteutumisen kannalta tärkeä kysymys osallistuvaa mallia sovellet-
taessa  on,  ketkä tulkitaan  ja  tunnistetaan keskeisiksi toimijoiksi, joiden tulisi 
kehittää, määritellä  ja  valita kriteerit sekä osallistua tulosten tulkintaan  ja  johto-
päätösten tekoon? Palvelutoiminnassa heitä ovat muun muassa asiakkaat sekä 
makrotason yhteiskuntapolitiikan  ja sen  toimeenpanon  arvioinnissa kansalaiset 
(vrt. Hokkanen  1997).  Keskeisten toimijoiden saaminen mukaan  on  käytännös-
sä kuitenkin vaikeaa  ja  vaatii voimavaroja, mikä tekee tästä mallista, ainakin 
äärimmilleen vietynä, epärealistisen. 

Osallistuvan arvioinnin soveltaminen vaatii kussakin arviointitilanteessa keskeis-
ten toimijoiden, esimerkiksi avainryhmien tunnistamista. Keskeisten toimijoiden 
huolellinen kartoitus onkin yksi osallistuvan arvioinnin esimerkiksi tavoite-  ja 

 tehokkuusmalleista  erottava piirre. 

Osallistuvan arvioinnin tyypillisiä esimerkkejä Tiehallinnossa ovat  mm.  hankkeis-
ta tehtävät ympäristövaikutusten arvioinnit  (WA).  Laajemmalti katsoen asiakas-
lähtöisyys  on  yksi Tiehallintoinnon arvoista  ja  asiakaslähtöinen toimija  on  tärkeä 

 osa  Tiehallinnon  visiota. Näin  ollen  asiakkaiden tarpeet  ja  tyytyväisyys ovat 
Tiehallinnon toiminnan perusajatuksia. Tätä kautta tavoitteiden vastaavuus eri 
sidosryhmien tavoitteiden kanssa  on  koko  suunnittelujärjestelmässä  otettava 
huomioon. 
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Hankkeen kuvaus  
•  Lähtökohdat, ennusteet, ratkaistavat ongelmat 
•  Hankkeen sisältä  ja  kustannusarvio 
• Vertaituvaihtoehto  

Yhteydet muihin hankkeisiin  ja  laajempiin ohjelmiin 

Vaikutustietojen  kokoaminen  ja  kuvaus  
• Liikenteelliset  vaikutukset  (mm.  palvelutaso, turvallisuus) 
•  Vaikutukset ihmisiin  ja  ympäristöön  (mm.  terveys, elinolot, 

elinkeinotoiminta, yhdyskuntarakenne) 
•  Vaikutukset  väylänpitoon 
•  Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Vaikutusten arviointi: 
tavoite-normi-. osallistuva arviointi  

I  Tehokkuus 
•  Rahassa mitatut 

vaikutukset  
•  Hyöty - 

kustannussuhde 
• Herkkyystarkastelu  

Muu arviointi 
•  Myös muut kuin ra-

hassa mitatut vaiku- 
tukset tavoitteisiin  

• Mandillinen pääflek-
käisyys kannatta 
vuuslaskelman 

 kanssa huomioitava 

Toteutettavu uden 
 arviointi 

•  Tekniset, taloudel- 
liset  ja  ympäristö- 
riskit  

•  Suunnittelu-  ja 
 kaavoitustilanne 

Vk  uff av ud  a  ry  loin ti  

Paätetmät  

Dokumentointi,  raportointi  ja  yhteenveto  
Kannattavuuslaskelman  ja  tavoitearvioinnin dokumentoiriti 

 Arvioinnin raportointi 

Arvioinnin yhtee nveto  

Kuva  4.  Vaikuttavuuden arviointi osana  hankearvioinnin kehikkoa. 
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4 ARVIOITAVAT  VAIKUTUKSET  

4.1  Arvioitavien  vaikutusten tunnistaminen  

Aineiston kokoaminen antaa aina "vajavaisen" kuvan  tutkittavasta  kohteesta 
 tai  asiasta. Tieto ei koskaan kata kaikkea,  ja sen  vuoksi  selvitys/tutkimustyö 
 tuottaa tavallaan  teoreethsia abstraktioita, näkökulmiltaan vali koituneita  kuvia 

 (Miles & Huberman 1987, Silverman 1993).  Kun kyse  on  päätöksenteosta  tai 
 ohjauksesta, jossa joudutaan valitsemaan  toteutetaanko  jokin asia vai  

jätetäänkä  se  toteuttamatta, vai  toteutetaanko  jollain muulla tavalla, 
korostuu tämä asia, koska  vaikutustieto  siirtyy aina  määrälliselle asteikolle. 

 Asteikko  on  tällöin vähintään  järjestysluvullinen (ordinaalinen,  parempi, yhtä 
hyvä  tai  huonompi kuin  vertailtava  vaihtoehto). Tällöin tietojen kerääminen 
keskittyy joihinkin tärkeiksi  miellettyihin  asioihin.  Selvitettävässä  kohteessa  on 

 erilaisia asioita, joita mitataan  vain  osittain. Jotta tehtävät johtopäätökset olisivat 
"oikeita" tulisi tietää, että aineisto  on  koottu oikein  ja  mitä  se  kuvaa.  

Kuva  5.  Vaikutusten hallinnassa tieto aggregoituu. 

Tienpidon  toiminnalle  on  asetettu useita tavoitteita  ja  niistä  on  johdettu erilaisia 
vaikutuksia  (Tiehallinto  2004).  Vaikutusten tunnistaminen  on  keskeisiä päätök-
sentekoon  ja  toiminnan ohjaukseen liittyviä asioita. Arvioinnin kohteiden  ja kri-
teerien  eli  arviointiperusteiden ja/tai indikaattoreiden  valinta tulee olla täysin 

 transparenttia  eli läpinäkyvää. Vaikutusta kuvaavat käsitteet, niiden valinta, 
johtaminen  ja  muodot tulee kuvata. 

Jotta  liikennejärjestelmää  todella voitaisiin kehittää tavoitteita vastaavaksi, 
tarvitaan näitä mittareita  ja indikaattoreita  sekä kriteerejä. Arvioitavia kriteerejä 
valittaessa voidaan tukeutua olemassa oleviin  vaikutusluetteloihin  ja luokittelui-
hin (vrt, esim.  Liikenneministeriö  1998, 2003).  Ennen arvioinnin tekoa arvioinnin 
kohteena olevat vaikutukset tulee määritellä.  Jos  kriteerinä  käytettään indikaat- 
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toreita  eli tekijää, joka korreloi muiden vaikutusta kuvaavien tekijöiden tulee 
 indikaattorin kattavu  us  kuvata. Vastaava koskee käytettäessä eri lasia  i  ndeksejä. 

lndeksit  voivat myös pitää sisällään useita erilaisia vaikutuksia. 

Aineisto koostuu  kvalitatiivisesta  ja  kvantitatiivisesta,  joko olemassa olevasta 
 tai  itse  luoduista aineistoista.  Tästä aineistosta määritellään kriteerit eli  asiat, 

 joilla vaikutuksia arvioidaan.  Kriteerien  määrittely  ja  valinta merkitsee samalla 
arvioinnin  arvoperustan  valintaa. Siksi  demokratian  kannalta ovat tärkeitä kysy-
mykset: Kuka määrittelee  ja  valitsee arvioinnin kriteerit  ja  miten eli millaisten 
intressien  ja  arvojen ohjaamana? Onko  kriteerien  valitsija tutkija, tutkijaryhmä, 

 toimeksiantaja,  muu päätöksentekijä vai asiakas? Kuinka kansalaisten  ja  asiak-
kaiden näkökulmat voivat vaikuttaa  ja  ohjata  kriteerien  valintaa?  

Kriteerien  määrittelyyn soveltuvia menettelytapoja ovat erilaiset asiantuntija- 
ja  ryhmäosallistumistekniikat.  Näitä ovat  mm.  aivoriihi sekä  nominaaliryhmä

-ja  delphitekniikka  (Hokkanen  &  Kautto  1996).  Erilaisia  kyselytekniikoita  (Hokka-
nen  1997, 2002) on  käytetty vaihtoehtoisten ratkaisujen  ja  vaikutusten tunnista-
misessa.  

Kriteerien  määrittely  ja  valinta  on  ratkaistu arvioinnin  lähestymistavoissa  eri 
tavoin kuten edellisessä kappaleessa kuvattiin.  Kriteerien  määrittelyyn  ja  valin-
taan liittyviä  vallan  keskittymisen  tai  demokratian  puuttumisen ongelmia  on 

 pyritty ratkaisemaan kehittämällä osallistuvia  käytäntöjä.  Niissä ei aseteta etukä-
teen standardeja  tai  kriteerejä, vaan ne kehitetään  arvioitavan  toiminnan kannal-
ta tärkeimpien asianosaisten vuorovaikutuksessa eli itse  arviointiprosesseissa. 

 Standardi-  ja  normiperusteisissa  arvioinneissa kriteerit saadaan ylempien viran-
omaisten päätöksistä, toiminnalle asetetuista vaatimuksista  tai  standardeista, 

 joista esimerkkejä ovat palvelujen laadun standardit. Ellei standardeja  tai  norme-
ja ole, ne etsitään esimerkiksi muiden  käytännöistä.  Tällöin jopa  keskiarvoista 

 voi  tulla  vertailu-  ja  arviointiperusteita  sekä samalla  yhdenmukaisuudesta  arvo 
sinänsä.  

4.2  Vaikutusten määrittely:  käsitteellistäminen  ja  operationalisointi 

Vaikutustiedon käsitteellistäminen  on  kaikkien  tienpidon  osapuolten kannalta 
tärkeää.  Se on  myös tärkeää siinä vaiheessa, kun käsite  operationalisoidaan 

 eli tehdään jollain tavoin  mitattavaksi suureeksi.  Monet  tienpidossa tarkastelta
-vat  käsitteet ovat  varsin  abstrakteja, esimerkkinä  yhdyskuntarakenne,  elinkeino-

elämän tarpeet  ja  kilpailukyky.  Jos  viisi eri suunnittelijaa määrittelee nämä toisis-
taan tietämättä, saamme viisi eri määritelmää. Toimintaa ohjaavien tavoitteiden 

 ja  vaikutusten  ja  niitä  mittaavien kriteerien  käyttö edellyttää niiden  määrittelemis
-tä  analyyttisiksi  käsitteiksi, joita voidaan mitata  määrällisellä (kvantitatiivisella) 

 asteikolla (vähintään  järjestysluku).  

Tällaista  käsitemäärittelyä  ja  mittareiden  luontia  kutsutaan  operationalisoinniksi. 
 Määrittely antaa mandollisuuden edetä vaiheisiin, joissa kuvataan  1)  mitä aio-

taan  havainnoida  ja  2)  miten  se  tehdään.  
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Operationalisoinnin  vaiheet ovat tiivistettynä seuraavat (vrt, esim.  Alkula  ym. 
 1994):  

-  Käsitteen kehittely, määrittely. 
-  Käsitteen analysointi  osa-alueiden hahmottamiseksi - vaiheittainen siirty-

minen abstraktista kuvauksesta konkreettiseen. 
-  Vaiheittain päätyminen empiiriseUe tasolle, teoreethsesta kielestä arkikie- 

leen,  jossa käsitteestä seuraavat havaittavat ilmiöt  on  määritelty. 
-  Mittauksen välineeksi soveltuvien indikaattoreiden valinta,  jos  indikaatto- 

reita  käytetään. 
- Operationalisoinnin  tarkka kuvaus perustellun arvostelun mandollistami-

seksi. 

Kvantitatiivisessa  eli määrällisessä arvioinnissa  ja  vaikutusten hallinnassa käsit-
teen määrittely  ja  käsitettä kuvaavan mittarin laatiminen ovat tyypillisesti erillisiä 
työvaiheita, jotka tehdään ainakin osittain  jo  ennen aineiston kokoamista. Tässä 
puhutaan nimenomaan kvantitatiivisen arvioinnin käsitteiden muodostamisesta 

 ja  mittaamisesta. Kaikki keskeisten vaikutusten mittaaminen  ja  käsittely tulisi 
yhtenäistää. Tätä toivottiin  mm.  tässä työssä suoritetuissa haastatteluissa.  Se, 

 että mittaaminen tehdään eri tavoin yksittäisissä arvioinneissa ei mandollista 
yhdenmukaista vaikutusten arviointia  ja  vertailua. 

Käsitteiden operationalisointia tarvitaan, kun halutaan mitata havaintoyksiköiden 
ominaisuuksia muuttujilla. Tutkija  on  kiinnostunut joko kuvaamaan asiaintilaa 
selostamalla, miten havaintoyksiköt sijoittuvat muuttujille,  tai  päättelemään 
muuttujien havaittujen yhteyksien perusteella, miten jokin prosessi toimii  ja 

 miten erilaiset ilmiöt vaikuttavat toisiinsa. Voidaan ajatella, että operationali-
soinnin tehtävä rajoittuu abstraktisen  ja  konkreettisen, teoreettisen  ja  empiirisen 
käsitteen mandollisimman hyvän vastaavuuden takaamiseen. Operationalisointi 

 ja  tulkinta ovat tavallaan käänteisessä suhteessa toisiinsa. Kun operationalisoin
-nissa  on  kysymys siirtymisestä teoreettisesti empiiriseen, liikutaan tulkinnassa 

päinvastaiseen suuntaan. Huoleflisella operationalisoinnilla tehdään mandolli-
seksi oikeaan osuva tulkinta. 

Operationalisointia  voi kuvata laajemmin monivaiheisena prosessina seuraa-
vasti (vrt.  Blalock 1982,  Boyatzis, R.E  1998):  

Arvioi  ja  hahmottaa, rajaa  ja  määrittelee käsitteen, josta  hän  on  kiinnostu-
nut. Tämä vaihe voi olla suhteellisen lyhyt  ja  selväpiirteinen, kuten esimer-
kiksi mitattaessa päästön määrää. Toisaalta  se  voi olla hyvin laaja monivi-
vahteinen tapahtuma, jossa arvioija perehtyy aikaisempaan tutkimukseen 

 ja  siinä esitettyihin määritelmiin, valitsee niistä jonkin käyttöönsä  tai  raken-
taa niiden pohjalta omansa. Esimerkiksi tiettyjen sosiaalisten vaikutusten 
mittaaminen edellyttäisi tutustumista moniin käsitteen määritelmiin  ja  vaih-
toehtoisiin mittaustapoihin.  

2. Jos  ei mitata jotakin aivan selvästi hahmottuvaa vaikutusta kuten  kustan
-nusta  tai  esimerkiksi melualueen laajuutta, joudutaan yleensä analysoi-

maan miettimällä, millaisista  osa-alueista  sen  muodostama kokonaisuus 
syntyy. Kukin alue analysoidaan erikseen  ja  jaetaan mandollisesti vielä 
pienempiin  osa-alueisiin. Samalla siirrytään vaiheittain abstraktisesta käsit-
teenkuvauksesta konkreettiseen suuntaan. 
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Esimerkiksi  ohjelmatason  vaikutusten arviointi tapahtuu tavoitteiden hyvin 
pitkälle  laadullisena  arviona. Kuitenkin esimerkiksi yhteiskuntataloudellisen 
tehokkuuden kuvaus  ja sen  osittainen  käsitteellistäminen  on  antanut mah-
dollisuuden arvioida  tienpidon linjausten  2015  vaihtoehtoja välimatka

-asteikkoisella  mittarilla  (Tielaitos  2000) 

3. Näin edeten päädytään yhden  tai  useamman vaiheen jälkeen tilanteeseen, 
jossa  on  tultu täysin empiiriselle tasolle. Myös kielenkäytössä  on  siirrytty 
käsitteen määrittelyssä mandollisesta teoreettisesta kielestä konkreetti-
seen  arkikieleen. Käsitteestä  seuraavat havaittavat ilmiöt ovat tulleet  mää

-ritellyiksi.  Ne voivat olla kirjoitetun  tai  puhutun tekstin piirteitä, haastattelu- 
vastauksia, tilastolukuja  tai  käyttäytymisen havainnoinnin perusteella teh-
tyjä  luokituksia. Arvioijalla  on  nyt joukko kriteerejä jotka ovat suoria mittauk-
sia,  indeksejä  tai  indikaattoreita,  jotka sopivat  mittausoperaation  välineiksi. 
Niillä saavutetut tulokset ovat tulkittavissa alkuperäisen  abstraktisen  käsit-
teen  osa-alueita  kuvaaviksi  tuloksiksi.  

4. Operationalisoinnin  tarkka kuvaus  on  olennainen  ja  tärkeä prosessin  osa, 
sillä sen  kautta mittaus tehdään täysin näkyväksi. Huolellinen  operationali

-sointi ei takaa, että kaikki olisivat mittauksen valmistelusta samaa mieltä, 
mutta  se  takaa, että mandollisen arvostelun ei tarvitse olla näennäistä, 
käsitteiden erilaisesta määrittelystä johtuvaa  kinastelua.  

Liikennepolitiikan vaikutuksia kuvaavien mittareiden  operationalisointia  ei ole 
vielä saatettu päätökseen, mutta niiden muodostamisen  toivottavia  vaatimuksia 

 on  kuvailtu  mm.  seuraavasti (Liikenneministeriö  1998):  

-  Saatavuus  ja  hinta: tavoitteena olisi hyödyntää olemassa olevat tilastot 
 ja  mandollisimman edullisesti.  

- Vertailtavuus:  korostaa  yhteneväisyyttä  kautta maan  ja  mandollisuuksien 
mukaan myös  yhteneväisyyttä  kansainvälisesti.  

-  Ennustettavuus: korostaa  mittarien yhteenlaskettavuutta (huom  nykyisin 
ollaan pääsääntöisesti  ordinaalisessa  tiedossa, jolloin vaikutusten yhteen- 
laskua ei saa tehdä).  

- Yhteenlaskettavuus:  eri puolilla maata  mitatuille  vaikutuksille  vois  laskea 
 summavaikutuksia. 

- Validius:  kuvattava oikeaa asiaa.  
-  Luotettavuus,  reliabiliteetti:  mittaus  on  toistettavissa.  

Nämäkin vaatimukset korostavat yhtenäisen  ja  yhteisesti hyväksytyn  kriteeristön 
 ja  niiden mittauksen kehittämistä.  
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5  ARVIOITAVIEN  VAIKUTUSTEN MITTAAMINEN  

5.1  Kvalitatiivisen  ja  kvantitatiivisen aineiston yhdistäminen 

Kvalitatiivisen  ja  kvantitatiivisen aineiston tarpeesta  ja  käytettävyydestä  on  kes-
kusteltu pitkään.  Ääripäinä  on  esitetty seuraavia väittämiä:  

- Kvalitatiivista  aineistoa ei ole olemassakaan. Kaikki  on  vähintään astei-
kolla  Oja  1.  
Kaikki aineisto  on  perusteiltaan kvalitatiivista. 

Tiehallinnon  vaikutusten hallintaan liittyviä asiakirjoja  läpikäytäessä  käy selväksi 
 se  tosiasia, että niin tekstiä kuin numeroita tarvitaan. Laadullisen  ja  määrällisen 

aineiston  yhteensovittamista  pidetään vaikeana, usein jopa mandottomana. 
Tulkitaan jopa, että  laaduUinen  ja  määrällinen arviointi olisivat toisensa poissul-
kevia vastakohtia. Usein määrällinen tutkimus tulkitaan enemmän  objektiiviseksi 

 kuin laadullinen. Tämä  on  kuitenkin turhaa, koska  Tiehallinnon  suunnittelussa 
laadullista  ja  määrällistä tutkimusta tarvitaan  ja  ne  on  viimeistään  päätöksente-
kovaiheissa yhdistettävä. 

Kvalitatiivisen  ja  kvantitatiivisen aineiston käyttöä edellyttää  jo  käytettävissä 
olevan tiedon rakenne  (vrt, esim.  Miles  & huberman  1984).  Osa  tiedosta  on 

 määrällistä  ja osa  kuvailevaa  tiedon hankinnan yhteydessä. Valintoja tehtäessä 
kaikki tieto siirtyy aina  määrälliselle asteikolle  (vähintään  ordinaaliasteikolle 
huonompi/yhtähyvä/parempi).  Erilaisten aineistojen rinnakkainen käyttö edellyt-
tää ennen kaikkea sitä, että  arviointiongelma  on  selkeä  ja  riittävän  jäsennelty. 

 Jos  arvioija  ei tiedä mitä selvittää, voi useiden aineistojen käyttö pelkästään 
sotkea  ja  hajottaa  arviointiprosessia.  Rinnakkaisten aineistojen käyttö  on  vaati-
vampaa, mutta toisiaan täydentävät  aineistot  sekä rikastuttavat arviointia että 
parantavat  sen  luotettavuutta  (vrt, esim.  Rantala  et.al  2003). 

5.2  Mittaaminen  ja  mitta-asteikot 

 5.2.1  Mittauksen lähtökohdat 

Tässä osassa  on  kysymys  mittausteorian  lähtökohdista sekä niiden merkityk-
sestä  tienpidon  vaikutusten arvioinnissa. Virike tämän tarkastelun lisäämiseksi 
johtuu siitä, että nykyiset tavat tuottaa aineistoa  ja  käsitellä sitä näyttävät kehitty-
neen hyvin pitkälle käytännöstä käsin ilman, että niillä olisi mitään  mittausteo-
reettista  taustaa. Yhteistä näille periaatteille  on,  että niitä  sovellettaessa  jou-
dutaan siirtymään  suhdelukuasteikolta  heikommalle mitta-asteikolle  ja  siihen 
liittyviä etuja  ja  rajoitteita  ei täysin hallita. 

Tämän luvun tavoitteena  on  hahmottaa niitä  mittausteorian  näkökohtia  ja  tulok-
sia, jotka kirjoittajan mielestä näyttävät olevan merkityksellisiä  tienpidon  vaiku-
tusten  hallinnan  kannalta. Siksi tässä esityksessä lähdetään mittaamisen yleisis-
tä edellytyksistä  ja  etenemismandollisuuksista,  minkä jälkeen mainitun ongel-
man asema  mittausteoriassa  on  paremmin ymmärrettävissä. Samalla  on  myös 
helpompaa arvioida, millaiset lähestymistavat pelkän  asteikkotarkastelun  ohella 
ovat mandollisia.  
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Mittaaminen  on  määritelty alan kirjallisuudessa monella eri tavalla. Erot  määri-
telmissä  johtuvat erilaisista käsityksistä mittaamisen edellytyksistä  tai  toisaalta 

 sen  tehtävistä. Esimerkiksi Stevensin  jo  lähes  klassisen  määritelmän mukaan 
 "measurement (is) the assignment of numerals to objects or events according 

to rule  -  any rule" (Stevens 1946).  Siten mittaamisen ainoa periaatteellinen 
edellytys (käytännön toteutukseen liittyvien edellytysten lisäksi) olisi  se,  että 
siinä tunnetaan mikä tahansa sääntö, jonka mukaan  objekteihin  tai  tapahtumiin 
voidaan liittää lukuja. Mittaamiseen liittyy tavallaan  ajatuskulku:  jos  jokin ilmiö 
(asia, esine) yleensä  on  olemassa, sitä  on  olemassa tietyssä määrin,  ja jos 

 sitä  on  olemassa tietyssä määrin, sitä voidaan mitata. 

Mitattaessa siis tarkastellaan  tutkittavista  kohteista, alueista,  vesistöistä,  matka- 
ajoista jne. kerrallaan yhtä puolta:  variaabelia/mittaa.  Tällä tarkoitetaan joukkoa 
toisensa poissulkevia luokkia.  Mittauskohteessa  muuttujat sijoitetaan näihin 
luokkiin. Luokille voidaan antaa nimiä,  mittalukuja  ja  samoin  koko  luokkajoukolle 

 voidaan antaa nimi.  

Sen  jälkeen, kun  on  päädytty mittaamaan tiettyä mittaa  (variaabelia),  keskeisek-
si ongelmaksi muodostuu  se,  millaisia  mittauskohteiden vertailumandollisuuksia 

 eli  mittausoperaatioita  on  käytettävissä. Nämä vaikuttavat siihen, millaisia mitta- 
lukuja asioille voidaan antaa niin, että  mittalukujen  väliset suhteet vastaavat 
itse ilmiöiden  tai  asioiden välisiä suhteita. Tästä seuraa millaisia  laskutoimituksia 
mittaluvuilla  on  mandollista  ja  järkevää suorittaa  ja  siten myös  se,  miten tuloksia 
voidaan kuvailla tilastollisesti. Tähän liittyy myös vaatimus  yhteenlaskettavuu-
desta  (Liikenneministeriö  1998).  

Mittauksen tuottama tieto vaihtelee mitattavan asian  ja  käytetyn mittausmenetel-
män mukaan. Mitta-asteikkoja  tai  asteikkotyyppejä  voidaan luokitella monin 
perustein. Jatkuvaa muuttujaa voidaan kuvata mittauksen tarkkuuden  mandol-
listamalla  tarkkuudella. Tyypillinen jatkuva  muuttuja  on  pituus.  Epäjatkuva  eli 

 diskreetti muuttuja  ei  periaatteessakaan  voi saada kuin  äärellisen  määrän alku-
ja  loppupisteensä  välisiä arvoja. Esimerkiksi  melualueen  väkiluku vaihtelee 
yhden henkilön suuruisina määrinä.  

Vähäluokkaisista diskreeteistä  muuttujista käytetään  erityisnimiä.  Muuttujaa, 
joka voi saada  vain  kaksi arvoa, sanotaan  dikotomiseksi (esim.  pilaantunut/ 
puhdas). Vastaava  kolmiluokkainen muuttuja  on  trikotominen.  

Käytännön kannalta selvästi tärkein muuttujien  luokitteluperuste  on  kuitenkin 
 mittaustaso. Mittaustason  käsitettä käytetään eriteltäessä, millaisia asioita 

muuttujat pystyvät ilmaisemaan. Kun jotkin analyysimenetelmät perustuvat 
esimerkiksi havaintojen keskinäistä etäisyyttä  tai  järjestystä kuvaaviin tietoihin, 

 on  luonnollista, että muuttujat tulee valita niin, että niiden mitta-asteikko ilmaisee 
 vaadittua  ominaisuutta.  

5.2.2  Mittaustasot  

Useimmiten puhutaan  neljänlaisista mittaustasoista (vrt,  kuitenkin  esim.  Gal- 
tung,  1970, 73-74).  Seuraavassa taulukossa esitellään nämä neljä erilaisiin 
mittauksiin sopivaa  asteikkotyyppiä.  Ensimmäisessä  sarakkeessa  olevan nimen 
lisäksi ilmoitetaan asteikon ominaisuudet, siinä sallitut  muunnoksetja  esimerk-
kinä  menetelmällisistä valinnoista  kullekin  asteikolle  sopiva muuttujan  jakaumaa 
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kuvaava  keskiluku.  Sallittu muunnos tarkoittaa  muunnosta,  joka voidaan tehdä 
ilman, että  se  vääristää tutkimuksen tuloksia, kuten kanden muuttujan keski-
näisestä yhteydestä saatavaa kuvaa.  Tiehallinnon  vaikutusten hallinnassa tämä 

 on  tärkeä asia.  

Asteikkojen mittauskyvyn  monipuolisuus kasvaa taulukossa alaspäin siirryt-
täessä, samoin  asteikkotyyppiä  käytettäessä sallittujen  tunnuslukujen  (kuten 

 keskiluvun)  määrä, mutta asteikolla sallittujen  muunnosten  määrä vähenee. 

Taulukko  3.  Muuttujien  mittaustason neliluokitus. 

Asteikkotyyppi  Mitä asteikko  kyke-  Asteikolla sallitut Asteikolla sallitut  
(ja  esimerkki)  nee  esittämään  muunnokset keskiluvut 

Laatuero-  eli  nomi- Samanlaisuus  ja  eri- Kaikki  permutaatiot Tyyppiarvo  eli  moodi 
naaliasteikko (esi- laisuus a=b, a^b  eli havainnot  entisis - 
merkiksi  tienumero)  sä  luokissaan säilyt- 

tävät muutokset 

Järjestys eli  ordinaali  Edellisen lisäksi  ha-  Monotoniset  muun- Edellisten lisäksi  me- 
asteikko  (tiehankkei- vaintojen  järjestys  nokset diaani  
den  järjestys)  a>b, a<b  

Välimatka- eli  inter-  Edellisten lisäksi väli- Lineaariset muun- Edellisten lisäksi  ant- 
valliasteikko (esimer-  matka  a-b=c -d,  nokset y=ax+b, meettinen  keskiarvo  
kiksi  jokin vaikutus)  a-b>c-d, a-b<c-d  kun  a>O  

Suhdeluku- eli  ratio- 	Edellisten lisäksi arvo- Kiinteän  nollakohdan  Edellisten lisäksi  geo- 
asteikko (esimerkiksi 	jen  suhde  a=nb, a ^nb  säilyttävät 	muun-  metninen  keskiarvo  
päästön  määrä) 	J_ 	_____ 

noksety=ax, kuna>O  

Jokaisen muuttujan mandolliset arvot ovat peräisin  tietyltä  mitta-asteikolta. 
 'Mitta-asteikko'  on  helppo mieltää  numeerisiin muuttujiin.  Kuitenkin  kvantitatii

-vista  tutkimusta tehtäessä puhutaan mitta-asteikosta  myös ei-numeeristen eli 
sanallisten,  ns. merkkitietomuuttujien  yhteydessä.  Mittaustaso  riippuu mitta- 
asteikon tarkkuudesta  ja  mitattavasta  asiasta; esimerkiksi henkilön tulot voidaan 
ilmoittaa  valinnan  mukaan joko  täsmällisinä markkamäärinä  tai  palkkaluokkana, 

 mutta esimerkiksi jonkin tieyhteyden palvelutason mittaaminen  on  epätarkem
-paa.  

Käytettävän  mittaustason määrääminen  kullekin  muuttujalle  on  tärkeää  jo  tie
-donkeruuta  suunniteltaessa.  Pääsääntönä  voidaan pitää, että tieto kerätään 

mandollisimman alku  peräisenä,  siis  tarkimmalla  mandollisella  mittaustasolla. 
 Toisinaan  luotettavuusseikat  edellyttävät  tarkkuusvaatimusten  lieventämistä. 

Viimeistään aineistoa  analysoitaessa  suunnittelija törmää  mittaustasoihin,  sillä 
 erilaiset aineistoa käsittelevät  ja  päätöksentekoa avustavat menetelmät  on 
 kehitetty siten, että niillä  on  tiettyjä mitta-asteikkovaatimuksia.  

Käytännössä näistä matemaattisista vaatimuksista joudutaan usein tinkimään. 
Tämä  on  yleisesti hyväksyttyä silloin, kun ratkaisu palvelee tutkittavan ilmiön 
tutkimista  ja  esilletuomista. Vaikka mitta-asteikkovaatimuksissajoustetaan,  on 

 hyvä tietää, milloin käytetyn menetelmän vaatimukset toteutuvat  ja  milloin eivät.  
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Sanal  linen m  ittaam  men;  Luokittel  u-/Laatueroastei  kko,  järjestysasteikko 

Laatueroastei  kko: 
Vaikka mittaaminen  mielletäänkin  yleensä numeroihin, niin mittaaminen voi 
olla myös sanallista. 011aan kiinnostuneita sellaisista  tienpidon  ominaisuuksista, 
jotka  on  ilmaistava  sanallisesti. Tällaisten sanallisten muuttujien  mittaustaso 

 on  aina  luokitteleva,  mutta joissakin tapauksissa  sillä  on  myös  järjestysominai-
suus. 

Laatueroasteikko (nominaaliasteikko)  on  ominaisuuksiltaan  vaatimattomin.  Se 
 ilmoittaa  vain  samanlaisuuden  ja  erilaisuuden. Kun käytetään esimerkiksi kau-

punginosa-muuttujaa, ei luokkien  keskinäisellä järjestyksellä  ole mitään merki-
tystä.  Jos  kuvataan ihmisten asuinpaikkaa Helsingissä,  on  samantekevää,  mai-
nitaanko  Kallio ennen  Töölöä  vai päinvastoin. Itse asiassa hyvä  laatueroasteikon 
tunnistamiskeino  on se,  että vaihtaa muuttujan luokkien järjestystä  ja  katsoo, 
muuttuuko  tulos  jollain tavalla vääräksi. Jakauman  keskilukuna  voidaan käyttää 

 vain  tyyppilukua  eli  moodia,  joka ilmoittaa  sen  luokan, jossa  on  enemmän  (tai 
 ainakin yhtä paljon) havaintoja kuin missään muussa luokassa.  Moodi  (mode)  

eli  tyyppiarvo  on  kaikkein joustavin  keskiluku  siinä mielessä, että sitä voidaan 
käyttää kaikissa tilanteissa muuttujan  mittaustasosta  huolimatta.  Jos  muuttujan 

 mittaustaso  on  Iuokitteluasteikko,  on  moodi  ainoa mandollinen  keskiluku. Moodi 
 on  yksinkertaisesti  se  muuttujan arvo, jonka  frekvenssi  aineistossa  on  suurin. 

Oikeastaan  keskiluku  ei ole  kovin  hyvä nimitys, koska mitään keskustaa ei täl-
lä asteikolla voida määritellä, mutta parempaakaan nimeä ei ole.  

Järjestysasteikko: 
Järjestysasteikko (ordinaaliasteikko)  erottaa  samanlaisuuden  ja  erilaisuuden 
lisäksi luokkien järjestyksen. Sallitut  muunnokset  täytyy nyt rajoittaa järjestyksen 

 säilyttäviin.  Jos  vaihtoehtojen järjestystä muuttaa,  tulos  muuttuu varmasti ei- 
hyväksyttäväksi  ja  johtaa huonommalle sijalle siirretyn vaihtoehdon valintaan. 

 Sen  sijaan  tulos  ei muutu vääräksi, vaikka sijoitusta kuvaavat luvut  1, 2  ja  3 
 muutetaan luvuiksi  1,50  ja  54,  koska tarkoituksena ei ole kuvata hakijoiden 

etäisyyttä, vaan ainoastaan asettaa heidät järjestykseen. Tämä tulee huomioida, 
kun tehdään muunnoksia  järjestysluvullisiin aineistoihin.  Usein virheellisesti 
muunnetaan  järjestysluvullinen  asteikko  (esim.  ++.+,0,-,--)  hyödyn määrää 

 kuvaavaksi funktioksi. Järjestysluvulliselle aineistolle  mandollisia ovat 
ainoastaan  monotoniset muunnokset,  jossa joukko numeroita muunnetaan 
toiseksi joukoksi numeroita tavalla, joka säilyttää numeroiden järjestyksen.  

Mediaani  (median) on  keskiluku,  jota  voidaan käyttää  järjestysasteikolla,  väli-
matka-  tai  suhdeasteikolla mitatun  muuttujan yhteydessä.  Mediaani  on  suuruus- 
järjestykseen asetetuista muuttujan arvoista keskimmäinen.  Jos  havaintoja 

 on  parillinen määrä riippuu  mediaanin  arvo siitä, onko  muuttuja  mitattu järjestys- 
asteikolla vai välimatka-  tai  suhdeasteikolla.  Jos  mittaustaso  on  järjestysas-
teikko,  on  mediaani  tässä tapauksessa kumpikin  keskimmäisistä  arvoista.  Jos 

 mittaustasona  on  välimatka-  tai  suhdeasteikko,  on  mediaani  kanden keskimmäi-
sen arvon keskiarvo.  
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ABCD 

+  

I 	I 	I 	I  
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+  

Kuva  6.  Järjestyslukuasteikko  tulee tulkita oikein.  

Järjestyslukutietoon  tulee myös suhtautua kriittisesti. Kuvassa  6.  esitetään 
kuinka järjestysluku kuvaa vaihtoehtojen  A, B, C  ja  D  välistä eroa. Ylimmässä 

 ja  alimmassa graafisessa esityksessä vaihtoehdot ovat lähellä toisiaan vaikutus- 
asteikon molemmissa päässä. Keskellä olevassa esityksessä vaihtoehdot ovat 
jakautuneet tasaisemmin vaikutusasteikolle. Ennen kuin järjestysluvullisesta 
tiedosta voidaan vaikutuksia arvioida, tulisi hahmottaa vaikutusasteikon ääri-
päät. Lisäksi  jos  vertaillaan hankevaihtoehtoja  A - 0  tietyllä vaikutuksella,  on 

 huomioitava epävarmuudet. Esim. epävarmuudet huomioon ottaen ylimmällä 
 ja  alimmalla kuvan  6. vaikutusskaalalla  valinta voisi olla mikä tahansa vaihto-

ehdoista. Keskimmäisellä asteikolla vaihtoehdoilla  on  jo  selvästi eroja  ja  tavoite- 
suunnan mukaisesti valinta olisi vaihtoehto  D.  

Numeerinen mittaaminen: Välimatka-asteikko  ja  suhdeasteikko  
Numeerisessa mittaamisessa  on  perinteisesti erotettu kaksi tasoa: välimatka- 
asteikko  ja  suhdeasteikko. Suhdeasteikko  on vaativampi  taso,  sillä  se  edellyttää 
että  m uuttujan  arvoilla  on  välimatka-asteikon ominaisuuksien lisäksi absoluutti-
nen nollapiste. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan käytännössä yleensä tarvitse 
huomioida. Tällöin voidaan mittaustasojen hierarkiaan perustuen puhua vähin-
tään välimatka-asteikon muuttujista. Numeerisilla muuttujilla voidaan luonnolli-
sestikin suorittaa laskutoimituksia. 

Välimatka-asteikosta käytetään myös nimityksiä välimatkatason asteikko  ja 
 intervalliasteikko.  Välimatkan mittaaminen  on  määrällistä ts. numeerista mittaa-

mista.  Nimessä oleva 'välimatka'  tai 'intervalli'  viittaa siihen, että välimatka- 
asteikon muuttujan arvot ovat säännöllisen välimatkan päässä toisistaan. Siirryt-
täessä edellisestä seuraavaan asteikon pisteeseen, siirrytään aina täsmälleen 
saman verran. Tyypillinen välimatka-asteikon muuttuja  on  esimerkiksi syntymä- 
vuosi, jonka mittayksikkö  on gregoriaanisen  kalenterin vuosi. Asteikolla liikut-
taessa mittayksikön verran, siirrytään aina yhtä pitkä aika. Numeerisiin muuttu-
jan arvoihin liittyy yleensä aina mittayksikkö, kuten aikayksikkö vuosi. Kouluarvo-
sana  on  sikäli harvinainen numeerinen muuttuja, että siihen ei liity varsinaista 
mitta-yksikköä (ellei  se  ole 'arvosana'). 
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Suhdeasteikolla  on  kaikki välimatka-asteikon ominaisuudet, mutta lisäksi  sillä 
 on "suhdeominaisuus":  muuttujan arvojen suhde (eli toinen jaettuna toisella) 

pysyy samana, vaikka mittayksikköä muutetaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, 
että muuttujalla  on  olemassa "absoluuttinen nollapiste", esimerkiksi  0 euroa. 
Suhdeasteikosta  käytetäänkin myös nimitystä absoluuttinen asteikko. 

Välimatka-asteikko 
Välimatka-asteikko (intervalliasteikko) ilmaisee havaintojen etäisyyden asteikol-
la.  Jos asteikolle  halutaan tehdä muunnos, täytyy etäisyyksien samanlaisuuden 

 tai  erilaisuuden säilyä. Lineaariset muunnokset, joissa entinen havaintoarvo 
kerrotaan positiivisella luvulla  ja  tuloon lisätään mandollisesti jokin vakio, täyttä-
vät ehdon  ja  ovat siten sallittuja. Järjestysasteikon kohdalla esitetty muunnos- 
esimerkki  sen  sijan muuttaisi täysin havaintojen etäisyyksistä saatavan kuvan 
eikä siis ole sallittu. Muunnos  y = 2 x + 1,  jossa  x on  alkuperäinen mittaustulos 
(esim.  1, 2 tai 3)  ja  y  uusi muunnettu  tulos (esim.  3, 5 tai 7)  sen  sijaan säilyttää 
ensimmäisen  ja  toisen luokan etäisyyden yhtä suurena kuin toisen  ja kolmannen 

 luokan etäisyyden eikä siis vääristä tuloksia. Intervalliasteikollinen aineisto  on 
 näin laskettavissa yhteen. Aritmeettinen keskiarvo lienee tutuin keskiluku. Sehän 

saadaan laskemalla kaikkien havaintojen mittaustulokset yhteen  ja jaka-malla 
 summa  havaintojen lukumäärällä. 

Suhdeluku 
Välimatka-asteikolla ei ole absoluuttista nollakohtaa, joka taas vaaditaan suhde-
lukuasteikolliselta asteikolta. Ei voida sanoa, että  0  °C:n  lämmössä ei olisi 
lämpötilaa lainkaan, vaan nollakohta  on  asetettu sopimuksen mukaan  veden 
jäätymispisteeseen. Sen  sijaan voidaan sanoa, että  jos  joku omistaa  0  mk, 
hänen rahamääränsä  on  ehdottomasti  nolla,  rahaa ei ole. Sama päättely pätee 
vaikkapa pituuteen, painoon  ja  ikään. Ainoa sallittu muunnos, joka säilyttää 
kanden havainnon etäisyyden  n-kertaisena  johonkin muuhun etäisyyteen verrat-
tuna  on  kertominen vakiolla. Keskiluku, geometrinen keskiarvo, saadaan kerto-
maila havaintojen mittaustulokset keskenään  ja  ottamalla tulosta  n:s  juuri, kun 
havaintoja  on n  kappaletta.  

5.2.3  Mittavälineet 

Mittavälineiksi  nimitetään niitä menettelytapoja, joilla havainnoidaan mittauskoh
-detta ja  kuvataan sitä. Mittavälineestä voidaan käyttää myös termiä mittari 

(Konttinen  1981). Mittaväline on  tavallaan menettelytapaohje, jolla varmistetaan, 
että eri mittaajat tarkastelevat samaa variaabelia, tarkastelevat samoja puolia 
mittauskohteesta, käyttävät tiettyä mittausoperaatiota  ja koodaavat  havaintonsa 
samalla tavalla sekä muuntavat tulokset mittaluvuiksi sovitulla tavalla. 

Mittavälineeseen  kuuluu siten mittaajan lisäksi erilaisia ohjeita. Kun mandollisten 
vaikutusten määrä  on  suuri,  on  luonnollisesti myös erilaisten mittausohjeiden 
määrä suuri. Nämä voivat olla koodaus- ja/tai pisteytysohjeita, ohjeita mate-
riaaleista  ja  välineistä jne. 

Minkään mittavälinettä koskevan ohjeen  tai  teorian  ei voida olettaa pitävän 
paikkansa ilman, että mittaväline  on  edes jossain määrin standardoitu/ohjeis-
tettu. Heikosti ohjeistetun mittavälineen tulokset kuvastavat siten muutakin, 
kuin mitä oli tarkoitus mitata. 
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5.3  Testiteoria  ja  vaikutusten  operationalisointi 

Tienpidon  vaikutusten arvioinnissa käytetyt  aineistot  ovat usein tarkkaan ottaen 
korkeintaan  järjestysasteikoflisia.  Ne ovat myös usein  latentteja  eli eivät suoraan 

 mitattavia  vaikutuksia  (esim.  liikenneministeriö  2003).  Tällaisia ovat esimerkiksi 
 työmatkaliikenteen  toimivuus,  koulumatkojen  turvallisuus,  peruspalvelujen  saa

-vutettavuus,  kuljetusten  toimintavarmuus,  alueiden  vahvuuksien  säilyminen  ja 
 alueiden  houkuttelevuus. 

Testiteoria  ja  siihen  Piitetyt tietokoneohjelmat  ovat kehittyneet viime vuosina 
 käytettävämpään  suuntaan. Tämä  on  mandollistanut yhä suurempien aineisto-

jen käsittelyä  ja  monipuolisten  tunnuslukujen  tulkintaa. Ohjelmien käyttö  ja 
 lukujen tulkinta  on  kuitenkin  varsin  vaikeaa ilman huomattavaa panostusta 

teoriaan  ja  ohjelmien käyttöön  (Törmäkangas  1997).  

Mittaaminen voidaan tietyissä tapauksissa suorittaa  manifestien,  suoraan mitat
-tavien  muuttujien avulla. Oletettua eli  latenttia  piirrettä  tai  ominaisuutta voidaan 

arvioida  manifestien  muuttujien kautta, mutta suora mittaaminen  on  useimmiten 
mandotonta (Konttinen  1981). liehallinnon vaikutuksissa latentteja  piirteitä ovat 
esimerkiksi  saavutettavuus, yhdyskuntarakenne  ja  liikenteen toimivuus sekä 

 yhdistetyt ympäristömuuttujat.  Tällaisia  latentteja  piirteitä voidaan mitata  mm. 
graafisesti.  Tällöin mitattava vaikutus kuvataan  janalle,  jonka ääripäät voidaan 
määrittää. Tämän jälkeen voidaan määrittää  nykytilan  sijoittuminen  asteikolle 

 ja sen  jälkeen esimerkiksi  arvioitavan  hankkeen  tai  sen  vaihtoehtojen vaiku-
tukset. Jotta tämä arviointi olisi  toistettavissa,  tulisi  se vaikutuksittain ohjeistaa 

 siten, että siinä huomioidaan vaikutuksen suuruutta  (kuva  7.).  Vaikka suhde-
luku olisi käytettävissä, niin siirryttäessä  esim.  välimatka- eli  intevalliasteikolle 

 tulisi  suhdeluvufiinen mittauskohta  asteikolla näkyä.  Suhdeluvusta  (esimerkiksi 
kustannukset  milj. euroa)  siirrytään yleensä vaikutuksen suuruutta kuvattaessa 

 intervalliasteikolle  (esimerkiksi  ++, +,  0, -, --,).  Usein mennään kuitenkin  ordi-
naaliselle asteikofle,  kun ei kiinnitetä huomiota asteikon  ääripäihin  ja  muuttujien 

 välimatkaan.  Myös perustelu muunnos  asteikolta  toiselle puuttuu yleensä  (esim. 
Tielaitos  2000). 

4  
+  

Kuva  7.  Mittaus  piste muuttuja  asteikolla.  

Skaalaus  on  yleisimpiä tapoja kuvata ilmiöiden vaikutusten suuruutta. Niiden 
yleisyys perustuu käytön helppouteen  ja  soveltuvuuteen erityisesti  latenttien 

 (ei suoraan  mitattavien)  vaikutusten mittaamiseen.  Skaalaustapoja  on  olemassa 
useita  (Schiffman ym.  1981).  Seuraavassa kuvataan aluksi  skaalauksen perus-
tyyppi eli graafinen  skaalaus  (graphic rating scale).  Tämän jälkeen kuvataan 

 nk. Likertin asteikkoa, jota  voidaan soveltaa vaikutusten  suuruuksia  arvioitaes-
sa. Tarkemmin  skaalaustapoja  on  esitelty  mm. Blalock, H & Blalock, A. 1969, 
Gorden,R.L 1977, Lodge, M. 1981, Mclver & carmines 1981. 
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Graafinen skaalaus käsittää suoran viivan jonka alku -ja  loppupisteitä  kutsutaan 
ankkureiksi: esimerkiksi puhdas - saastunut, halpa -  kallis,  lyhyt - pitkä, tiivis 
-  harva  jne. Arvioija hakee asteikolta pisteen kuvaamaan toimen  sen  hetkisen 
tilan  tai  tavoitetta kuvaavan tilan. Usein linja  on  katkoviiva  tai se on  jaoteltu 
segmentteihin  (kuva  8.).  

Sujuva 	 Ruuhakinen 

	

+++ ++ 	+ 	0 	- 	-- 

Puhdas 	 Pilaantunut 

	

2 	3 	4 	5 	6 	7  

Kuva  8.  Graafisen  skaalauksen esitystapoja.  

Esimerkissä  on  käytössä  7  luokkaa, joka onkin usein käyttökelpoinen  ja  opti-
maalinen. Tämä perustuu mandollisesti tarvittaviin tilastollisten analyysien mää-
rään. Jäljempänä esitetty Likertin asteikko perustuu  3, 5 tai 7  asteikkoon. Yleen-
sä  on  syytä aloittaa tiheämmäliä asteikolla  ja  siirtyä harvempaan,  jos  asteikon 
luominen osoittautuu liian vaikeaksi. Muita asteikkoja ovat  mm.  Osgoodin  asteik-
ko (semanttinen diiferentiaali), joka  on  tavallisesti  5- tai 7-portainen  asteikko, 
jonka ääripäinä  on  vastakkaiset adjektiivit. Yleisesti  ja  tiehankkeisiin  soveltuva 

 on  myös ns. Guttmann -asteikko, joka perustuu perättäisiin kysymyksiin, jotka 
oletetaan kasautuviksi (Cambell, D.T  1950, Edwards 1957, Osgood  ym.  1957, 

 Parek  &  Rao 1974).  Tästä  on  jäljempänä esitetty sovellus dikotomisena kysy-
myssarjana. Asteikkojen väliset erot ovat  varsin  pieniä. Oleellisinta onkin löytää 
asteikko, joka kuvaa mandollisimman yksiselitteisesti mitattava asiaa. 

Skaalausasteikkojen  käyttöä  on  kritisoitu useissa lähteissä.  On  esitetty, että 
vaikutuksen suuruus jopa kuvaisi enemmän arvioijaa kuin vaikutuksen suuruut-
ta. Johdonmukaiset arvioinnin virheet (liian suuri  tai  pieni), jotkut väittävät ääri- 
paita, jne. ovat virhearvioinnin taustalla. Toisaalta näitä voidaan välttää määritte-
iemäilä asteikot huolellisesti  ja  tarkoin. Toisin sanoen asteikot tulisi ohjeistaa 
useimmille latenteille vaikutuksille (Konttinen  1981).  

Yksi mandollisuus virheiden ja/tai väärien vaikutusarvioiden välttämiseen  on 
 käyttää kaksiluokkaisia eli dikotomisia kysymyssarjoja, joilla tunnistetaan vaiku-

tuksen suuruus. Kysymyssarjat voivat olla myös moniluokkaisia nominaalimal
-leja  eli polykotomisia. 

Mitattava piirre oletetaan latentiksi, piileväksi, ei havaittavaksi.  Sen  ei silti tarvitse 
olla  sen  mystisempi  kuin pitoisuus, voima tms. Arvioijalla  on  mielessään jokin 
piirre  tai  konstruktio,  jota hän  haluaa mitata. Seuraavassa esimerkissä arvioija 
kuvaa vaikutuksia pohjavesiin. Graafisen asteikon ääripäässä  on  tavoiteltava 

 tila esimerkiksi ei haitallista vaikutusta pohjavesiin. 
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Yksi yleisimmistä tavoista kuvailevan aineiston muuttamiseksi  intervalliasteikolle 
 on  hyödyntää juuri edellä esitettyjä  bi -polaarisia asteikkoja.  Esimerkiksi voidaan 

valita edellä kuvattu  7  asteikkoinen.  Aluksi tulisi määritellä mitä tarkoitetaan 
maksimi  ja  minimiarvoilla  (0  ja  7).  Tämän jälkeen  määritetään  keskipiste  ja 

 hahmotellaan  nykytilan  asemaa  esitetyllä  asteikolla. Edelleen tarkastelu etenee 
siten, että tunnistetaan asioita, jotka vaikuttavat asteikon muuttamiseen keski-
pisteen  ja  maksimin  ja minimin  välillä. 

Esimerkit  operationalisoinnista  ja  siihen liittyvästä  skaalauksesta:  
Seuraavassa esitellään suuntaa antavat esimerkit pohja-  ja  pintavesiin  kohdis-
tuvien vaikutusten suuruuden  operationalisoinnista.  Esimerkit ovat  vain  suuntaa 
antavia, eikä niitä pidä sellaisenaan ottaa käyttöön. 

Esimerkki tiehankkeiden vaikutuksista pohja vesIIn: 

Taustaa 
Tässä esimerkissä  on  kyse  tarveselvityksessä  mukana olevien  tiehankkeiden 

 vaikutuksista  pohjavesiin. Mitattavaa  piirrettä eli vaikutuksen suuruutta oletetaan 
 latentiksi, piileväksi,  ei  havaittavaksi. Arvioijalla  on  mielessään jokin piirre  tai 

 konstruktio,  jota hän  haluaa mitata. Tässä esimerkissä  hän  kuvaa vaikutuksia 
 pohjavesiin.  Graafisen asteikon ääripäät ovat ei vaikutusta  pohjavesiin (tavoitel-

tava  tila)  ja  vaikutus ilmeinen.  Tiehallinnolla  on  käytössään  pohjavesien  riski
-luokitusjärjestelmä.  Tämän esityksen tavoitteen ei ole korvata sitä, vaan kuvata 

esimerkki vaikutusten suuruuden mittaamisesta  intervalliasteikolla.  

Käsitteen kehittely  ja  määrittely: 
Pohjavesi  on  arvokas luonnonvara. Maamme  pohjavesivarat  ovat runsaat  ja 

 kansainvälisestikin korkealuokkaiset. Niinpä lähes  60%  yleisten  vesilaitosten 
 jakamasta vedestä  on  nykyisin pohja-  tai  tekopohjavettä.  Lisäksi  haja-asutus 

 on  käyttänyt perinteisesti lähes yksinomaan pohjavettä.  

Pohjavesien  suojelussa  on  tavoitteena säilyttää  luonnontilaiset pohjavedet  enti-
sellään  ja  parantaa ihmisen toiminnan vuoksi  huonontuneita pohjavesiesiin-
tymiä.  

Pohjaveden lisääntyneen käytön sekä riskitekijöitä koskevan tutkimustiedon 
myötä pohjaveden  ja  pohjavesialueiden suojelutarve  on  kasvanut. Suojelun 
tavoitteena  on  estää pohjaveden laadun heikkeneminen  ja  turvata pohjaveden 
määrä.  Kiireellisemmin  suojelua tarvitsevat  pohjavesialueet,  joilla  on tai on 

 tulossa  vedenottamo  tai  riskikohteita.  Pohjaveden laatua uhkaavat monet tekijät 
kuten teollisuus,  kaatopaikat,  huoltoasemat,  tienpito,  maanalaiset  öljysäiliöt, 

 maa-ainestenotto,  jätevesien käsittely, viemärit. 

Tärkeimmät pohjaveden suojelua koskevat säädökset sisältyvät  vesilakiin  ja 
 ympäristösuojelulakiin:  pohjaveden  muuttamiskielto (VL  1:18  §)ja  pohjaveden 
 pilaamiskielto (YSL  8  §)  sekä  vedenottamon vesioikeudelliset  suoja-alueet  (VL 

 9:20  §).  Lisäksi pohjaveden suojelua koskevia säädöksiä sisältyy maa- 
aineslakiin  ja  erinäisiin  muihin lakeihin  ja  asetuksiin.  Pohjaveden suojelua ohjaa 
valtioneuvoston periaatepäätös vesien suojelun tavoitteista vuoteen  2005.  
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Vaikutuksen suuruus 
Pohjavesien  suojelu liittyy näin niiden määrään  ja  laatuun.  Tiehankkeiden  yhtey-
dessä pohjaveden määrää voidaan ilmaista  luokiteltujen pohjavesialueiden 
pituutena.  Laatua kuvaa  pohjavesien  käyttötarkoitus. Näin  mittarissa  otetaan 
huomioon tien vaikutus  pohjavesialueille  ja  pohjaveden  suojaustoimet,  ja  riski 
pohjaveden käytölle.  Jos  hanke ei vaikuta lainkaan  pohjavesialueille  saa  se 

 arvon  7.  Arvo  1  tulee,  jos  hanke kohdistuu  I  luokan  pohjavesialueelle  ja  pilaantu-
misvaara  on  ilmeinen. Muut vaikutusten suuruuden arvot  on  kuvattu esimerkin- 
omaisesti jäljempänä. Arvo tulee  dikotomisten kysymyssarjojen  perusteella. 
Kun vastauksena  on  'kyllä',  saadaan kohdalle  tullut  arvo hankkeen vaikutuksen 
suuruutta  kuvaavaksi  arvoksi.  Jos  vastaus onkin 'ei', etenee  arvioija  seuraavaan 
kysymykseen  (huom.  esimerkki täysin kuvitteellinen). 

Vaikutuksen suuruus 	 Dikotominen 	Arvo 
kysymys 

Hanke ei vaikuta lainkaan  pohjavesialueille  tai  hanke  kyllä 	7  
vaikuttaa  Ill  ja Il  luokan  pohjavesialueille,  joille  on  
suunniteltu  pohjavesien suojausrakenteet  

ei 
Hanke kohdistuu  Ill  luokan  pohjavesialueelle  kyllä 	6  

ei 
Hanke kohdistuu  Il  luokan  pohjavesialueelle, suojaus-  Kyllä 	5  
toimenpiteet suunniteltu, riski hyvin pieni 

ei 
Hanke kohdistuu  Il  luokan  pohjavesialueelle,  käyttö-  Kyllä 	4  
vettä lähellä 

Ei 
Hanke uhkaa  pohjapohjaveden  ottoa  Il  luokan pohja-  Kyllä 	3  
vesialueella  

Ei 
Hanke kohdistuu  I  luokan  pohjavesialueelleja pilaantu-  Kyllä 	2  
misvaara  hyvin pieni 

Ei 
Hanke kohdistuu  I  luokan  pohjavesialueelleja pilaantu-  Kyllä 	1  
misvaara  ilmeinen 

Esimerkki tiehankkeiden vaikutuksista  pinta  vesiin: 

Taustaa: 
Euroopan  unionissa  tuli vuoden  2000  lopussa voimaan  vesipolitiikan puitedirek-
tiivi,  jonka tarkoituksena  on  luoda puitteet sisämaan  ja  rannikon  pintavesien 

 suojelulle.  Direktiivin  tarkoituksena  on  muun muassa: 

estää  vesiekosysteemien  huononemista sekä suojella  ja  parantaa niiden 
tilaa, 
edistää kestävää, vesivarojen pitkän ajan suojeluun perustuvaa  veden- 
käyttöä, 
tehostaa  vesiensuojelua  vaarallisten aineiden päästöjä vähentämällä. 

Ihmisen toiminta heikentää  pintavesien  tilaa  aiheuttamalla  erilaisia  luonnonolo
-suhteista poikkeavia  ainevirtoja  tai  lämpökuormitusta  vesiin taikka muuttamalla 

 vesiekosysteemien  rakenteellisia  ja  hydrologisia olosuhteita. Haitallisesti vesiä 
muuttavat  ainevirtaamat  (päästöt) voidaan  jaotella kiintoainekseen,  happea  
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kuluttaviin, rehevöittäviin, happamoittaviin  ja  myrkyllisiin  eli toksisiin aineisiin. 
Vuosien  1994-1997  vedenlaatutietojen  perusteella  80  % luokitellusta järvialasta 

 ja  88  % merialueesta  oli laadultaan erinomaista  tai  hyvää. Jokien laatu oli hei-
kompi kuin järvien, koska niitä kuormitetaan voimakkaammin. Erinomaisia  ja 

 hyvälaatuisia  jokia oli  39 %.  Järvistä  67  km2 , rannikkovesistä  17  km2  ja  joista  
290 km  luokiteltiin huonoimpaan luokkaan. 

Pintavedet  on  jaettu laatuluokkiin (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä  ja 
 huono)  sen  mukaan, mikä  on  vesien nykyinen laatu  ja  mitä päästöjä niihin 

kohdistuu. Luokitus kuvaa pintavesien keskimääräistä vedenlaatua sekä sovel-
tuvuutta vedenhan kintaan, kalavesiksi  ja  virkistyskäyttöön. Laatuluokka mää-
räytyy vesistön luontaisen vedenlaadun  ja  ihmisen toiminnan vaikutuksien mu-
kaan. 

Vaikutuksen mittaaminen  
Hankealueiden  ympäristössä pintavesien suojelun perusteena voidaan katsoa 
olevan vesistöjen nykytila, jonka luokittelussa otetaan huomioon luontaiset omi-
naisuudet,  ja  vesien eri käyttömuodot. Laadun mittareina voidaan käyttää paitsi 

 veden  fysikaalis-kemiallista  ja  ekologista tilaa, myös vesien käyttömuotoja sekä 
niiden asettamia vaateita. Seuraavassa vaikutuksia  on  tarkasteltu  7  -portaisella 

 asteikolla, jossa toisessa ääripäässä vaikutuksia ei esiinny  ja  toisessa päässä 
luonnontilaisten pintavesien pilaantumisen vaara  on  suuri. 

Vaikutuksen suuruus 	 Arvo  

Han  kkeella  ei ole vaikutuksia pintavesiin  kyllä  7  
Ei 

Vaikutukset kohdistuvat vesialueelle, joka  on  jätevesien, 
hajakuormituksen  tai  muun toiminnan pilaama. Vesistölle  
on  asetettu käyttörajoituksia terveysriskien vuoksi.  Kyllä  6  

Ei 
Vaikutukset kohdistuvat vesialueelle. joka  on  jätevesien 
hajakuormituksen  tai  muun toiminnan voimakkaasti 
likaama. Rehevöitymisen  merkit ovat selviä. Soveltuu  
vain  käyttötarkoituksiin joissa  veden  laatuvaatimukset 
ovat vähäiset.  Kyllä  5  

Ei 
Vaikutukset kohdistuvat vesialueelle, joka  on  jätevesien, 
hajakuormituksen  tai  muun toiminnan lievästi likaama. 
Rehevöitymisen  merkit ovat lieviä. Soveltuu yleensä 
tyydyttävästi useimpiin käyttötarkoituksiin.  Kyllä  4  

Ei 

Vaikutukset kohdistuvat lähes luonnontilaiselle vesialueelle. 
Rehevöityminen  on  lievää. Soveltuu hyvin eri käyttö- 
tarkoituksiin. 	 Kyllä 	3  

Ei 
Vaikutukset kohdistuvat luonnontilaiseen. karuun  ja veden 

 laadultaan kirkkaaseen vesialueeseen. Päästön määrä  ja 
 laatusekä purkuvesistön hydrologis-morfologiset  ominai-

suudet huomioiden pilaantumisen vaaraon pieni. 
Soveltuu erittäin hyvin eri käyttötarkoituksiin. 	 Kyllä 	2  

Ei 
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Vaikutukset kohdistuvat  luonnontilaiseen,  karuun  ja veden 
 laadultaan kirkkaaseen  vesialueeseen. Päästön  määrä  ja 

 laatu sekä  purkuvesistön hydrologis-morfologiset  ominai-
suudet huomioiden  pilaantumisen  vaara  on  suuri. 
Soveltuu erittäin hyvin eri käyttötarkoituksiin. 	 Kyllä  

Muita  Likert -asteikkoja  ja  asteikon ominaisuuksia: 
Eri  lähteissä Likertin asteikkoja  on  määritelty  mm.  seuraavilla tavoilla: 
Esimerkki  5  asteikkoinen  

1  Ei vaikutusta  
2  Lieviä haittavaikutuksia  
3  Selviä haittavaikutuksia  
4  Vaikeita haittavaikutuksia  
5  Pysyviä suuria haittavaikutuksia  

Tai 

1  Ei vaikutusta  
2  Joitakin positiivisia vaikutuksia  
3  Ilmeisiä positiivisia vaikutuksia  
4  Selviä positiivisia vaikutuksia  
5  Huomattavia  ja  pysyviä positiivisia vaikutuksia  

Jos  nämä molemmat  asteikot yhdistettäisiin  muodostuisi  9  -asteikkoinen likert; 
 -4  . . . ̂ 4.  Näitä arvioita voidaan yhdistää  mm.  kustannus-  tai  tuottoarvioon,  jolloin 

asteikon  informatiivisuus  kasvaa.  Päästömäärät  voivat antaa välimatka-  tai 
 suhdeasteikon  tietoa, mutta absoluuttiset määrät eivät ole varsinaisesti haitta- 

arvioita, vaan niistäkin voidaan muodostaa  Likert-skaala esimerkiksi seuraavalla 
tavalla:  

o  -  10 000  litraa  =  Ei juurikaan haittavaikutuksia (luonto hoitaa puhdis- 
tuksen)  

10 000  -  50 000  =  Lieviä haittavaikutuksia (tarvitaan  puhdistusta)  
50 000  -  100 000  =  Selviä haittavaikutuksia (jopa puhdistusten jälkeen)  
100 000  -  500 000  =  Vaikeita haittavaikutuksia (Ei pystytä kokonaan  

Pu  hd  istamaan)  
500 000  -  1 000 000=  Pysyviä haittavaikutuksia, joita ei kaikkia pystytä 

poistamaan.  

Likertin  asteikko, vaikka onkin  jo  hyvin "vanha" asteikko  on  yhä edelleen hyvin 
laajasti käytetty  asteikkotyyppi.  Sen  kehitti  Renis  Likert  1930—luvulla  (Liked  & 

 Hayes 1957).  Siitä  on  olemassa lukuisia ATK  -sovelluksia.  Asteikon osalta  on 
 muistettava, että  jos  oletetaan tutkittava  tai  analysoitava  piirre välimatka-astei-

kon tasoiseksi  mitaksi,  oletetaan samalla, että jokaisen  osion  ratkaiseminen 
osoittaa yhtä suurta määrää  ko.  piirrettä. Tämä saattaa pitää paikkansa, mutta 
sitä voi olla vaikea osoittaa todeksi. Yhtä yleistä  on  pitää  Likert-asteikon  piste- 
määriä välimatka-asteikon  tasoisina  olettaen, että  esim.  valittujen  asteikkojen  
6  ja  7  ero  on  yhtä suuri kuin  asteikkojen  4  ja  5.  Vaikka tällaista  pistemäärien 

 käsittelyä välimatka-asteikon  tasoisina  voidaan pitää teoreettisesti arvelutta-
vana, niin käytännössä menettelyn oikeutus riippuu siitä,  tuottaako  näin käytetty 

 mittaväline  järkeviä,  tulkittavia  ja  muutenkin  kohdennettavia  tuloksia.  
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Likertin  asteikon  minimivaatimus  on  kaksi luokkaa: hyväksyttävä  -  ei hyväksyt-
tävä. Tällöin luokittelu  on  kuitenkin hyvin raaka  ja  tyypillisimmät  luokittelutavat 

 onkin ovat  3, 5  ja  7  -luokkaiset asteikot. Likertin  asteikon  on  todettu olevan 
 luotettavimmillaan,  kun luokkia  on 7-11. (Neuman 1994).  Tällöin vaikutuksia 

arvioitaessa  ja/tai  kehitettäessä yksi asteikko voisi olla  neutraali -  ei oleellista 
muutosta  nykytilaan. Likert  —tyyppisiä  asteikkoja  on  tienpidon  vaikutusten 
suuruuden kuvauksissa käytetty  mm.  Norjassa  (Statens  vegvesen  1995, 

 Trafikministeriet  2002),  Ruotsissa  (Vägverket  2002)  ja  Euroopan  Unionissa 
 (European  Comission  1998,1999). 

5.4  Mittauksen hyvyys  

Valmistakin  mittaria  käytettäessä  on  erityisen tärkeää selvittää, mitä  se  tarkkaan 
ottaen mittaa,  ja  mikä  on  ollut alkuperäinen kohderyhmä. Siis  valmiitkin  mittarit 
mittaavat  vain  tiettyä asiaa. Niitä voidaan käyttää myös  indikaattoreina (vrt, kpl 

 4).  Valmista  mittaria  käytettäessä  on  ehdottomasti tiedettävä, miten mitattava 
asia  on  määritelty; sopiiko mittari omiin vaikutusten arvioinnin tavoitteisiin. 
Mittarin  on  mitattava sitä asiaa, mitä  sillä  halutaan mitata.  

5.4.1  Mittaamisen  validiteetti  

Mittarin  validiteetilla  tarkoitetaan  sen  pätevyyttä eli  sen  hyvyyttä mitata juuri 
sitä, mitä  sen  on  tarkoitus mitata  -  tarpeeksi  kattavasti  ja  tehokkaasti.  Mittaria 

 on  osattava käyttää oikeaan kohteeseen, oikealla tavalla. Yksittäisen mittarin 
hyvä  validiteetti  onkin välttämätöntä vaikutusten arvioinnin  kokonaisvaliditeetin 

 kannalta.  

Validiteetin  käsitettä  on  kirjallisuudessa luokiteltu.  Validiteetille  on  määritelty 
myös muita  "erityisnimiä",  kuten  sisällöllinen validiteetti, samanaikaisvaliditeetti, 
rakennevaliditeetti  ja  prosessivaliditeetti  (ks.  Alkula  ym.  1995, s. 91-92  ja 

 Nummenmaaym.1997,  S. 203-204).  Nämä  validiteetin  lajit voidaan nähdä sekä 
yksittäisten mittareiden validiteettia että  koko  tutkimuksen validiteettia arvioi-
taessa. Esimerkiksi  sisällöllisen validiteetin  käsite korostaa, että mittari todella 
mittaa sisällöllisesti sitä, mitä  sillä  halutaan mitata.  Jos  vaikutusten arvioinnin 

 ennustevaliditeetti  on  hyvä, voitaisiin myös sanoa, että  sen  sisällöllinen validi
-teetti  on  hyvä, koska  sen  tarkoituksena  on  nimenomaan toimia hankkeiden 

vaikutusten  "ennustajana".  Tällöin mittariin  on  osattu valita  sisältöllisesti  oikeita 
asioita  Vastavasti  muutkin  validiteetit  tarkoittavat itse asiassa samaa asiaa 

 Maxwellin  ja  Dalaneyn  sanoilla:  "Validiteetti  tarkoittaa pohjimmiltaan totuutta 
 tai  virheettömyyttä,  vastaavuutta todellisuuden  ja  siitä tehtyjen väittämien välillä." 

 (Maxwell  &  Delaney in Designing Experiments and Analyzing Data).  

Validi  mittari  on  tulos  onnistuneesta  operationalisoinnista. Käsiteanalyysin  loogi-
sella  ja  täsmällisellä  argumentoinnilla  vahvistetaan  operationalisoinnin  uskotta-
vuutta,  sillä  tutkittavat/arvioitavat  ilmiöt voidaan käytännössä  operationalisoida 

 hyvinkin erilaisiksi  mittareiksi.  On  hyvä,  jos  arvioinnin  lukija/päätöksentekijä 
 voi  arviointiprosessia  seuraten itse arvioida  mittariri  pätevyyttä  ja  vakuuttua siitä.  

Operationalisoinnissa  voidaan epäonnistua. Hankaluuksia voi aiheuttaa itse 
käsitteen määrittely. Sanojen valinta lopullisiin  mittareihin  tuottaa päänvaivaa. 
Voi olla, että päätöksentekijä ei ymmärrä lainkaan  tai  ymmärrä samalla tavalla 
nimettyä  mittaria  kuin suunnittelija. Suunnittelijan kieli voi olla abstraktia,  yksit- 
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täisillä täytesanoilla  voi olla erilainen painoarvo eri ihmisille, valmiista mittareista 
 lainatut  sanat  tai  käsitteet voivat olla vanhentuneita. Kulttuurin  huomioiminen 

 voi unohtua kokonaan: Esimerkiksi toisaalla Euroopassa laadittu mittari ei ole-
kaan  kulttuurierojen  vuoksi pätevä Suomessa  tai  Suomessa käytettävä mittari 
ei välttämättä toimi Ruotsissa. Suorassa  kopioinnissa  on  aina riskinsä, eli pohdit-
tava aina erikseen. 

Joissakin tilanteissa mittarin validiteettia  on  mandollista testata  kriteerimuuttujan 
 tai  -muuttujien avulla.  Tienpidon  toimenpiteistä kootaan tietoa  ja  arvioidaan 

miten arvioinneissa käytetyt mittarit ovat käytännössä toteutuneet. Tällainen 
jälkikäteen tapahtuva mittarin vertaaminen  kriteerimuuttujaan  on  hyödyllistä 
silloin, kun kehitetään toistuvasti käytettäviä mittareita.  On  kuitenkin muistettava, 
että mittareiden kehittäminen  vie  aikaa  ja  muita resursseja. Ajan kuluminen voi 
asettaa  mittarille  myös  muutospaineita.  Procter (1998, s. 129)  toteaa, että  on 

 lähes mandotonta laskea  kvantitatiivista  mittaa mittarin  validiteetille,  minkä 
vuoksi  on vain  parasta pitää ongelma mielessään  ja  etsiä keinoja  validiteetin 

 parantamiseksi  ja  näin  se on  tienpidon  arvioinnin  nykytilassa.  

Mittarin  on  oltava myös luotettava mittauksia  toistettaessa  eli  sillä  on  oltava 
pysyvyyttä. Mittarin eduksi luetaan  se,  että  se  mittaa kokonaisuudessaan samaa 
asiaa ts. mittarin  konsistenssi  on  hyvä. Nämä ominaisuudet liittyvät mittarin 

 reliabiliteettiln.  

Mittaamista suunniteltaessa  on  hyvä esittää ainakin kysymykset 'mitä', 'mistä' 
(kohderyhmä),  'millä',  'miten mitataan'. Mittarin tarkkuudesta  on  hyvä pitää 
mielessä, että  mittaustulos  on  ikään kuin  maisemataulu.  Se  kertoo jollakin tavalla 

 rajatut  piirteet todellisesta maisemasta. Tavoitteena  on  mandollisimman 
realistinen  kuva.  

Ajan kuluessa yhteiskunta muuttuu  ja  "samojen" ilmiöiden vertaaminen eri ajan
-kohtina  vaikeutuu.  Se  luo tarvetta myös mittareiden muuttamiseen. Siis ei tarvit-

se mennä esittämään mittareita  totuuksina,  ainoina keinoina, vaan  tietynlaisina 
ohjeina  ja jos  niistä poikkeaa niin ainakin perustelut tulisi esittää.  

5.4.2  Mittarin  reliabiliteetti 

Reliabiliteetti -sana voidaan suomentaa sanoilla 'luotettavuus',  'käyttövarmuus' 
 ja  'toimintavarmuus'.  Kvantitatiivisen tutkimuksen kielessä  sillä  tarkoitetaan 

mittarin johdonmukaisuutta; sitä, että  se  mittaa aina, kokonaisuudessaan sa-
maa asiaa.  Jos  mittari  on  täysin  reliaabeli,  siihen eivät vaikuta  satunnaisvirheet 

 eivätkä olosuhteet.  

Reliabiliteetissa  erotetaan kaksi osatekijää:  stabiliteetti  ja  konsistenssi. Stabili-
teetissa  on  kysymys mittarin pysyvyydestä ajassa.  Epästabiilissa mittarissa 

 näkyvät olosuhteiden  ja  analysoijan  näkemysten sekä muiden  satunnaisvirhei
-den  vaikutukset helposti.  M  ittarin  pysyvyyttä voidaan tarkastella vertaamalla 

useampia ajallisesti  peräkkäisiä  mittauksia. Tällöin aikavälin pituus tulisi osata 
 optimoida:  Sen  pitää olla tarpeeksi pitkä, jotta vastaaja ei muista  vastauksiaan, 

 mutta toisaalta niin lyhyt, ettei todellisia muutoksia asioissa ole ehtinyt tapahtua. 
Monissa tapauksissa tämä  reliabiliteetin mittaustapa  ei ole  toteuttamiskelpoinen, 

 sillä  huono  reliabiliteettikerroin  voidaan usein helpommin selittää ajassa  tapah-
tuneilla  todellisilla muutoksilla kuin  epästabiililla  mittarilla  (Wright 1979, s. 47).  
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5.5  Asteikon vaikutus tiedon käsittelyyn 

Käytettävä asteikko vaikuttaa erityisesti päätöksentekoa avustavien menetel-
mien käytössä. Tämä korostuu sellaisissa menettelytavoissa  ja menetelmissä, 

 joissa vaikutustietoa joudutaan yhdistämään  tai  esimerkiksi laskemaan yhteen. 
Nämä  asiat  tarkastellaan erillisessä selvityksessä, jossa yhdistetään tässä 
kuvattu tiedon laatu  ja  käytettävissä olevat menettelytavat  ja  menetelmät. 
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6  AINEISTON KOKOAMINEN  JA  KÄSITTELY  TIENPIDON 
 SUUNNITTELUSSA  JA KEHITTÄMISTARPEET  

Päätöksentekoa avustavien menettelytapojen  ja  menetelmien kehittely  on  jatku-
nut voimakkaasti  1990—luvun lopun  ja sen  jälkeenkin. Kuitenkaan niiden käyttö 
tienpidon vaikutusten arvioinnissa  ja  hallinnassa ei ole sanottavasti lisääntynyt. 
Tämä  on  osin ristiriidassa  sen  kanssa, että yhteiskunta  ml. Tiehallinto  tuottaa 
yhä enemmän tietoa. Tiedon määrä  on  jo  nykyisin niin suurta, että  sen  hyväk-
sikäyttö edellyttää yhä parempia, tehokkaampia, selkeämpiä avustavia menette-
lytapoja  ja  menetelmiä. 

Miksi sitten näitä menettelytapoja  ja  menetelmiä ei käytetä? Tämän selvittämi-
seksi käytiin läpi tyypillisiä tienpidon suunnittelu-  ja päätöksentekotilanteita. 

 Näitä arvioitiin siten, että kyettiin tunnistamaan päätöksentekoa avustavien 
menettelytapojen käytön ongelmakohtia, syitä miksi niitä ei käytetä  ja  keinoja 
käytön lisäämiseksi,  jos  sille ilmenee tarvetta. Arvioinnin kohteena oli Tiehallin

-non PTS, päätiehanke, tiepiirien PTS:sät, TTS:siä,  ja tarveselvityksistä kunnos-
sapidon ja kevyenliikenteen  hankkeiden priorisointitapauksia. Tiettyjen kohtei-
den osalta aineiston läpikäyntiä täydennettiin haastatteluin. Kaikissa prosesseis-
sa huomio kiinnittyi paitsi päätösprosessin eri vaiheisiin niin myös päätöksente-
koa avustavien menetelmien käytön kannalta seuraaviin tärkeisiin ominaisuuk-
siin:  

1) Kuka tekee päätökset  ja  päätöksentekijöiden lukumäärä eri vaiheissa.  
2) Tavoitteiden  ja vaikutusten/kriteerien  tunnistaminen.  
3) Mitä tietoa eri vaikutuksista eri päätösvaiheissa  on,  miten valitaan  se 

tieto/vaikutus  jota  tarkastellaan.  
4) Kuvailevan tiedon käsittely.  
5) Mitä päätös tilanteessa ja/tai valmistelussa tehdään; priorisointilistat, 

hankekuvaukset jne.  
6) Missä muodossa vaikutustieto  on. 
7) Mitä menetelmiä/menettelytapoja  on  käytetty lopullisia ratkaisuja valit-

taessa.  
8) Miltä osin menettelytapoja tulisi suunnittelijoiden mielestä parantaa.  
9) Prosessin toistettavuus. 

Varsinaisten päätöksentekoa tukevien menetelmien osalta tarkastettiin seuraa-
via kysymyksiä: 

-  ovatko menettelytavat  ja  menetelmät liian vaikeita? 
- edellyttävätkö  menetelmät liian avointa valmistelua? 
-  onko tulosten yhdistäminen liian voimallista, mikä johtaa siihen että ei 

enää ymmärretä mitä vaikutukset todella ovat? 
- esitetäänkö  tulokset vaikeasti ymmärrettävässä muodossa? 
- mitä tuloksena saadut tunnusluvut pitävät sisällään? 
-  eikö menetelmiin luoteta? 
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Keskushallinnon PTS  ja päätieverkon  kehittäminen 

Viimeisin keskushallinnon  PTS-suunnitelma  on  "Tienpidon linjaukset  2015"  - 
 julkaisu vuodelta  2000.  Nykyisessä organisaatiossa  koko  Tiehallinnon PTS

-suunnitelman  linjaukset  käsitellään  Tiehallinnon  johdon  strategiaseminaarissa 
 ja  viime kädessä suunnitelman hyväksyy  Tiehallinnon  johtokunta.  Päätösvai-

heita  on  useita. Päätöksiä tekivät  valmistelijat,  joita oli työn eri vaiheissa  10-15 
 henkilöä, johto sekä johtoryhmä,  

Tienpidon linjaukset  2015"  —suunnitelman lähtökohdat  on  muodostettu toiminta- 
ympäristön muutoksista,  ylemmistä liikennejärjestelmän  kehittämisen tavoit-
teista  ja  eri tahojen odotuksista. Lähtökohtia suunnitelmalle haettiin  mm. tie - 
piireistä. Prosessille  olikin  tyypillistä ohjelman laatiminen vuorovaikutuksessa  
sidosryhmien  kanssa. Tämä tuleekin kokea voimavarana  suunnitteluprosessien  
onnistumisen kannalta. Tästä hyvä esimerkki  on  myös  Savo-Karjalan tiepiirin  
tienpidon  suunnitelma  2000-2010.  

Tiehallinnon PTS-prosesseissa havaitaan selvästi pyrkimys systemaattiseen 
vaikutusten arviointiin. Nämä  on  tehty  kaksivaiheisena: muodostettujen  vaihto-
ehtoistentoimintalinjojen  vaikutusten arviointi  ja  valittujen  linjausten  arviointi.  
Tielaitoksen  vaihtoehtoisten  tienpidon linjausten  vaikutusten  arvioinnilla  pyrittiin  
seulomaan muodostetuista  vaihtoehtoisista linjoista  tienpidon  tavoitteisiin 
sopivimmat.  

Tavoitesuunnittelun  mukaisesti tavoitteet määriteltiin  ja  niiden kautta syntyivät  
arvioitavat  vaikutukset. Tavoitteet ovat pääsääntöisesti  varsin  yleisellä tasolla, 
mikä osin heijastuu myös niiden arviointiin.  Tienpidon linjauksissa  tavoitteiden 
tärkeys  on  myös  priorisoitu kolmiportaisella  asteikolla; Ensisijaisen tärkeä 
tavoite, hyvin tärkeä tavoite  ja  tärkeä tavoite. Tavoitteiden  ja  niistä  johdettavien  
vaikutusten  merkitys/painoarvo  vaikuttaa lopulliseen valintaan. Vaikutusten  
tärkeysjärjestys/priorisointi  onkin aina lähtökohta, kun painotuksia arvioidaan. 
Tätä voidaan pitää valtionhallinnon suunnittelussa merkittävänä asiana, tosin  
priorisoinnin  tekeminen tulisi perustua  toistettavissa  oleviin yleisesti käytössä 
oleviin  menettelytapoihin  tai  menetelmiin.  Menettelytapoina  on  ollut tekijöiden 
tietämättä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja, joskin niitä ei täysin niille  
esitetyillä  tavoilla ole toteutettu. 

Vaihtoehtojen määrittely tapahtui siten, että siinä  huomioitiin  eri tavoin henkilö- 
autoliikenne, kevyt-  ja  joukkoliikenne  ja  elinkeinoelämä. Varsinainen arviointi 

 on  ollut määrällistä järjestys -ja  välimatka -asteikollista  arviointia. Asteikon sisältö 
lienee kuitenkin  ordinaalinen.  Arvioinnissa  hyödynnettiin  olemassa olevaa tutki-
mus-ja  seurantatietoa.  Toteutumista  on  arvioitu karkealla  viisiportaisella vaiku-
tusasteikolla,  jonka  koko  skaala  on  arvioinnissa hyödynnetty (taulukko  4.). 

 Tätä menettelytapaa  on  käytetty myös  tiepiireissä (vrt.  Savo-Karjalan  PTS).  
Välimatka -asteikollista  arviointia  ja  siihen  liitettyä  tavoitteiden  priorisointia  ei 
kuitenkaan ole hyödynnetty.  Menettelytavoilla  on  aikaansaatu karkea arvio 
vaikutusten suunnasta, voimakkuudesta  ja  merkityksestä. Johtopäätösten 
tekemisessä  on  käytetty  monikriteeristä  menettelytapaa, jossa ilman varsinaisia 
päätöksentekoa  avustavia  menetelmiä lopullinen valinta tehdään.  
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Taulukko  4.  Yhteen  veto  tavoitteiden toteutumisesta. Esimerkki välimatka-asteikolli-
sesta arvioinnista.  Tien  pidon linjauksissa  2015  (Tielaitos2000).  
(Käytetty asteikko ++, +,  0,  -, —) 

Tienpidon tavoitealueet  
ja  tavoitteet 

0  

a)a)  00 
-C 

C0  

E:cs 
.  .2a 

0>..-.  

>. C.0  

I o.  

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus  0 0  + 
Yhdistetyt kuljetuksetja matkaketjut - + + 
Yhdyskuntarakenne - ++ + 
Liikennejärjestelmät +  0  -  

Elinkeinoelämän toimintaedellytykset + - ++  
Maaseudun kuljetukset - - +  
Liikenteen hallinta +  0  +  
Kansainvälinen liikenne + - +  

Alueellinen tasa-arvo - ++  0  
Alueiden käyttötavoitteet  0  ++ +  
Väestön  ja  elinkeinoelämän tarpeet - +  0  

Sosiaalinen tasa-arvo - ++ -  
Eri väestöryhmien liikkumismandollisuudet - + -  
Joukko-  ja  kevyenhiikenteen  toimintaedellytykset - ++ - 

Liikenneturvallisuus +  0  ++  
Jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden turvallisuus - +  0  

Ympäristö - + + 
Hiilidioksidipäästöjen  vähentäminen - +  0  
Kaupunkikuva  ja  taajamarakenne - +  0  
Luonto-ja  kulttuurialueet -  0  -  
Luonnon monimuotoisuusja luonnonvarat - + - 

Systemaathsuus  ja  pyrkimys järjestelmälliseen vaikutusten arviointiin  on  merkit-
tävä  osa  transparenttia  ja  toistettavissa  olevaa suunnitteluprosessia. Saman 
tulisi koskea myös lopullista valintaa, joka nyttemmin ei ole toistettavissa, tosin 
valinta  on  kuitenkin erittäin hyvin perusteltu. Vastaavuutta annettujen painoarvo-
jen kanssa ei voida käytetyllä menettelytavalla taata. 

Lisäksi tienpidon linjauksissa  on  esitetty arvio linjausten hyödyistä  ja  haitoista 
sekä niiden kohdentumisesta erityyppisille alueille  ja  eri tienkäyttäjäryhmiin. 
Vertailukohtana  on  käytetty nykyistä tienpitoa  ja  tieverkkoa.  Käytännössä tarkas-
telun kohteena  ja  vaikutusten mittarina  on  pitkälti ollut rahankäyttä tienpidon 
eri tuotteisiin toisaalta suhteessa nykyiseen rahankäyttöön  ja  toisaalta eri taho-
jen toiveista koottuun "tarpeeseen". 
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Ohjelmatason  kannalta tarkasteltuna keskeinen kehittämistarve onkin tavoittei-
den operationalisointi. Arvioinnin puutteina  on  lähinnä vaikutusten arviointiin 
liittyvä vaikeus konkretisoida toimenpiteiden vaikutuksia ymmärrettävien vaiku-
tusmittareiden avulla. Kehittämisnäkökulmasta tämä tarkoittaa tavoitteiden 
määrittelyä, analysointia  ja  mittavälineiden  valintaa. Lisäksi Tiehallinnossa  on 

 selkeä tarve yleisimpien  ja  helposti käytettävien  ja  sovellettavien monikriteeri
-menetelmien käytön ohjaukselle. Tienpidon linjauksissa niistä olisi ollut selkeää 

hyötyä tavoitteiden priorisoinnissa  ja  lopullista valintaa edeltävissä vertailuvai-
heissa. 

Tiehallinnossa  valmistellaan myös pääteiden kehittämisen valtakunnallisia toi-
mintalinjoja. Työn tavoitteen  on  määrittää pääteiden tavoitetila  ja  kehittämispolku 

 vuoteen  2030.  Työssä päätieverkkoa tarkastellaan yhteysväleittäin tiepiirirajoista 
riippumattomina kokonaisuuksina  ja  yhteysvälin  toimenpiteitä osana pääteiden 
kehittämislinjoja. Työssä arvioidaan  jo  olemassa olevien suunnitelmien sisältöä 

 ja  toimenpiteitä priorisoidaan suhteessa pääteiden kehittämisen toimintalinjoi
-hin.  Vaikutusten tarkastelu  ja  arviointi  on  kiinteä  osa  suunnitteluprosessia alusta 

asti  ja  se  ohjaa  mm.  toimenpiteiden valintaa. 

Pääteiden  kehittämisen toimintalinjoista  on  olemassa raportti runkoverkon mer-
kityksestä  ja  lisäksi  on  olemassa ongelmia analysoivat yhteysvälikortit  ja  yhteys-
välikohtaiset kehittämisselvitykset. Pääteiden tienpidon tavoitteet ovat  tu  rvalli-
suus,  ympäristö, toimivuus  ja  taloudellisuus. Yhteysvälejä  on  arvioitu  mm.  seu-
raavilla ominaisuuksilla: liikennemäärä, kuolemantiheys, henkilövahinkoihinjoh-
taneiden onnettomuuksien tiheys, liikennöitävyys, pohjavesisuojauksen tarve, 
melun torjunnan tarve. 

Kehittämisselvityksissä  toimenpiteet (hankkeet)  on  laitettu järjestykseen tiepiirin 
ohjaamassa konsulttityössä. Järjestys  on  syntynyt enemmän  tai  vähemmän 
"sumeasti". Edellä esitettyjä kriteerejä  on  käytetty pääsääntöisesti ainakin 
perusteluina. Pääasiallisesti esitykset muodostuvat asian parissa pitkään työs-
kennelleitten muodostaessa näkemyksen siitä, missä järjestyksessä asioita 
pitäisi tehdä. Edelleen  on  vielä avoinna, miten valtakunnallinen lopullinen  priori- 
sointi tapahtuu. Verkkohierarkia vaikuttaa siihen, että  ensin  tehdään korkealaa-
tuteillä (LVM:n määrittelemät), sitten muilla vilkkailla teillä  ja sen  jälkeen hiljaisilla 
pääteillä. Tämän prosessin kehittäminen päätöksenteon aineiston  ja  menetel-
mien käytön kannalta liittyy myös tavoitteiden määrittelyyn, arviointikriteeristön 
johtamiseen, mittareiden valintaan  ja  mittaustapoihin  sekä priorisointimenetel

-mien  käyttöön osana suunnittelua toistettavuuden varmistamiseksi. Yhtenäiset 
mittaustavat  ja  priorisointimenetelmät kehittäisivät  työskentelyä oleellisesti. 

Tiepiirien  suunnitelmat 

Tiepiirien PTS-suunnitelmat  on  laadittu vastaavalla periaatteella kuin keskus-
hallinnon edellä esitetty suunnitelmakin. Siinä esitettyjen valtakunnan tason 
linjausten pohjalta kukin tiepiiri  on  laatinut oman PTS-suunnitelmansa. Lähtö-
kohtina ovat olleet  koko  Tiehallinnon päälinjaukset  (tieverkon kunnon heikkene-
minen pysäytetään, hoito säilyy vähintään nykytasolla, liikenneturvallisuuteen 
panostetaan) sekä kohtuullisen realistiseksi arvioitu rahoitustaso, joiden puit-
teissa tienpitoa  on  pyritty linjaamaan kunkin alueen erityispiirteet huomioon 
ottaen. 
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Tiepilrien PTS -suunnitelmat käsitellään  tiepiirien johtoryhmissäja  viime kädessä 
ne hyväksyy tiepiirin  tiejohtaja.  Eri  tiepiireissä  suunnitelman  laadintaprosessi 

 on  organisoitu eri tavoin, mutta kaikkialla suunnitelmien  laatimisessaja  linjaus- 
ten  muotoilemisessa  ovat olleet vahvasti mukana myös  maakuntaliittojen  ja 

 alueellisten  ympäristökeskusten  edustajat. 

Vaikutusten  luokittelussa  on  aluksi  tiepiireissä  käytetty  WA-lain  vähimmäisvaati
-musten  mukaista vaikutusten  luokittelua.  Sen  mukaan arvioitavaksi tulevat vai-

kutukset, jotka kohdistuvat:  

-  ihmisten terveyteen,  elinoloihin  ja  viihtyvyyteen,  
-  maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen,  eliöihin  sekä näi- 

den keskinäisiin  vuorovaikutussuhteisiin  ja  luonnon monimuotoisuuteen, 
 - yhdyskuntarakenteeseen,  rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan  ja  

kulttuuriperintöön;  sekä  
-  luonnonvarojen säästämiseen,  
-  sekä edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin  vuorovaikutussuhteisiin. 

Vaikutuksissa  on  kuitenkin otettu mukaan myös muita vaikutuksia. Laajennukset 
ovat tulleetkin yleiseksi tavaksi muidenkin viranomaisten arvioinneissa.  Vain 

 harvat  arvioinnit rajoittuvat nykyään puhtaasti  ympäristövaikutuksiin.  Tässä 
lähemmin tarkasteltu  Savo-Karjalan tiepiirin käyttämät  arviointimenetelmät  oli-
vat samankaltaisia kuin  Tielaitoksen tienpidon linjauksissa.  Näissä oli käytössä 

 ns. tavoitemalli  eli vaihtoehtoja  vertailtiin Tielaitoksen  tavoin ennalta asetettuihin 
tavoitteisiin.  Tienpidon  tavoitteiden toteutumista arvioitiin välimatka -asteikoilla 

 samoin kuin  Tiehallinnon PTS:ssä.  Johtopäätösten  tekokin  oli vastaavanlainen 
prosessi.  

Tiehallinnon  ja  tiepiirien  toiminta-  ja  taloussuunnitelmat (TTS)  ovat keskipitkän 
aikavälin suunnitelmia, jotka sisältävät arvion neljän seuraavan vuoden rahoitus

-kehyksistä  ja sen  perusteella  laaditun  suunnitelman rahoituksen jakautumisesta 
 tuoteryhmittäin  ja  tuotteittain. Tiepilrien lIS -suunnitelmat käsitellään  tiepiirien 

johtoryhmissä  ja  ne hyväksyy tiepiirin  tiejohtaja. 

Tiepiirien TTS:ssä  investoinnit  on  esitetty hankkeen tarkkuudella aivan pienim-
piä hankkeita lukuun ottamatta (esimerkiksi pienet  liikenneturvallisuustoimen-
piteet). Tiepiirien TTS:n  kautta  konkretisoituvat PTS -suunnitelmissa  ja  muissa 
strategisissa suunnitelmissa tehdyt  linjaukset tienpidon painopisteistä. 

TTS:n  laadinta alkaa yleensä  verkollisista  selvityksistä. Niissä kartoitetaan kun
-nittain  mm.  tiestön tila,  päällystetarpeet, kevyenliikenteen  tarpeet jne. Tässä 

arviointi perustuu suhteelliseen yleisen tason aineistoon.  Verkollinen  selvitys 
johtaa kuitenkin  10  -  15  keskeisimmän/tärkeimmän  kohteen tunnistamiseen. 
Nämä kohteet  priorisoidaan.  Siinä painopiste  on  liikenneturvallisuudessa,  palve-
lutasossa,  sujuvuudessa  ja H/K-suhteessa.  lIS:n  ulkopuoliset hankkeet har-
voin pääsevät toteutukseen  TTS:ssä  ohjelmoitujen hankkeiden ohi.  Tavallisem

-paa  onkin, että  TTS:ssä  jo  olevia hankkeita joudutaan siirtämään pidemmälle 
tulevaisuuteen. 

Vaikutusten arvioinnin sisältö  ja  arvioinnin dokumentointi vaihtelee  tiepiireittäin. 
 Vaikutusten arvioinnissa  on  yleensä keskitytty toteamaan tien fyysisten  ja  toimin-

nallisten ominaisuuksien sekä tien lähiympäristön tilan muutokset.  Liikennetur- 
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vallisuuden  osalta  on  esitetty  suunnitelmakauden investointihankkeiden  asken
-nallinen onnettomuusvähenemä. Tienkäyttäjiin  ja  muuhun yhteiskuntaa kohdis-

tuvia  hyvinvointimuutoksia  ei juurikaan ole arvioitu. Tämä johtuu pääsääntöisesti 
tavoitteiden  abstraktisuudesta,  ja  niiden vaikeasta  mitattavuudesta.  Epäselvyyt-
tä aiheuttaa osin tietämättömyys siitä, miten näin kerättyä tietoa voi esimerkiksi 
hankkeiden  priorisoinneissa  hyödyntää.  

Tiepiirien tarveselvityksiksi  kutsutaan suunnitelmia, joissa selvitetään tarpeet 
jonkin tyyppisen  tienpidon  toimenpiteen tekemiseen.  Tarveselvityksen  avulla 
kootaan  toimenpidejoukko,  josta voidaan nostaa toimenpiteitä  jatkosuunnitte

-luun sekä arvioida kyseisen tarpeen poistamiseen tarvittavan rahoituksen suu-
ruutta. Tyypillisiä esimerkkejä ovat  mm.  tiepiirien  kevyen liikenteen väylien 

 tarveselvitykset, päällysteohjelmat  jne.  Tarveselvitys  voi myös sisältyä jonkin 
muun suunnitelman osaksi, jossa kootaan tarkasteltava  toimenpidejoukko.  

Useimmiten  tarveselvityksessä  pyritään jollain  keinolle priorisoimaan  esiin 
noussut  toimenpidejoukko toimenpideohjelman laatimiseksi.  Periaatteessa  prio-
risoinnin  tulisi perustua toimenpiteiden vaikutuksiin. Käytännössä  on  yleensä 
kyse suuresta määrästä kohteita  ja  alustavista toimenpiteistä, joiden sisältö  ja 
sen  myötä vaikutukset eivät ole  kovin  tarkasti  määritettyjä.  Tosin esimerkiksi 

 päällysteohjelmia  laadittaessa  on  käytetty  varsin  merkittävään aineistoon perus-
tuvia  monikriteerimenetelmiä,  joissa  kriteerien  painotukset  on  otettu huomioon 

 (Tiehallinto  2001 C).  Tällaisten menetelmien käyttö  nopeuttaisi  oleellisesti 
erilaisten ohjelmien toteuttamisen  pririsointia.  

Yleensä  tiepiirien  selvityksissä erilaisten toimenpiteiden tärkeyttä kuvaamaan 
 on  käytetty varsinaisten vaikutuksia kuvaavien tekijöiden ohella  ja  sijasta lähtö

-tietoindikaattoreita.  Näiden  on  ajateltu  korreloivan  hankkeen vaikutuksen kans-
sa  (vrt. kpl.4, arvioitavat  vaikutukset). Esimerkiksi kevyen liikenteen väylän 
tarvetta  turvallisuusvaikutuksen  näkökulmasta  kuvaavina indikaattoreita  käyte-
tään  mm.  autoliikenteen määrää  ja  nopeutta tiellä, jolla ei ole väylää. Toimenpi-
teen  turvallisuusvaikutus henkilövahinko -onnettomuuksien  vähenemänä  ilmais-
tuna  on  niitä harvoja vaikutuksia, joita tiepiirin suunnittelijoiden mukaan,  on 

 tällä hetkellä  mandoflista  arvioida määrällisesti kohtuullisella työllä  ja  tarkkuudel-
la. Tämä tehdään yleisesti käytetyn  TARVA-ohjelmiston avulla. Vaikka ohjel-
mistoa voidaan kritisoida  se  luo kuitenkin  koko  maan kattavan yhtenäisen 

 arviointisysteemin  kuvaamaan  turvallisuusvaikutusta.  

Vastaavalla tavalla suhtaudutaan hankkeiden  H/K-suhteisiin. Vaikka suhdetta 
 ja sen  laskennan periaatteita voidaan perustellusti kritisoida,  se on  kuitenkin 

yhtenäinen  ja  yhteisesti hyväksytty menettelytapa, mikä tekee hankkeet  sen 
 sisältämien vaikutusten osalta  vertailukelpoisiksi.  Vastaavia mittareita toivottiin 

 tiepiireissä  muillekin vaikutuksille. 

Yhteenvetoa 

Yhteenvetona  tienpidon  voidaan todeta, että vaikutusten arviointi  on  yleisesti 
ottaen  varsin  perusteellista  ja  arvioinnissa  on  sovellettu useista  arviointitapoja 
(vrt,  myös Roininen  2001);  standardi  ja  normiperusteista  arviointia  (mm.  päätie-
hankkeet/runkoverkko), tavoitearviointia (PTS,  US),  tehokkuusmalleja  (hanke

-arvioinnit)ja osallistuvaa  arviointia  (PTS).  Hyvää arvioinneissa  on  myös  tienkäyt-
täjäasiakkaiden  tarpeiden merkityksen korostaminen. Tarkastelun perusteella  
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päätöksentekoa  avustavien  menettelytapojen  ja  menetelmien kannalta tunnis-
tettiin seuraavia asioita: 

Kaikki suunnittelun tasot;  
-  Selkeä tarve yhtenäisten  arviointikehikon  luomiseksi:  kehikossa  kuvataan 

tavoitteet, vaihtoehtoiset  tienpidon  toimet, joista vaikutuksia syntyy, vaiku-
tus, vaikutuksen suuruuden  ja  vaikuttavuuden suuruuden mittari.  

-  Selkeä tarve tavoitteiden muuntamisessa kriteereiksi  ja  edelleen  mittareik
-si;  esimerkiksi määritellä mitä vaikutukset elinkeinoelämälle tarkoittaa.  

-  Selkeä tarve yhtenäisten mittareiden aikaansaamiseksi myös muille kuin 
 kannattavuuslaskelmalle. 

- Sidosryhmien mukaansaamiseen  soveltuvia tehokkaita menettelytapoja. 
 - Läpinäkyvyys  koko  suunnittelujärjestelmän  läpi.  

- Terminologian  määrittely  ja  yhtenäistäminen.  

Keskushallinnolle  tyypillisiä  kehittämistarpeita  olivat seuraavat:  
-  Tavoitteiden määrittely  ja  käsitteellistäminen. 
- Ordinaalisen  aineiston käsittelyyn soveltuvien menetelmien käyttöönotto 

 ja  kehittäminen.  
-  Välimatka-asteikon kehittäminen.  
-  Selkeä tarve  ja  halua oppia käyttämään päätöksentekoa  avustavia  menet-

telytapoja  ja  menetelmiä.  
-  Lainsäädännön muutoksien vaatimukset  (EU,  YM)  mm. WA-lain  mukai-

set  hankeYVAt  ja  ohjelmien vaikutusten arvioinnit edellyttävät uusien 
menetelmien  käyttöönottoa. 

Tiepiireille  tyypillisiä  kehittämistarpeita  olivat seuraavat:  
- Hankearvioinnin vaikutuskorttien  kehittäminen, siten että muun arvioinnin 

tulokset ovat selkeästi esillä.  
-  H/K-laskelmien sisällön erittely  ja  siihen sisältyvät  painotukset/arvos-

tukset. 
-  Eri tekijöiden painotus (arvottaminen)  on  tehty valmiiksi.  Ts.  painotus ei 

vastaa  päätöksentekijän,  asianosaisten, alueen tms. omaa painotusta 
vaan  on  muualla  määritetty  "keskimääräinen"  tai  jokin muu  (esim. kvarttiili) 

 arvo.  
- (Ajo)kustannuksia  ei ole avattu, ts. ei ole kerrottu, mistä  komponenteista 

 säästöt  tai  kustannuksen  kussakin tapauksessa koostuvat.  
-  Ohjeet siirtymisestä mitta -asteikosta  toiseen esimerkiksi  suhdeluvulta 

intervalliasteikolle. 
-  Menettelytapojen  ja  menetelmien käytön  ohjeistus.  

Päätöksentekoa  tukevien  menettelytapojen  ja  menetelmien käytöstä ilmeni 
seuraavaa:  

-  Menettelytavoista  ja  menetelmistä ei tiedetä eikä niitä juurikaan osata 
käyttää.  

-  Niiltä osin kuin käytetään, niin käyttö ei perustu  perusaineiston  laatuun. 
 - Järjestysluvullista  aineistoa  on  käytetty välimatka -asteikollisena,  mikä 

saattaa johtaa vääriin johtopäätöksiin.  
-  Menetelmien käytölle  on  selkeä kysyntä; esimerkiksi ohjelmien  ja  tarve- 

selvitysten vaihtoehtojen  ja  vaikutusten lukumäärä  on  niin suuri, että nyt 
käytetyt menettelytavat eivät takaa annettujen  painotusten  mukaisten 
ratkaisujen valintaa.  
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-  Menetelmien käyttö  on  tietyissä tarveselvityksissä esim. päällysteohjelma, 
kevyen liikenteen ohjelmat käytetty, mutta niiden käytön ohjeistusta  ja 

 koulutusta tarvitaan. 
- Suunnitteluprosessin  aikana tehdään paljon valintoja. Erilaisiin valinta- 

tilanteisiin soveltuvista menetelmistä tulisi tehdä listaus. 
-  Menetelmien pitäisi olla joustavia; aineisto niin vaihtoehdot kuin mittaus- 

tulokset muuttuvat. 
-  Menetelmien tulee soveltua yhdelle  tai  useammalle päätöksentekijälle/ 

valmistelijalle. 
-  Menetelmien tulisi kyetä käsittelemään samanaikaisesti usealla eri astei-

kolla olevaa aineistoa. 
-  Epävarman, yleisluonteisen aineiston käsittelyyn soveltuvat menetelmät, 

joilla perusjoukosta voidaan yhteisesti hyväksytyillä painotuksilla löytää 
toteutettavat keskeiset hankkeet suurestakin perusjoukosta.  
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7 VAIKUTUSTIEDON  YHDISTÄMINEN  JA 
 HYVÄKSI KÄYTTÖ  

7.1  Vai  kutustieto  kootaan vai  kutusmatriiseihin 

Vaikutustiedon  yhdistäminen tarkoittaa sitä, että kaikki koottu vaikutustieto ote-
taan huomioon  ja  siitä tehdään toimenpiteisiin johtavat päätelmät. Tämä edel-
lyttää aina jonkinasteista vaikutustiedon  ja  vaikutusten painoarvojen/merkitysten 
yhdistämistä  ja  edellyttää tiettyjen menettelytapojen  tai  menetelmien käyttöä. 

Nykyiset suunnitteluprosessit tuottavat huomattavan määrän aineistoa  ja  koko-
naisuuden hahmottaminen  on  yleensä muille kuin asiantuntijoille hyvinkin vai-
keaa. Arviointi  ja suunnitteluprosesseja  leimaavat tietynlainen jäykkyys  ja  maine 
hankalasta toteutettavuudesta. Tämä  on  ollut suurelta osin seurausta siitä, 
että esimerkiksi lakisääteiset YVA:t  on  määritelty yleensä suurten hankkeiden 
toteutuksen edellytykseksi laajojen suunnitteluprosessien rinnalla. Toisaalta 
etenkin tutkijoiden  ja  suunnittelijoiden näkökulmasta tärkeäksi  on  nähty yksityis-
kohtaisen tiedon määrä  ja  laatu sekä vaikutusten ennakointi. 

Arvioinnin rooli ohjauskeinona  ja  päätöksenteon apuvälineenä tuo uuden näkö-
kulman myös menetelmien käyttöön  ja  päätöksenteon suhteelle.  Wilkins (2003) 

 näkee asian siten, että  asiat,  joista arviointia usein syytetään  ja  jotka osaltaan 
ovat johtaneet arvioinnin paisumiseen, voisivatkin olla arvioinnin vahvuus  ja 

 mandollisuus. Tällä  hän  tarkoittaa sitä, että vaikutusten arvioinnin merkitystä 
ei pidä nähdä pelkästään vaikutusten ennakointina  ja  tätä kautta ehkäisynä, 
vaan lisäksi pitäisi entistä enemmän kiinnittää huomiota mandollisuuksiin yhteis-
kuntien kehittämismekanismina pitkällä aikavälillä. Jotta tämä voisi tapahtua 
tarvitaan oikein käytettyjä menetelmiä johtopäätösten tekemiseen.  

On  todettu, että laajat selvitykset eivät tuo juurikaan hyötyä  ja  oikeutusta arvioin-
nille,  jos  päätöksentekijät eivät niitä lue  tai  eivät osaa niitä lukea. Esimerkiksi 
Altonin  ja Underwoodin  (2003)  mukaan perussyy tähän  on  yleensä  se,  että 
arvioinnit ovat usein hankalasti luettavia, etenkin  jos  ne ovat pitkiä, teknisiä  ja 

 pyrkivät tarkkuuteen. Tästä johtuen päätöksentekijöillä  on  tällöin pyrkimys joko 
ankkuroitua tavoitteisiinsa  ja  etsiä selvityksistä näitä tavoitteita tukevia  tai 

 vastustavia tietoja  tai  vähentää  ja  tiivistää heille tuotettua tietoa ymmärrettä-
vämmälle tasolle, jolloin väärintulkinnan mandollisuus kasvaa (Hokkanen  1997). 

 Tämän seurauksena arvioinnin tekijät saattavat kokea, ettei heidän tekemäänsä 
arviointia lopulta käytettykään päätöksenteossa  tai  että sitä ei heidän mielestään 
huomioitu riittävästi. 

Suoritettujen haastattelujenkin perusteella syy tähän ei ole niinkään osapuolis
-sa,  vaan menettelytavassa. Tiehallinnossa olisi tärkeää saada arvioinnin tekni-

syys  ja  "fyysinen maailma" kohtaamaan päätöksenteossa tarvittavan "psyykki-
sen maailman" eli sosiaaliset arvot. Silloin arvioinnin tulokset esitetään aluksi 
ennen varsinaisten menetelmien käyttöä kootusti graafisesti esimerkiksi matrii-
simuodossa, mikä mandollistaa hankkeiden toteuttamisvaihtoehtojen yleisen 

 ja  nopean vertailun. Näin  on  tehty  mm. Tiehallinnon PTS:ssä.  Tämän lisäksi 
esitetään tiivistetysti minkälaiseen kehitykseen kunkin vaihtoehdon valinta saat-
taa johtaa. 
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Pelkästään tällainen menettelytapa pakottaa päätöksentekijät näkemään ar-
vioinnin eri  osa-alueet  ja  arvioijien  käsitykset vaihtoehtojen vaikutusten hyvyy-
destä  tai  huonoudesta  ja  suhteen kyseisen vaikutuksen  ääritilanteisiin.  Vaikka 
tällaisella ei sinänsä ole merkitystä itse arvioinnin oikeellisuuteen  tai  onnistumi-
seen,  se  varmistaa  sen,  että arvioinnista  on  selkeä tulkinta ainakin keskustelun 
pohjaksi. Lisäksi menetelmä mandollistaa kunkin  päätösvaihtoehdon  oletettujen 
vaikutusten  peilaamisen  suhteessa omiin  tai  yleisiin arvostuksiin. Tällainen 
subjektiivisuuden  ja  arvojen mukaan tuominen  tai  ehkä ennemminkin niiden 
selvä hyväksyminen voisi olla yksi käytännön  askel  arvioinnin  ohjausroolin 

 selkeyttämiseksi päätöksenteossa.  

72  Valinnan  tekeminen edellyttää vaikutustiedon  ja arvostuksien 
 jonkinasteista yhdistämistä 

Subjektiivisten  painotusten  esille  tuominne  ei kuitenkaan yksinomaan riitä. Suuri 
vaikutusten määrä, lukuisat  intressitahot  jne. edellyttävät, että  formaaleja 

 menettelytapoja  ja  menetelmiä  on  käytettävä, jotta  konsistentti  ratkaisu voidaan 
tehdä. Näissä  menetelmissä  yhdistetään aina jossain määrin  vaikutustieto  ja 

 erilaisten vaikutusten arvostukset  (vrt, esim.  Rhodes 1993).  

Vaikutustiedon yhdistämisessä  nk.  aggregoinnissa  voidaan hyödyntää päätök-
sentekoa  avustavia  menettelytapoja  ja/tai  menetelmiä  (Goicoechea ym.  1982, 

 Hokkanen  &  Kautto  1996,  Hokkanen  &  Pellinen  1997,  Hokkanen  &  Salminen 
 1997,  Landelma  ym.  200).  Näiden käyttö riippuu suoraan siitä, mikä  on  ollut 

arvioinnin tapa  ja  minkälaista  ja millä  mitta-asteikolla olevaa tietoa  on  käytettä-
vissä,  millä  tavoin  vaikutustieto  vaihtelee  tarkastelluilla  vaihtoehdoilla  ja  kuinka 
monen henkilön  tai  intressitahon  painotukset tulee ottaa huomioon. 

Päätöksentekoa avustavat menetelmät ovat tavallaan  vertailumenetelmiä,  jotka 
ottavat erilaiset arvostukset huomioon (Hokkanen  &  Simonen  1994,  Goyal & 
Deshpande  2001).  Vertailumenetelmillä  pyritään tiivistämään  ja  jäsentämään 
prosessissa tuotettua tietoa. Tietyillä  menettelytavoilla  ja  menetelmillä aineiston 
tulee olla vähintään välimatka -asteikollista  ja  tietyillä  menettelytavoilla  järjestys

-luvullinen  aineisto  on  riittävää. Esimerkiksi  Tiehallinnon PTS:n  valinnan  perus-
telu olisi selkeämpää,  jos  tarkoitukseen soveltuvia menettelytapoja olisi käytetty. 

Menetelmien  ja  menettelytapojen käyttö ei sinänsä ole ongelma, mikäli vertailu- 
menetelmät tunnetaan, niitä osataan käyttää  ja  niiden valinta kyetään perustele-
maan.  Sen  sijaan ongelmia syntyy, mikäli  em.  ehdot eivät  täyty  (Hokkanen 

 1997).  Mikäli eri menetelmiä ei tunneta, aito  menetelmävalinta,  joka perustuu 
käytettävissä olevan aineiston määrään  ja  laatuun sekä  tarkasteltavaan  ongel-
maan ei ole mandollinen.  Esim.  Suomessa tämä ilmenee pääsääntöisesti siten, 
että arvioinneissa ei joko käytetä varsinaisia  vertailumenetelmiä  tai  ainakaan 
käytettyjä menetelmiä  tai  niiden puutteita  ja  rajotteita  ei tuoda riittävästi esille. 

Päätöksentekoa  avustavilla  menetelmillä tarkoitetaan siis työkaluja, joilla halli-
taan samanaikaisesti kaikki päätöksentekoon  ja/tai  toimenpiteisiin vaikuttava 
tieto: vaihtoehdot, vaikutukset, eri  vaikutusten/kriteerien  erilaiset painotukset 

 ja  epävarmuudet.  Menetelmien  ja  menettelytapojen avulla etsitään eri  tavoittei-
den/vaikutusten/kriteerien  erilaista  priorisointia,  mandollisia  ratkaisuvaihtoehtoja 

 ja  näiden  paremmuus/priorisointijärjestystä  sekä haetaan päätöksentekoon 
osallistuvien mieltymysten mukaista  kompromissiratkaisua. 
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Päätöksentekoa  avustaville menetelmille  voidaan esittää lukuisia vaatimuksia. 
 Tienpidon  kannalta keskeistä ovat seuraavat:  

•  On  kyettävä tuottamaan tietoa  ja  vertailemaan tietoa useista eri vaihtoeh-
doista  -  kapasiteetti.  

•  Kaikki vaikutukset tulisi, niin kuvaileva kuin  numeerisesti mitattukin,  kyetä 
ottamaan huomioon. Tämä tarkoittaa yleensä aluksi  varsin  laajaa näkö-
kulmaa, mutta myös perusteltua  ja  avointa vaikutusten karsintaa  -  katta

-vuus  ja  perustelut  Tiehallinnon  kannalta.  
•  On  kyettävä analysoimaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksia 

 -  aikaväli.  
•  Epävarmuutta tulee kyetä kuvaamaan  -  epävarmuus.  
•  Eri osapuolten, myös  maallikoiden -  tulee kyetä ymmärtämään miten eri 

vaikutukset vaikuttavat heille tärkeisiin asioihin  - ymmärrettävyys  ja 
 kohdentuminen. 

• Suunnittelun/prosessin  aikana esille nousevat uudet  vaikutukset/vaikutus-
tieto tulee voida helposti liittää tarkasteluun  -  joustavuus.  

• Vaikutustiedon käsittely/päätöksenteon avustaminen  ei saa edellyttää 
merkittävästi tavanomaista suurempia  suunnitteluresursseja,  kuten 
kallista  erityisosaamista  ja  normaaliin  suunnitteluprosessiin  verrattuna 
paljon suurempaa ajankäyttöä  -  resurssit.  

• Vaikutustiedon  käsittely  on  julkista ja  nojaa avoimesti järjestettyyn vuoro-
vaikutukseen  -  julkisuus  ja  vuorovaikutteisuus.  

Jos  useita vaihtoehtoja voidaan  hyväksyttävällä  tavalla toteuttaa, edellyttää 
 se  vertailumenetelmien käyttöönottoa.  Varsinaisen ratkaisun löytymiseen käy-

tettävissä olevan aineiston avulla, vaikuttaa ihmisen kyky käsitellä tietoa. Ihmi-
sen tiedon  käsittelykyky  on  valikoivaa,  vaiheittaista  ja  jonkin  mallin  avulla tapah-
tuvaa.  Jos  sopivaa  mallin  osaa ei ole, ei tietoa  vastaanoteta  tai se jää  käyt-
tämättä.  Vaiheittaisuus  tarkoittaa sitä, että ihminen tarkastelee yleensä kerral-
laan  vain 2 -3  tekijää. Tämä voi tosin olla joissain  tienpidon  tilanteessa riittävää. 
Ei tarvita useamman vaikutuksen käsittelyä. Käytännössä tämä kuitenkin tar-
koittaa  jo  neljän vaikutuksen  ja  kolmen vaihtoehdon tilanteessa sitä, että ihmi-
nen ei kykene ratkaisemaan ongelmaa ilman apuvälineitä. Ilman  avustavia 

 välineitä lopullinen yhdistäminen mielessä tehdään  peukalosäännöin, yksinker-
taistamalla  ongelma  hallittavalle  tasolle esimerkiksi vähentämällä vaikutusten 
määrää. Ilman apuvälineitä johtopäätökset perustuvat yleensä  rajoitettuun  jouk-
koon  tarkasteltuja vaikutu ksia/kriteerejä,  lasketaan todennäköisyyksiä väärin 

 ja  voidaan tehdä  motivaatioperäisiä  virheitä. Ilman apuvälineitä myös  toistetta-
vuus  voi olla vaikeaa (Hokkanen  1997,  Tversky & Kahneman  1986,  Babbie 

 1989).  Tähän liittyy myös  valikoivuus  eli valitaan  tutuin ja/tai helpoiten  käytettä-
vissä oleva tieto, joka  on  oman yhteisön edun mukainen. Muiden  intressitahojen 

 kannalta tarkastelu  jää  tällöin yleensä puutteelliseksi.  Virheentekomandollisuuk
-sia  lisää vielä  perusaineiston  epävarmuus. Näistä aiheutuu yleensä vääristymiä 

 lopputuloksiin  eikä ratkaisu ole välttämättä yhteisön kannalta  paras  mandollinen 
 tai  edes valittujen  painotusten  mukainen. 

Yhteiskunnan kannalta parhaan mandollisen  kompromissin  löytäminen tarkoit-
taa myös  kriteerien/vaikutusten  välisen  kompensoinnin  ymmärtämistä.  Kom

-pensointi  merkitsee  huonon/haitallisen  vaikutuksen  kompensointia  toisen vaiku-
tuksen hyvyydellä. Esimerkiksi  edullisemmat  kustannukset kompensoivat haital-
liset päästöt. Yksinkertaistaminen johtaa yleensä siihen, että  kompensointia 
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ei toteuteta lainkaan  ja sen  merkitystä ei pohdita päätöksenteon yhteydessä. 
Kompensoinnin ymmärtäminen  on  yksi tapa suojata yhteiskunnallisessa päätök-
senteossa kaikkien intressitahojen näkemyksiä. 

Kun menettelytapojen  ja  operationalisoinnin  avulla aineisto  on  koottu käsiteltä-
vään muotoon - kvalitatiivisena  tai  kvantitatiivisena -,  niin erilaisten formaalim

-pien  menetelmien avulla voidaan aineistoa edelleen käsitellä  ja  tehdä johtopää-
töksiä. Menetelmien avulla voidaan esimerkiksi selvittää, minkälaisten arvojen 
vallitessa tietty vaihtoehto  tai  tietyt vaihtoehdot voivat  tulla  valituksi. 

Päätöksenteon avustamista tarvitaan useissa eri päätöksenteon vaiheissa kuten 
esimerkiksi (Salminen ym.  1996,  Hokkanen ym.  1997,1998,  Kangas ym.  2003): 

1) soveltumattomien vaihtoehtojen karsinta,  
2) eri vaikutusten arvostusten selvittäminen,  
3) toimenpiteiden priorisointi,  
4) hankkeiden valinta,  
5) kutakin vaihtoehtoa kuvaavien arvostusten selvittäminen. 

Päätöksentekoa avustavan menettelytavan  tai  menetelmän käyttö riippuu taas 
päätöstilanteen kompleksisuudesta  (kuva  9.). Jos  kaikki vaikutukset tukevat 
tiettyä toteutustapaa erillisiä menetelmiä ei luonnollisesti tarvita.  Sen  sijaan 

 jos  tarkastelussa olevista esimerkiksi  10  vaikutuksesta useat  tu  kevat  eri toteu-
tustapoja, niin menetelmien käyttö  on  lähes välttämätöntä. 
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Kuva  9.  Päätöksentekoa tukevien menettelyta  polen ja  menetelmien käyttö. 

Kuvasta  9  nähdään pelkistettynä  avustavien  menettelytapojen  ja  menetelmien 
käytön periaatteita. Kun tieto  on  koottu tehdään kuvaileva arviointi, jossa  kvanti-
tatiivinen  tieto perustellaan. Tieto niin määrällinen kuin laadullinen kootaan 

 vaikutusmatriisiin,  joka mandollistaa  jo  tietynlaista vertailua.  Jos  jokin vaihtoehto 
 on  kaikkien vaikutusten suhteen lähinnä asetettuja tavoitteita mitään  avustavia 

 menetelmiä  tai  menettelytapoja ei tarvita. Voidaan tehdä  konsistentti  eli asetettu-
jen tavoitteiden  ja  painotusten  mukainen ratkaisu.  
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Yleensä eri vaihtoehdot ovat eri kriteereillä lähinnä tavoitteita. Tällöin joudutaan 
tarkastelemaan onko vaikutukset kaikilta osiltaan hyväksyttäviä, vai voidaanko 
jotain karsia  vaikutustiedon  perusteella. Tämä  kriteeritoteutumiin  liittyvä tarkas-
telu voi myös johtaa  konsistenttiin  ali asetettujen tavoitteiden  ja  painotusten 

 mukaiseen ratkaisuun.  

Jos  näin ei ole kriteerit asetetaan tärkeysjärjestykseen. Tarkastellaan riittääkö 
tämä  preferenssi -informaatio  konsistentin  ratkaisun löytämiseen.  Jos se on 

 mandollista vältytään  varsin  työläiltä painoarvoja selvittävien  menetelmien käy-
töItä.  Jos  tavoitteiden  ja  niistä  johdettujen kriteerien  tärkeysjärjestys ei mandol-
lista  konsistentin  ratkaisun valintaa joudutaan turvautumaan täysin  aggregoiviln 

 eli  yhdistäviin  menetelmiin. Näissäkin  on  otettava huomioon  millä  asteikolla 
koottu  perusaineisto  on.  Tätä  koko  prosessia  on  tarkoitus tarkastella yksityis

-kohtaisem  min VAHA—hankkeen  myöhäisemmissä  vaiheissa.  
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Tämän selvitys  on  osa  laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena  on  arvioida 
erilaisten menettelytapojen  ja  menetelmien soveltuvuutta tienpidon vaikutusten 
hallinnassa syntyvien aineistojen käsittelyssä. Erilaisia päätöksentekoa  ja  suun-
nittelua avustavia menetelmiä  ja  menettelytapoja  on  suuri määrä. Ne edellyttä-
vät erilaisia asioita käytettävissä olevalta perusaineistolta. Jotta mandollisimman 
suuri  osa kerätystä  tiedosta voidaan hyödyntää lopullisia päätöksiä tehtäessä, 
edellyttää  se  käytettävissä olevan tiedon laadun  ja käytettävyyden ymmärtämis-
ta.  Tämän vuoksi menetelmiin  ja menettelytapoihin  liittyvästä laajasta kokonai-
suudesta tarkastellaan tässä raportissa käytettävissä olevan tiedon laatua  ja 

 soveltuvuutta. Varsinaisia menettelytapoja  ja  menetelmiä tarkastellaan erillises
-sä  selvityksessä. 

Vaikutusten hallinta:  

Tiehallinnossa tienpitäjän  eli Tiehallinnon toimenpiteet yleisten teiden hoitami-
seksi, ylläpitämiseksi  ja  kehittämiseksi  on  ryhmitelty erilaisiksi tuotteiksi  ja  tuote- 
ryhmiksi. Näistä toimenpiteistä aiheutuvia vaikutuksia arvioidaan erityyppisissä 
suunnittelutilanteissa. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään tehtäessä, käytettävissä 
olevan aineiston perusteella, johtopäätöksiä  ja  edelleen käytännön toimenpitei-
tä, kuten uusinvestointeja, korvausinvestointeja, ylläpitotoimenpiteitä jne. 

Tienpidossa  vaikutusten hallinta  on  erittäin laaja kokonaisuus. Siihen liittyy 
vaikutusten tunnistamista, niiden määrittelyä, mittaamista, arviointia suhteessa 
tavoitteisiin, tiedon esittämistä, yhdistämistä, ylläpitoa, seurantaa  ja  päätöksen-
tekoa eri vaiheissa. Näin muodostuu vaikutusketju, jolla tarkoitetaan muutosten 
sarjaa, jossa tienpidon toimenpiteen aiheuttamasta muutoksesta seuraa edel-
leen muita muutoksia. Kaikki vaikutusketjut aiheuttavat yhdessä  tai  useammas-
sa vaiheessa muutoksen  tai  muutoksia jollain liikennepoliittisella tavoitealueella. 
Kuhunkin tavoitteeseen voidaan näin vaikuttaa tienpidon toimenpiteillä. Syntyvä 
vaikutus  on  jokin muutos,  jota  voidaan mitata tietyllä sovitulla kriteerillä, joka 

 em.  määrittelyn mukaisesti voidaan johtaa tavoitteista. Tämän kriteerin mittaus 
tehdään sovitulla mittarilla  tai indikaattorilla (Hammond ym. 1995).  

Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin tarkasteltavalla toimenpiteellä 
saavutetaan tavoiteltuja vaikutuksia. Tämä perustuu mitattujen vaikutusten  ana-
lysointiin.  Näitä vaikutuksia tarkastellaan määriteltyihin tavoitteisiin nähden eli 
arvioidaan muutoksen suuruutta suhteessa asetettuu  n  tavoitteeseen. Vaikutta-
vuus voidaan jakaa samalla tavoin kuin tavoitteetkin. Näin tavoitteet pysyvät 
yhtenäisenä läpi  koko suunnitteluprosessin.  Vaikutusten arvioinnin yhtenä haas-
teena onkin arvioida, miten tienpidon toimenpiteistä syntyvät vaikutukset toteut-
tavat liikennepolitiikalle asetettuja yleistavoitteita. 

Vaikutusten  hallinnan koko  ketjun hallitseminen edellyttää paitsi ketjun kuvaa-
mista myös niihin liittyvien teoriaosioiden riittävää hallitsemista  ja ohjeistamista. 

 Valitut vaikutukset, niiden väliset riippuvuudet  ja sen  vaikutus johtopäätöksiin, 
käytetyt mitta-asteikot  ja  niille mandolliset matemaattiset toimenpiteet, eri 
arviointitavat  ja  niille tyypilliset menetelmät, vaikutustiedon esittäminen  ja 

 yhdistäminen erilaisiin arvostuksiin jne. ovat asioita, jotka edellyttävät paitsi 
perusteorian hallitsemista myös riittävää ohjeistusta. 
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Arviointitapa  vaikuttaa aineiston laatuun  ja  käytettäviin menetelmiin:  

Tienpidon  vaikutusten arvioinnin kannalta arvioinnin keskeiset  perustyypit  ovat: 
 1)  standardi -ja  normiperusteinen  arviointi,  2)  tavoitearviointi, 3)tehokkuusmallit 

 ja  4)  osallistuva arviointi. Luokittelu voi olla myös toisenlainen, mutta  peruserot 
 eri  arviointitavoissa  ovat samanlaiset. Eri  arviointitavat  eivät myöskään ole 

toisiaan poissulkevia. 

Standardi-ja  normiperusteisessa  arvioinnissa selvitetään mandolliset poikkea-
mat  joko ennalta  hyväksytyistä standardeista,  esimerkiksi  laatuvaatimuksista 
ja/tai tulostavoitteista.  Tähän arviointiin liittyvät tavoitteet  ja  käsitteet  on  yleensä 
selkeästi määritelty  ja  tarvittava aineisto  on  numeerisesti  tai  muutoin yhteisesti 

 sovituilla  tavoilla mitattavissa. Tähän arvioinnin  tyyppiin  ei sisälly  kovin  suuria 
ongelmia  Tiehallinnon suunnitteluprosesseissa. 

Tavoitemallin  lähtökohtana  on  olettamus, että tavoitteet ovat ensisijaisia  ja  ne 
muodostavat "mitä pitäisi olla" näkökulmat, joihin toiminnassa pyritään. Samalla 
ne muodostavat  kriteeristön  jolla vaikutuksia tarkastellaan.  Tavoitearviointi  liittyy 
näin selkeästi  tienpidon  vaikutusten hallintaan, esimerkiksi mikä  on  tieverkon 

 tavoitteellinen  palvelutaso, mikä  on  tilanne nyt, palvelutaso eri tavoin toteutettu-
na jne. Erilaiset ohjelmat  ja  yksittäistä hanketta koskevat suunnitelmat ovat 
tyypillisiä  tavoitearviointeja.  Rationaalinen  toimija  valitsee lähinnä tavoitetta 
olevan ratkaisun.  Moniulotteisessa (useavaikutuksisessa/monikriteerisessä) 

 ympäristössä vaikutusten painoarvo nousee luonnollisesti esille. Lopullinen 
valinta tehdään yhdistämällä eri vaikutusten  painotuksetja vaikutustieto. Tavoi-
teasettelu  on  siis aina  arvopohjaista  ja  subjektiivista. Sitä eivät määrää yksino-
maan tietoja  sen  rationaalinen tulkinta, vaan arvojen lisäksi  toimijoiden  erilaiset 
intressit sekä niihin liittyvät  eturistiriidat  ja  valtapyrkimykset. Tiehallinnolletavoi-
tearvioinnin  keskeiset vaatimukset asettavat huomattavia haasteita:  1)  Kaikki 
tärkeät päämäärät, tavoitteet tulee täsmentää  ja  asettaa ennen varsinaista 
arviointia.  2)  Arvioinnin kriteerit  on  mandollista johtaa asetetuista tavoitteista 

 ja  operationalisoida  eli löytää  tai  kehittää niille mittarit tavoitteiden saavuttamisen 
toteamiseksi.  3)  Tavoitteet  ja  keinot ovat syy -seuraussuhteessa  siten, että valitut 
keinot johtavat tavoitteen suuntaan.  4)  Kun kaikki, valtaosa  tai  merkitykseltään 
suurimmat tavoitteet  on  saavutettu, niin toiminta  on  menestyksellistä. 

Talouden edullisuuden vertailut muodostavat arvioinnin  kolmannen  perustyypin. 
 Niitä nimitetään yleensä  tehokkuusmalleiksi,  panos-tuotosmalleiksi  tai  taloudelli-

seksi  arvioinniksi. Tehokkuusmallien  käytöstä  Tiehallinnossa  on  pitkät perinteet. 
 Tiehallinnossa  on  ollut käytössä useita tapoja  mm.  H/K—suhteen  laskemiseksi.  

Osallistuvan arvioinnin lähestymistavan  perusolettamus  on se,  etteivät päätök-
sentekijät toimi yksinomaan rationaalisen  mallin  olettamalla  tavalla  "tosiasiatie

-don"  pohjalta, eivätkä heidän tavoitteensa ole aina  yhteneviä samankaan  orga-
nisaation sisällä. Heidän toimintaansa ohjaavat aina myös erilaiset arvot  ja 

 edut (intressit) sekä niihin perustuvat asioiden  tärkeysjärjestykset. Arviointikri-
teerit  voidaan kehittää  tai  johtaa  ja  valita sekä tulokset tulkita monesta näkökul-
masta. Eri osapuolet tulkitsevat saatuja  arviointitietoja  arvojensa,  käsitystensä 

 ja  aikaisempien  kokemustensa  pohjalta.  He  tekevät niiden pohjalta päätelmiä 
esimerkiksi toiminnan muuttamisen  tai  kehittämisen tarpeista eli  arviointitiedon 

 soveltamisesta. Tästä syystä tulosten  monitoimijainen  tulkinta, johtopäätösten 
 tekoja  sovittaminen  yhteen eli yhteisymmärryksen  tai  konsensuksen  saavutta- 
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minen  niistä ovat tärkeitä osia itse arviointiprosessissa. Tämä merkitsee  kustan-
nustehokkaiden  osallistuvuutta korostavien menettelytapojen kehittämistä (vrt. 
esim. Liikenneministeriö  200).  

Aineiston  käsitteellistäminen  ja operationalisointi  keskeinen haaste: 

Aineiston kokoaminen antaa aina "vajavaisen" kuvan tutkittavasta kohteesta 
 tai  asiasta. Tieto ei koskaan kata kaikkea,  ja sen  vuoksi selvitys/tutkimustyö 

tuottaa tavallaan teoreettisia abstraktioita, näkökulmiltaan valikoituneita kuvia. 
Arvioinnin kohteiden  ja kriteerien  eli arviointiperusteiden ja/tai indikaattoreiden 
valinta tulee olla täysin transparenttia eli läpinäkyvää. Vaikutusta kuvaavat käsit-
teet, niiden valinta, johtaminen  ja  muodot tulee kuvata. Jotta liikennejärjestelmää 
todella voitaisiin kehittää tavoitteita vastaavaksi, tarvitaan näitä mittareita  ja 
indikaattoreita  sekä kriteerejä. 

Vaikutustiedon käsitteellistäminen  on  kaikkien tienpidon osapuolten kannalta 
tärkeää.  Se on  myös tärkeää siinä vaiheessa kun käsite operationalisoidaan 
eli tehdään jollain tavoin mitattavaksi suureeksi.  Monet  tienpidossa tarkastelta

-vat  käsitteet ovat  varsin  abstrakteja esimerkiksi yhdyskuntarakenne, elinkeino-
elämän tarpeet  ja  kilpailukyky. Indikaattoreiden, kriteerien, vaikuttavuuden jne. 
operationalisointi tulee olemaan vaikutusten  hallinnan  suurimpia haasteita lähi-
vuosina. 

Operationalisoinnin  kautta saadaan kehitettyä mittavälineitä. Mittavälineiksi 
nimitetään niitä menettelytapoja, joilla havainnoidaan mittauskohdetta  ja  kuva-
taan sitä. Mittaväline  on  tavallaan menettelytapaohje, jolla varmistetaan, että 
eri mittaajat tarkastelevat samaa variaabelia, tarkastelevat samoja puolia  mit-
tauskohteesta,  käyttävät tiettyä mittausoperaatiota  ja koodaavat  havaintonsa 
samalla tavalla sekä muuntavat tulokset mittaluvuiksi sovitulla tavalla. Mittavä-
lineeseen kuuluu siten mittaajan lisäksi erilaisia ohjeita. Minkään mittavälinettä 
koskevan ohjeen  tai  teorian  ei voida olettaa pitävän paikkansa ilman, että mitta- 
väline  on  edes jossain määrin standardoitu/ohjeistettu. Heikosti ohjeistetun 
mittavälineen tulokset kuvastavat siten muutakin, kuin mitä  on  tarkoitus mitata. 

Olemassa olevalla  ja kehitettävällä  tiedon perusteella tehdään kuitenkin päätök-
siä eri asioiden toteuttamisesta tienpidossa. Nykyiset tavat tuottaa aineistoa 

 ja  käsitellä johtopäätösten tekemiseksi näyttävät kehittyneen hyvin pitkälle käy-
tännöstä käsin ilman, että niillä olisi mitään mittausteoreettista taustaa. Yhteistä 
näille periaatteille  on,  että niitä sovellettaessa joudutaan siirtymään suhdeluku-
asteikolta heikommalle mitta-asteikolle  ja  siihen liittyviä etuja  ja rajoitteita  ei 
täysin hallita.  

Sen  jälkeen, kun  on  päädytty mittaamaan tiettyä mittaa (variaabelia), keskeisek-
si ongelmaksi muodostuu  se,  millaisia mittauskohteiden vertailumandollisuuksia 
eli mittausoperaatioita  on  käytettävissä. Nämä vaikuttavat siihen, millaisia mitta- 
lukuja asioille voidaan antaa niin, että mittalukujen väliset suhteet vastaavat it-
se ilmiöiden  tai  asioiden välisiä suhteita. Tästä seuraa millaisia laskutoimituksia 
mittaluvuilla  on  mandollista  ja  järkevää suorittaa  ja  siten myös  se,  miten tuloksia 
voidaan kuvailla tilastollisesti.  Sen  jälkeen, kun  on  päädytty mittaamaan tiettyä 
mittaa (variaabelia), keskeiseksi ongelmaksi muodostuu  se,  millaisia mittaus- 
kohteiden vertailumandollisuuksia eli mittausoperaatloita  on  käytettävissä. 
Nämä vaikuttavat siihen, millaisia mittalukuja asioille voidaan antaa niin, että 
mittalukujen väliset suhteet vastaavat itse ilmiöiden  tai  asioiden välisiä suhteita. 
Tästä seuraa millaisia laskutoimituksia mittaluvuilla  on  mandollista  ja  järkevää 
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suorittaa  ja  siten myös  se,  miten tuloksia voidaan kuvailla  ja  käyttää hyödyksi 

Useimmiten puhutaan  neljänlaisista mittaustasoista laatuasteikko, järjestysluku
-asteikko, välimatka-asteikko, suhdeluku Kullakin asteikolla  on  omat ominaisuu-

det  ja  sallitut  muunnokset.  Sallittu muunnos tarkoittaa  muunnosta,  joka voidaan 
tehdä ilman, että  se  vääristää tutkimuksen tuloksia, kuten kanden muuttujan 
keskinäisestä yhteydestä saatavaa kuvaa.  Tiehallinnon  vaikutusten hallinnassa 
tämä  on  erittäin tärkeä asia. Kukin  menettelytapaja  menetelmä edellyttää jotain 

 mittaustasolta  ja  niillä  on  omat sallitut  muunnoksensa. 

Tiehallinnossa  selkeä kysyntää menettelytapojen  ja  menetelmien käytölle: 

Tiehallinnon suunnitteluprosesseissa  havaitaan selvästi pyrkimys systemaatti-
seen vaikutusten arviointiin.  Systemaattisuus  ja  pyrkimys järjestelmälliseen 
vaikutusten arviointiin  on  merkittävä  osa  transparenttia  ja  toistettavissa  olevaa 
suunnitteluprosessia. Saman tulisi koskea myös lopullista valintaa, joka nyttem-
min ei yleensä ole  toistettavissa.  Esimerkiksi vastaavuutta annettujen painoarvo

-jen  kanssa ei voida aina osoittaa.  Tiehallinnossa  olisi tärkeää saada arvioinnin 
 teknisyys  ja  "fyysinen maailma" kohtaamaan päätöksenteossa tarvittavan 

"psyykkisen maailman" eli sosiaaliset arvot. 

Kaikilla suunnittelun tasoilla  on  selkeä tarve yhtenäisen  arviointikehikon  luomi-
seksi. Siinä  kuvattaisiin tienpidon  tavoitteet, vaihtoehtoiset  tienpidon  toimet, 
joista vaikutuksia syntyy, vaikutus, vaikutuksen suuruuden  ja  vaikuttavuuden 
suuruuden mittari. Kaikilla  suunnittelutasoilla  on  selkeä tarve kehittää  systema

-tukka, jolla yhteisesti hyväksytyt tavoitteet muunnetaan kriteereiksi  ja  edelleen 
 yhtenäisiksi mittareiksi  myös muille kuin  kannattavuuslaskelmalle.  Myös termi

-nologinen sekavuus  edellyttää niiden  yhtenäistämistä  ja  määrittelyä.  

Keskushallinnolle  tyypillisiä  kehittämistarpeita  olivat tavoitteiden määrittely  ja 
 käsitteellistäminen, järjestysluvullisen  aineiston käsittelyyn liittyvien menetel-

mien  ohjeistus,  välimatka-asteikon kehittäminen  järjestysasteikosta  ja sen  käy-
tön  ohjeistus suhdeasteikon  rinnalla. Keskushallinnossa ilmeni myös selkeä 
tarve  ja  halu oppia käyttämään päätöksentekoa  avustavia  menettelytapoja  ja 

 menetelmiä.  

Tiepiireille  tyypillisiä  kehittämistarpeita  olivat  hankearvioinnin vaikutuskorttien 
 kehittäminen, siten että muun arvioinnin tulokset tulevat selkeästi esillä kuten 
 H/K-laskelmien sisällön erittely  ja  siihen sisältyvät  painotukset/arvostukset. 

Tiepiireissä  ilmeni myös selvä halu  ja  tarve käyttää erilaisia päätöksentekoa 
 avustavia  menetelmiä. Nykyisellään niiden käyttöön liittyy  horjuvuutta  erityisesti 

menetelmän  ja  perusaineiston  mitta-asteikon välillä, jotka eivät aina ole olleet 
 yhteensopivia.  

Päätöksentekoa  tukevien  menettelytapojen  ja  menetelmien käytöstä ei  kovin 
 paljoa tiedetä eikä niitä juurikaan osata käyttää. Tämä johtunee  selkeiden  ohjei-

den puuttumisesta, mikä heijastuu myös selkeästi jopa  virheellisinä sovelluksi-
na.  Menetelmien käyttö ei aina perustu  perusaineiston  laatuun  ja  järjestysluvul

-lista  aineistoa  on  käytetty välimatka -asteikollisena,  mikä saattaa johtaa vääriin 
johtopäätöksiin. Menetelmien käytölle  on  kuitenkin selkeä kysyntä; esimerkiksi 
ohjelmien  ja  tarveselvitysten  vaihtoehtojen  ja  vaikutusten lukumäärä  on  niin 
suuri, että nyt käytetyt menettelytavat eivät takaa annettujen  painotusten  mu-
kaisten ratkaisujen valintaa.  
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MÄÄRITTELYJÄ  

Vaikutus; Vaikuttamisen seurausta ajatellen:  se  mitä jokin vaikuttaa, jonkin 
seuraus,  tai  tulos,  aikaansaannos, jälki. Tiehankkeen vaikutuksella tarkoitetaan 
tienpidon toimenpiteen aiheuttamaa muutosta jonkin asian tilassa. Hankear-
vioinnissa vaikutuksella tarkoitetaan aina investointivaihtoehdon eroa vertailu- 
vaihtoehtoon nähden. Lisäksi voidaan kuvata, miten tarkasteltava asia muuttuu 
suhteessa nykytilaan. 

Vaikutuksen suuruus: Muutoksen suuruutta kuvattuna tarkoitukseen soveltu
-valla  mittarilla. 

Vai  kuttavuus  Vaikuttavuudella tarkoitetaan palveluprosessien  tai  kokonaisten 
palvelujärjestelmien kykyä saada aikaan haluttuja vaikutuksia. Vaikutusta voi-
daan normaalisti arvioida vasta palvelutilanteiden jälkeen. Yleensä vaikutus 
ilmenee jonkinlaisena muutoksena asiakkaiden tilanteessa. Perusmuodossaan 
vaikuttavuuden arviointi tarkoittaa  ju  uri  tämän muutoksen tunnistamista. 

Vaikutuksen kohde: taho, johon vaikutus kohdistuu. 

Vaikutusketju:  Tällä tarkoitetaan muutosten sarjaa, jossa tienpidon toimenpi-
teen aiheuttamasta muutoksesta seuraa edelleen muita muutoksia. 

Standardi-  ja  norm iperusteisessa  arviointi: Arvioinnissa selvitetään mandolli-
set poikkeamat joko ennalta hyväksytyistä standardeista, esimerkiksi laatuvaati-
muksista ja/tai tulostavoitteista. 

Tavoitearviointi: Tavoitemallin  lähtökohtana  on  olettamus, että tavoitteet ovat 
ensisijaisia  ja  erotettavissa muusta toiminnasta. Ne muodostavat "mitä pitäisi 
olla" näkökulmat, joihin toiminnassa pyritään. Samalla ne muodostavat kriteeris-
tön, jonka perusteella suunniteltavaa toimintaa arvioidaan. 

Tehokkuusmallit:  Talouden edullisuuden vertailut muodostavat arvioinnin  kol-
mannen  perustyypin.  Niitä nimitetään yleensä tehokkuusmalleiksi, panos-
tuotosmalleiksi  tai  taloudelliseksi arvioinniksi. 

Osallistuva arviointi: Lähestymistavan perusolettamus  on se,  etteivät päätök-
sentekijät toimi yksinomaan rationaalisen  mallin  olettamalla  tavalla "tosiasiatie

-don"  pohjalta, eivätkä heidän tavoitteensa ole aina yhteneviä saman kaan orga-
nisaation sisällä. 

Operationalisointi: Käsitemäärittelyäja  mittareiden luontia kutsutaan  operatio
-nalisoinniksi. Sejaetaan  kahteen päävaiheeseen:  1)  mitä aiotaan havainnoida 

 ja  2)  miten  se  tehdään. 

Mittaaminen:  Jos  jokin ilmiö (asia, esine) yleensä  on  olemassa, sitä  on  olemas- 
sa tietyssä määrin,  ja jos  sitä  on  olemassa tietyssä määrin, sitä voidaan mitata. 
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Mitta: Mitattaessa tutkittavasta kohteesta tarkastellaan yhtä puolta: variaabelia/ 
mittaa. Tällä tarkoitetaan joukkoa toisensa poissulkevia luokkia. Mittauskohtees

-sa  muuttujat sijoitetaan näihin luokkiin. Luokille voidaan antaa nimiä, mittalukuja 
 ja  samoin  koko luokkajoukolle  voidaan antaa nimi. 

Mittausoperaatio:  Sen  jälkeen, kun  on  päädytty mittaamaan tiettyä mittaa 
(variaabelia), keskeiseksi ongelmaksi muodostuu  se,  millaisia mittauskohteiden 
vertailumandollisuuksia eli mittausoperaatioita  on  käytettävissä. 

Mittaustasot: Nominaaliasteikko, järjestysasteikko,  välimatka-asteikko, suhde-
luku. 

Sallittu muunnos: Tämä tarkoittaa muunnosta, joka voidaan tehdä ilman, 
että  se  vääristää tutkimuksen tuloksia, kuten kanden muuttujan keskinäisestä 
yhteydestä saatavaa kuvaa. 

Mittaväline: Mittavälineiksi  nimitetään niitä menettelytapoja, joilla havainnoi-
daan mittauskohdetta  ja  kuvataan sitä. Mittavälineestä voidaan käyttää myös 
termiä mittari. 

Manifesti  m uuttuja:  Suoraan mitattava muuttuja esimerkiksi investoinnin suu-
ru  us. 

Latentti muuttuja:  Ei suoraan mitattavia vaikutuksia esimerkiksi maisema. 

Reliabiliteetti:  Sana voidaan suomentaa sanoilla 'luotettavuus', 'käyttövarmuus' 
 ja 'toimintavarmuus'.  Kvantitatiivisen tutkimuksen kielessä  sillä  tarkoitetaan 

mittarin johdonmukaisuutta; sitä, että  se  mittaa aina, kokonaisuudessaan sa-
maa asiaa.  Jos  mittari  on  täysin reliaabeli, siihen eivät vaikuta satunnaisvirheet 
eivätkä olosuhteet. 

Validiteetti; Miftarin validiteetilla  tarkoitetaan  sen  pätevyyttä eli  sen  hyvyyttä 
mitata juuri sitä, mitä  sen  on  tarkoitus mitata - tarpeeksi kattavasti  ja  tehokkaasti. 

 Mittaria  on  osattava käyttää oikeaan kohteeseen, oikealla tavalla. Yksittäisen 
mittarin hyvä validiteetti onkin välttämätöntä hankearvioinnin kokonaisvalidi-
teetin kannalta. 

Päätöksenteko: Päätöksenteossa ratkaistaan toteutetaanko jokin asia tietyllä 
tavalla vai jätetäänkö  se  toteuttamatta vai toteutetaanko  se  jollain muulla tavalla. 
Päätöksenteossa  on  näin  AINA  kysymys kanden  tai  useamman vaihtoehdon 
vertailusta käytettävissä olevan tiedon perusteella. 

Päätöksentekoa  avustava  menetelmä: Näillä tarkoitetaan työkaluja, joilla 
hallitaan samanaikaisesti kaikki päätöksentekoon ja/tai toimenpiteisiin vaikut-
tava tieto: vaihtoehdot, vaikutukset, eri vaikutusten/kriteerien erilaiset painotuk-
set  ja epävarmuudet. 

Merkittävyys:  Kuvaa vaikutuksen merkitystä/painoarvoa yhteisön  ja!  tai  kohde-
ryhmän kannalta. 

Painoarvo:  se  suhteellinen osuus kaikesta painoarvosta, mikä kullakin yksittäi
-sellä vaikutuksella  on  näiden yhteispairiotuksesta. 
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Konsistenth:  Asetettujen tavoitteiden  ja  painotusten  mukainen ratkaisu. 

Päätöksentekoa  avustava  menetelmä: Näillä tarkoitetaan työkaluja, joilla hal-
litaan samanaikaisesti kaikki päätöksentekoon ja/tai toimenpiteisiin vaikuttava 
tieto: vaihtoehdot, vaikutukset, eri vaikutusten/kriteerien erilaiset painotu kset 

 ja  epävarmuudet. 

Transparentti:  Käytetty lähestymistapa  on  läpinäkyvä.  Eli  kuka tahansa voi 
 sen  toistaa. Läpinäkyvyys korostuu kaikessa vaikutusten hallintaan liittyvissä 

asioissa; miten vaikutustieto valitaan, mitä vaikutuksia mitataan, mitkä ovat 
indikaattorivaikutuksia, mitä vaikutuksia  jää  huomiotta jne. 

Toistettavuus  tarkoittaa sitä, että joku toinen henkilö voi suorittaa saman 
arvioinnin, jolloin  mm.  vaikutustietoa hyväksikäyttävä  voi ymmärtää, mihin vaiku-
tuksen suuruuden arviointi perustuu. 
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