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Tässä diplomityössä perehdytään Rakennetun omaisuuden tila -arvioinnin luotettavuu
den hallintaan. Selvitys oli tarpeellinen, koska ROTI -arvioinnin kansainvälisissä ver
tailu) ärjestelmissä ei ole tarkasteltu luotettavuuteen liittyviä seikkoja.

Rakennetun ympäristön kansantaloudelliseen merkitykseen ja arvoon alettiin 2000- 
luvun alussa kiinnittää enenevässä määrin huomiota sekä Suomessa että kansainvälises
ti. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin aloitteesta arviointijärjestelmää ryhdyttiin 
kehittämään USA:n ja Britannian vastaavia malleja mukaillen.

ROTI -arvioinnin suurimpia uhkatekijöitä on mittaustuloksen luotettavuus. Tutkimuk
sen tavoitteena oli löytää arvioinnin suurimmat epävarmuustekijät prosessin eri vai
heissa, kehittää niiden hallintaan menetelmä, kuvata arviointiprosessi ja verrata proses
seja USA:n ja Britannian vastaaviin järjestelmiin. Lisäksi tavoitteena oli arvioida jär
jestelmän lopputuloksen luotettavuutta ja määrittää dokumentointikeinoja.

Arviointiprosessia analysoitaessa löydettiin useita mahdollisia riskitekijöitä. Suuria 
arviointiin vaikuttavia riskipaikkoja ja riskitekijöitä tarkasteltiin ja lopuksi arvioinnin 
kannalta merkityksellisimmiksi tunnistettiin kaksi riskityyppiä. Varsinaiset riskit vai
kuttavat suoraan arvioinnin luotettavuuteen. Sekundääriset riskit eivät suoraan vaikuta 
arvioinnin lopputuloksen luotettavuuteen, mutta oleellisesti järjestelmän arvoon ulko
puolisten henkilöiden silmissä. Suurina uhkina varsinaisen arvion luotettavuudelle tun
nistettiin henkilöriski, lopputulosriski ja organisointiriski. Tärkeimpinä sekundäärisinä 
riskeinä tunnistettiin viestintäriski, dokumentointiriski ja menetelmäriski.

Johtopäätös on että, lopulliseksi muodoksi vakiintuneen kuusiportaisen mallin kyky 
varmistaa lopputuloksen luotettavuus on myönteinen. Tätä päätelmää tukee ROTI - 
arviosta julkaisun jälkeen saatu palaute ja analogia vertailu)ärjestelmien tuloksien kans
sa. Päätelmä perustuu vertailu]ärjestelmien prosessimallien analysointiin, kokemuksiin 
paneeleissa ja arvioinnin lopputuloksen luonteen tunnistamiseen. Luonteeltaan arvioin
tiin ja sen luotettavuuteen tulee suhtautua toistettavana asiantuntija-arviona, ei eksakti
na totuutena. Toistettavana arviointiin tulee toisaalta mukaan trenditieto.

Yleistettävyydeltään arvioinnin lopullinen malli vaikuttaa positiiviselta. Arviointipro
sessi on rakenteeltaan sellainen, että sen avulla voidaan arvioida hyvin monia, erityyp
pisiä asioita tai ilmiöitä.

Avainsanat: Rakennetun omaisuuden tila, ROTI -arviointi, luotettavuuden varmistus, 
järjestelmän luotettavuus, luotettavuuden varmistuksen metodiikka ja järjestelmän luo
tettavuusteoria ________________________________
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This thesis deals with reliability of the valuation system of the infrastructure of Finland. 
The research was needed because there was no system reliability practice with which to 
secure the quality of results of the valuation of the Finnish infrastructure.

Internationally and in Finland at the beginning of the 21st century more and more atten
tion was concentrated on the politico-economic state and the value of the infrastructure. 
The evaluation system in Finland began on the initiative of the Finnish Association of 
Civil Engineers. The work was started in three phases modelled on those systems used 
in the USA and Great Britain.

One of the main threats to the validity of the valuation is the effectiveness of the reli
ability confirmation of the system. The object of the survey was to find the largest un
certainty factors in the valuation and compare results with British and American system 
reliability confirmation methods. The object was also to evaluate the reliability of the 
valuation’s results and specify documentation methods.

The reliability of the final valuation with six steps is satisfactory. The conclusion is that 
the reliability model as described in this thesis is fit to purpose. This conclusion is 
based on the analysis of the process models from the comparison systems and recognis
ing the character of the valuation results. The character of the valuation results is an 
expert opinion, not an absolute truth, but when repeated every second year formulates a 
series of data giving profound information of trends.

When analysing the results of the valuation many potential risk-factors were found.
The factors were analysed and finally two big risk types were identified. Biggest pri
mary risks are personal risk, result risk and organization risk; they have an effect on 
system reliability. Secondary risks do not directly affect the valuation results but they 
do have an effect on the value of organisation in the eyes of an outsider.

The structure of the system reliability model is general-purpose and it could be used in 
evaluating various facts and phenomenon.

Keywords: State of The Finnish built environment, reliability confirmation, system re
liability, estimate survey of system reliability, system reliability theory
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1. Johdanto
1.1. Taustat

Rakennetun ympäristön kansantaloudelliseen merkitykseen ja arvoon alettiin 2000- 

luvun alussa kiinnittää enenevässä määrin huomiota sekä Suomessa että kansainvälises

ti. USA:ssa ja Englannissa rakennettiin yleisön suosion saavuttanut menettelytapa, jolla 

rakennetun ympäristön tilaaja kehitystä voitiin seurata ja raportoida.

• Englannissa Institute of Civil Engineers (ICE), paikallinen Rakennusinsinööriliitto, ryh

tyi kehittämään ”State of the Nation” -katsausta vuonna 2001. Nykymuotoinen katsaus 

on tehty kolme kertaa vuosina 2003, 2004 ja 2005.

The State of the Nation 2003 ICO
An assessment of the state of the UK's infrastructure by the Institution of Civil Engineers

Kuva 1. ICE The State of Nation 2003 -kansi1

USA:ssa American Society of Civil Engineers (ASCE) julkaisee omaa katsaustaan joka 

toinen vuosi nimellä ”Report Card”. Varsinainen katsaus on tehty neljä kertaa vuosina 

1988, 1998, 2001 ja 2005. Lisäksi on julkaistu kevyempi väliraportti (Progress Report) 
vuosina 2003 ja 2007. Katsaus tehdään osavaltioittain ja 20 henkinen asiantuntijapaneeli

1 Institution of Civil Engineers verkkosivut -

URL: http://www.ice.org.uk/news events/govemment sotn.asp - Luettu 5.7.06

________________________A__________
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arvioi rakenneosittain koko maan infrastruktuurin tilan kouluarvosanoin A - I. Kuvassa 

2. on vuoden 2003 Report Card (Progress Report) -työn yhteenveto.

Report Card
1SCE ____

Progress Report
Roed* o *
Bridges c
Transit c- ♦
Aviation b **
Sc hook D-
Drinking Water D «
Wastewater D «
Ovns D *
Sodd Waste C*
Hazardous Waste b* **
NuteaMe WMtmiyt b* »
Energy D* «
America's Infrastructure CPAi O
Total Investment Needs $1.6 Trillion

vsr
*

Investing in our infrastructure 
would definitely create jobs 

and would immediately stimulate 
the economy, and the investment 

would be lasting."

—CNN's Lou Dobbs
US ZVWw* UNt M*> 19 2002

www.asce.org/reportcard

American Society of Civil Engineers

Report Card
for America's

„2003 _
Progress Report

An Update to the 2001 Report Card

Kuva 2. ASCE Report Card2

Rakennetun ympäristön tilan kokonaisvaltaista tarkastelua on tehty Suomessa vuonna 

2003 käynnistyneessä Rakennuspoliittinen ohjelma -työssä. Ohjelmaan liittyvien toi

menpiteiden vaikutusten seuranta asetettiin tavoitteeksi jo ohjelmaa suunniteltaessa.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL’ teki vuonna 2004 rakennuspoliittisen ohjel

man seurantaryhmälle ehdotuksen aloittaa rakennetun ympäristön tilan ja samalla ra

kennuspoliittisen ohjelman vaikutusten seurantajärjestelmän rakentamisen. Aihetta ryh

dyttiin kehittämään kolmivaiheisen työohjelman mukaan USA:n ja Englannin vastaavia 

malleja mukaillen. Arvioinnin nimeksi muotoutui rakennetun omaisuuden tila (ROTI).

RIL toimii Rakennetun omaisuuden tila -arvioinnin vastuullisena konsulttina, alikon- 

sultteina toimivat VTT, Ramboll Finland Oy, IFPR Interfocus Public Relations Oy ja 

BBDO Helsinki Oy. Helmikuun alussa 2006 alkaneessa kolmannessa vaiheessa tehtävä

nä oli suunnitella Rakennetun omaisuuden tila -arvioinnin ohjeistus, laadunvarmistus-ja 

dokumentointijärjestelmä, sekä suorittaa ensimmäinen varsinainen mittaus, jonka avulla 

kalibroidaan järjestelmän nollataso.

2 American Society of Civil Engineers verkkosivut - URL: 
http://www.asce.org/reportcard/2005/inclex.cfTn - Luettu 5.7.06
3 RIL on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaorganisaatio, jonka jäsenkunta muodostuu yli 5000:sta 
rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinööristä ja opiskelijasta.

________________________A_______________________
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Suomen kansallisvarallisuudesta noin 70 prosenttia eli 390 miljardia euroa on sidottu 
taloudellisen toiminnan, asumisen ja vapaa-ajan vieton puitteisiin eli rakennettuun ym

päristöön. Kansallisvarallisuuden kokonaisarvo oli vuonna 2005 yhteensä 560 miljardia 

euroa. 4

Puitteita ylläpidetään, kunnostetaan ja uudistetaan vuosittain noin 6 prosentilla niiden 

arvosta. Vuonna 2005 rakennettuun ympäristöön sijoitettiin yhteensä 34 miljardia euroa, 

josta 22 miljardia euroa (65 %) kului olemassa olevien rakennusten, rakenteiden, väyli

en ja verkostojen yllä-ja kunnossapitoon. Suhdanneherkkien uudis-ja korvausinvestoin

tien osuudeksi jäi 12 miljardia euroa. Kiinteistö- ja rakennusalan tuotannosta vakaana 

pysyvän osuuden ja suhdanneherkän osuuden suhde vaihtelee kansantalouden tilan mu

kana. 5

Rakennetun ympäristön tuottamisen ja ylläpidon osuus koko kansantaloudesta on nel

jännes. Alan merkitys vaihtelee kansantalouden eri sektoreilla. Asumisen kokonaiskus

tannuksista suurin osa liittyy tavalla tai toisella kiinteistö- ja rakennusalaan. Tilojen ra

kentaminen, korjaaminen ja ylläpito ovat merkityksellinen menoerä myös koulutustoi

mialalla. 6

Suomalaisen Rakennetun omaisuuden tila -arvioinnin avulla sekä elinkeinoelämä että 

julkinen sektori voivat todentaa kehityksen suuntia, päättää priorisoinneista, painotuk

sista ja uusista tavoitteista sekä saada tietoa toimintansa vaikutuksista.

Rakennetun omaisuuden tila -arvioinnin suurimpia haasteita on ulkomaisten järjestelmi

en tutkimisen perusteella monimutkaisen asiantuntijatietojen yksinkertaistaminen. Li

säksi haasteita asettavat yleensä kuivaksi tunnustetun tiedon saaminen mediaa houkutte- 

levaksi, järjestelmän ylläpidon rahoitus, uskottavuus ja arviointituloksen luotettavuus. 

Tiedon luotettavuuden varmistaminen on erityisen tärkeää, koska suurella julkisuuspro- 

fiililla varustettu arvio menettää uskottavuutensa mikäli julkaistavien tietojen luotetta

vuus on heikko.

4 RT - Rakentamisen suhdannetietoaineistoa - URL:
http://www.rakennusteollisuus.fi/tilastot iulkaisut/tilastot suhdanteet/Kuvio l.pdf LUETTU 24.4.07
5 RT - Rakentamisen suhdannetietoaineistoa - URL:
http://www.rakennusteollisuus.fi/tilastot iulkaisut/tilastot suhdanteet/Kuvio 2.pdf LUETTU 24.4.07
6 RT - Rakentamisen suhdannetietoaineistoa - URL:
http://www.rakennusteollisuus.fi/tilastot iulkaisut/tilastot suhdanteet/kuvio 6.pdfLUETTU 24.4.07

________________________A_______________________
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1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ROTI -arviointiprosessi 2006-2007 ja toden

taa siinä esiintyneet epävarmuustekijät. Osallistuvassa tutkimuksessa arviointiprosessia 

tarkasteltiin arvioinnin tuloksena saatavan tiedon luotettavuuden varmistamisen näkö

kulmasta.

Päätutkimusongelma:
Miten ROTI -arvioinnin luotettavuus varmistetaan prosessin 

eri vaiheissa?

Osaongelmat:
• Millainen on ROTI -arviointiprosessi ja miten se kehittyi mittauksen ai

kana?
• Mitkä ovat suurimmat luotettavuuteen liittyvät epävarmuustekijät arvi

ointiprosessissa ja mihin arvioinnin osiin ne liittyvät?

• Miten mittaustuloksen luotettavuus varmistetaan vastaavissa järjestelmis

tä?
• Miten arvioinnin dokumentointi tulee järjestää?

A
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2. Tutkimusmenetelmä ja aineisto

2.1. Menetelmän kuvaus
Tutkimus suoritettiin neljässä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe suoritettiin kirjoituspöytä- 

työnä, jonka aikana perehdyttiin vertailu)ärjestelmien arviointiprosesseihin ja niiden 

suurimpiin luotettavuusongelmiin. Lisäksi perehdyttiin tutkimusmetodiikan luotetta

vuutta käsittelevään kirjallisuuteen.

Toisessa vaiheessa määritettiin projektin arviointiprosessin luotettavuusongelmat ROTI 
-ohjausryhmän mielipiteiden suuntaisesti. Pohjana käytettiin vertailujärjestelmien ko

kemuksia. Määriteltyihin luotettavuusongelmiin pyrittiin löytämään vaihtoehtoisia rat

kaisumenetelmiä.

Kolmannessa vaiheessa rakennettiin malli ROTI -arvioinnin arviointiprosessista ja sii

hen liittyvistä luotettavuudenvarmistusmenetelmistä. Pohjana käytettiin ROTI II- 

vaiheen loppuraportissa esitettyä mallia, vertailujärjestelmien malleja ja yleisiä tutki

musmetodiikan luotettavuusmalleja sekä ohjausryhmän kanssa määritettyjä potentiaali

sia ongelmakohtia ja niiden vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.

Neljännessä vaiheessa kirjoittaja testasi arvioinnin alustavaa mallia osallistumalla tark

kailijana asiantuntijapaneeleihin. Asiantuntija paneelien kokouksiin osallistumalla työ

hön saatiin toimintatutkimuksellinen elementti. Mallia testattiin paneeleissa ja sitä tar

kennettiin kunkin paneelin välillä. Mallin havaituista muutostarpeista raportoitiin hank

keen vetäjälle Jyrki Keinäselle. Havaitut ongelmakohdat ratkottiin järjestelmän ylläpitä

jän toimesta.

Osallistuvan tutkimuksen vaiheessa tehtiin lukuisia muutoksia arvioinnin malliin. Muu

toksilla pyrittiin parantamaan arviointiprosessin loogisuutta ja luotettavuutta. Osa muu

tosehdotuksista tuli panelisteilta, osa hankkeen vetäjältä ja osa kirjoittajalta. Lopullinen 

malli hioutui arviointiprosessin aikana ja se on kuvattu tässä työssä.

Ensimmäisenä tässä kappaleessa tarkastellaan tutkimuksen teoreettista viitekehystä. 

Tämän jälkeen perehdytään vastaavien järjestelmien arviointiprosesseihin ja luotetta- 

vuudenvarmistuskeinoihin. Tämän jälkeen tarkastellaan yleistä luotettavuudenvarmistus

A-
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metodiikkaa ja soveltuvia luotettavuudenvarmistusteorioita. Kappaleessa 3. on kuvattu 

tarkemmin alustava KOTI -suunnitelma ja osallistuvan tutkimuksen vaiheet.

2.2. Tutkimusmenetelmä
ROTI -arviointi sisältää sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. 

Tutkimusaineisto koostuu puhtaasti kvantitatiivisesta materiaalista, hajautetun kyselyn 

tuloksista ja puhtaasta kvalitatiivisesta aineistosta.

Taulukko 1. Aineistonkeruumenetelmät ja aineistotyypit kvalitatiivisen ja kvantitatiivi

sen tutkimuksen kentässä.7

Ensisijainen aineiston keruumenetelmä

Kvantitatiivinen Kvalitatiivinen

Ensisijainen
aineistotyyppi

Kvantitatiivinen 1. Puhdas kvantitatiivi
nen

2. Hajautettu esim. haastattelut

Kvalitatiivinen 3. Hajautettu esim. sur- 
veyn avoimet kysymykset

4. Puhdas kvalitatiivinen

Tälle tutkimukselle ei ole märiteltävissä mitään yksittäistä tutkimusmenetelmää, eikä se 

sijoitu pelkästään yhden edellä esitetyn taulukon laatikkoon. ROTI -arvioinnin varsinai

sena teoreettisena viitekehyksenä on kuitenkin käytetty sovellettua Delfoin tekniikkaa.

Delfoi-menetelmä koostuu kolmesta keskeisestä tekijästä, jotka ovat anonymiteetti, ar

gumenttien iteraatio eli useamman kyselykierroksen suorittaminen sekä palaute. Ano

nyymiyden tarkoituksena on, että asiantuntijat voivat tuoda vapaasti esiin aitoja käsityk

siään tutkimuksen aihepiiristä pelkäämättä "kasvojensa menetystä". Korkeassa status- 

asemassa olevat asiantuntijat uskaltavat rooliodotuksista vapautettuina esittää käsityksi

ään, kun heidän ei tarvitse tehdä sitä julkisesti omalla nimellään. On tärkeää, että asian

tuntijat voivat vapaasti muuttaa kannanottojaan, eivätkä voimakkaat mielipidejohtajat 

voi vaikuttaa asiantuntijaryhmän yleiseen mielipiteen syntymiseen. Uusia ideoita voivat 

esittää myös sellaiset asiantuntijat, joilla ei ole korkeaa statusta organisaatiossa ja tämän 

ansiosta hyviä ideoita voidaan koota yhteiseen käsittelyyn mahdollisimman monipuoli

sesti. 8

7 Pamia S - Oulun yliopiston verkkomateriaalia - URL: 
http://herkules.oulu.fi/isbn951426874l/html/x881 .html - LUETTU 28.6.06
8 Kujala K. - OPP1M1STEKNOLOGIAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT - Hämeenlinna - Hämeen 
ammattikorkeakoulu - 2005 — 97 s. - ISBN 951-784-287

A



13

Delfoi-tutkimuksen sovellutuksissa palautekierrosten määrä on yleensä rajoitettu yhteen, 

jota on usein täydennetty seminaareilla, haastatteluilla tms. Delfoi-tutkimuksen tutkija

ryhmä kerää tiedot ja jakaa ne analysoituina panelisteille, jotka tulosten perusteella voi

vat muuttaa ja edelleen perustella käsityksiään. Usein jatkokierroksilla syvennetään ky

symyksenasettelua esitettyjen argumenttien perusteella.

Palaute koostuu tyypillisesti koko paneelia koskevista tunnusluvuista kuten vastausten 

keskihajontatiedoista. Tyypillinen Delfoi-tekniikkaa käyttävä tutkimus etenee seuraavan 
konseptin mukaan:9

1) Tutkimusongelman rajaus ja arvioinnin tavoitteiden määrittely

2) Suunnittelevan tutkijaryhmän kokoaminen tutkimuksen toteuttamista varten

3) Varsinaisen asiantuntijapaneelin kokoaminen ja valinta

4) Kyselylomakkeen rakentaminen, testaaminen ja korjaus ensimmäistä kyselykier

rosta varten

5) Ensimmäinen kyselykierros joko kirjallisena (tai atk-avusteisena) tai suullisena 

haastattelukyselynä ja tämän jälkeen vastausten analyysi

6) Toisen kierroksen kyselylomakkeen rakentaminen sekä mahdollinen testaus ja 

vastausten arviointi

7) Raportointi tutkimuksen tuloksista

Edellä esitetty Delfoi-tutkimuksen vaiheistus on kuitenkin vain suuntaa antava. Kriittisiä 

vaiheita tutkimuksessa ovat yleensä asiantuntijaryhmän muodostaminen, eteneminen 

tutkimuksen toiselle kierrokselle ja loppuraportin laatiminen saatujen vastausten perus

teella. Suunnitteluryhmä takaa ongelmanasettelun ja kyselyn kelpoisuuden. Ryhmä voi 

myös ohjata tutkimuksen palautteenantoa ja uusien kierrosten kysymyksenasettelua.

9 Kuusi O. - Delfoi asiantuntijamenetelmänä - URL http://www.intemetix.fi/kaivos/Delfoi-artikkeli.pdf 
Luettu 28.6.07

A



14

/
4II
*
V

Kysely

f Tutkimus

V ,■

♦
♦vi

ongelma I«
*

V

--------,

Tutkija
ryhmä

........
/

*

♦4f
4 *

4 4
;■!4 4
r 4

y v

*«
4Paneeli 

eli asian- I 
tuntijaryhmä/

/

I Delfoi 
kierros ja

4*
Il Delfoi 
kierros

♦
*«

•V
lll-IV-V ’

t
*
■

Mcirus ja ; Delfoi 
analyysi j .♦ V
< z-V X

*----S i !Raportointi

•..........

Kuva 3. Delfoi-tutkimuksen eteneminen10

Yleensä Delfoi-paneeliin osallistuu n. 20 - 100 asiantuntijaa, jotka kykenevät käsittele

mään monimutkaisia ongelmia. On suositeltavaa varmistaa etukäteen asiantuntijoiden 

mahdollisuus ja motiivi osallistua Delfoi-prosessiin. Usein kuitenkin kutsuja ensimmäi

sen kierroksen kyselylomake esiintyvät yhdessä. Ensimmäinen kyselykierros suoritetaan 

joko kirjallisena tai suullisena haastattelukyselynä. Verkkoympäristö häivyttää aiemmin 

selkeää I ja II kierroksen rajaa niin, että tutkimusprosessi voi edetä samoin resurssein 

dynaamisemmin ja pidemmälle.

Traditionaalisessa Delfoi-tekniikassa kierrosten välissä analysoidaan tulokset ja valitaan 

niistä kiinnostavimmat uuden kierroksen pohjaksi. Tehtäväksi tulee silloin tulosten ke

räämisen ja analysoinnin ohella toisen kierroksen kyselylomakkeen rakentaminen ja 

testaus, mikäli sitä pidetään tarpeellisena. Atk-avusteisessa Delfoissa kyselyn muok

kaaminen voi tapahtua ilman tarkkoja rajoja tilanteen ja tutkijaryhmän päätösten mu

kaan. Toiseen tai kolmanteen kierrokseen siirtymisen ajankohta on määrittelykysymys. 

Useimmiten on kysymys tutkimuksen syvenemisestä ja tarkentumisesta. Delfoi- 

menetelmässä on aikanaan edellytetty ryhmän konsensusta, mutta sitä on tästä vaati

muksesta kritisoituja nykymuodossaan siihen ei enää ole ehdottomasti tarvetta pyrkiä. 

Olennaista Delfoi-tutkimuksen raportoinnissa on, mitkä tulokset valitaan merkitykselli

sinä mukaan ja minkälaisin tulkinnoin.11

10 Kujala K. - OPPIMISTEKNOLOGIAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT - Hämeenlinna - Hä
meen ammattikorkeakoulu - 2005 - 97 s. - ISBN 951-784-287
11 Kujala K. - OPPIMISTEKNOLOGIAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT - Hämeenlinna - Hä
meen ammattikorkeakoulu - 2005 - 97 s. - ISBN 951-784-287

A
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2.3. Vastaavat järjestelmät

2.3.1. Report Card (USA)
Rakennetun ympäristön arviointijärjestelmän kehitti ensimmäisenä USA:ssa American 

Society of Civil Engineers (ASCE). RILin amerikkalainen sisarjärjestö ei ole luonut 

varsinaista luotettavuuden varmistusmallia Report Card -arviointijärjestelmälle. Heillä 

on kuitenkin vakiintuneet toimintamallit, joilla arvioinnin luotettavuus varmistetaan.

ASCE luottaa arviointia tehdessään muiden tahojen tuottamaan aineistoon, erityisesti 

USA:n liittohallinnon tuottamiin tilastoihin. Asiantuntija-paneelit käyttävät arvosanoja 

antaessaan pohjana muiden tahojen tietoja maalaisjärkeä apuna käyttäen. Esim. mikäli 

USA:n valtion tilastot kertovat, että kaikista USA:n silloista 28 % on huonossa -ja 72 % 

hyvässä -kunnossa, sillat saavat alustavasti arvosanan C. Tämä arvosana toimii lähtö

kohtana arviotyölle.

Asiantuntija-paneeleiden suoritettua arviotyönsä eri osavaltioiden ASCE:n osastot var

mistavat lopputuloksen luotettavuuden eri keinoin. ASCE.n ulkoasioiden johtaja Casey 

Dinges kertoo, että: "ASCE:n Pohjois-Carolinan osastossa paneeleiden lopputulokset 

tarkistaa hyvin kriittinen toinen paneeli. Vasta toisen paneelin tarkastettua ja hyväksyt

tyä tulokset ne voidaan julkaista.”12

ASCE:ssa lopputuloksen julkistaminen nähdään kaikista kriittisimpänä arvioinnin vai

heena. Dingesin mukaan: "Ei kannata liikaa keskittyä arvioinnin luotettavuudenvarmis- 
tuskeinoihin, koska suurin haaste tulee olemaan kriittisen median kohtaaminen.” 13

12,12 Casey Dinges - Managing Director, External Affairs - American Society of Civil Engineers

(ASCE) - 1801 Alexander Bell Drive. Reston, VA 20191. 800-548-2723 - sähköpostihaastattelu 

31.11.2006

A
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2.3.2. State of Nation (Iso-Britannia)
RILin Englantilainen sisarjärjestö Institution of Civil Engineers (ICE) ylläpitää The Sta

te of Nation -raporttia, joka on yksi rakennetun omaisuuden tila -järjestelmän esikuvis

ta.

State of Nation -arvioinnilla ei ole varsinaista luotettavuudenvarmistusmallia, mutta 

englantilaisilla on kuitenkin käytännönläheinen luotettavuuden varmistusmenetelmä.

State of Nationin ylläpitäjät markkinoivat State of Nation -raporttia asiantuntija mielipi

teenä, joten he luottavat järjestelmän asiantuntijoiden mielipiteiden tarkkuuteen. Kunkin 

asiantuntijan (edustaja jokaiselta sektorilta) mielipiteiden tarkistetaan muiden panelis
teina toimivien asiantuntijoiden toimesta. Yhtenä luotettavuudenvarmistusmenetelmänä 

ICE kokee, että raportin kirjoittamisen aikana jotkin asiantuntijat konsultoivat kollegoi

taan tietojen oikeellisuudesta ja tekstin laadusta.

Lopullinen raportti tarkastetaan vielä ICE:n työntekijöiden toimesta. Tarkastelussa kiin

nitetään erityisesti huomiota raportin viestin yhtenäisyyteen, eturistiriitoihin, tilastojen 
oikeellisuuteen, päivämääriin, lakitekstien otsikoihin ja yritysten nimiin.14

14 Neal Weston - External Relations Manager -Institution of Civil Engineers - One Great George Street 
Westminster, London SW1P 3 AA - sähköpostihaastattelu 5-13.7.06

_______________________A________________________
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2.3.3. State of the World (USA)
Washingtonissa päämajaansa pitävä Worldwatch -instituutin julkaisema State of the 

World on maailman tunnetuin ympäristöraportti. Raportti julkaistaan vuosittain yli 25 

eri kielellä ja se on saanut tunnustusta maailman johtajien, lainsäätäjien, opiskelijoiden 

ja yksityisten ihmisten taholta. Maailman tila —raportti julkaistiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1984 ja tämän jälkeen se on tullut kuuluisaksi luotettavuudestaan ja hyväksyttä

vyydestään.15

Raportissa on vuosittain vaihtuvien teemojen ympärille laadittuja asiantuntijakirjoituk- 

sia, joita on täydennetty kuvin ja tilastoin. Vuosittain nostetaan esiin asiantuntijoiden 

valitsemat noin 10 asiaa.

”Raportin takana on tiimi, joka kokoontuu pohtimaan eri aiheita edellisen raportin men

tyä painoon. Näiden keskustelujen pohjalta, parin kuukauden aikana, karsitaan jäljelle 

jäävät aiheet, jotka valikoituvat noin 30-40 ehdotuksesta. Taustaryhmän kulloinenkin 

kiinnostus, sekä monipuolisuuden vaatimus ohjaa valintoja.” , sanoi Worldwatch- 

instituutin perustaja Lester R. Brown vieraillessaan Suomessa.

Taustaryhmänä toimii noin 20 henkinen johtoryhmä, joka koostuu eri alojen asiantunti

joista. Johtoryhmää avustaa Worldwachin noin 28 henkinen oma henkilökunta.

Raportin luotettavuutta varmistetaan vuosittain julkaistavalla tilastokirjalla World and 

Vital Signs: The Trends That Are Shaping Our Future. Vuodesta 1992 julkaistuun kir

jaan on koottu tilastoja, joiden avulla seurataan systemaattisesti tiettyjen asioiden kehit

tymistä. ”Kirjaa ei ole haluttu yhdistää Maailman tila -julkaisuun, koska siitä tulisi 

muuten liian paksu ja laaja .”, sanoo Lester R. Brown ja jatkaa: Tavoittaakseen sekä 

päättäjät että äänestäjät, kirjan pitää pysyä helppolukuisena. Ja lisäksi ne, jotka todella 
haluavat seurata asioita, joutuvat ostamaan kaksi raporttia yhden sijasta.’’'’16

15 Worldwatch instituutti - FAQ - URL: http://www.worldwatch.org/node/26 - Luettu 6.11.06

16 Sinkari J. — Maailmanvahdin ekologinen lokero — Helsingin Yliopiston Yliopisto-lehti 5/1996 - 
Helsinki - Yliopistopaino - 1996
__________________________________ A__________________________________
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2.4. Mitä luotettavuus on?

Luotettavuus on sanana usein käytössä arkipäivän kielessä. Varsinaisen määritelmän 

löytämiseksi oli kuitenkin turvauduttava Suomen kielitoimiston apuun. Kielitoimisto 

määrittelee luotettavuuden seuraavasti: ”Luotettavuus on jotakin johon voi luottaa, to

denmukainen, paikkansapitävä, uskottava 17.”

Luotettavuutta on tapana tarkastella reliaabeliuden ja validiuden näkökulmista. Reliaa- 

belius liittyy satunnaisiin virheisiin validius systemaattisiin virheisiin.

Reliaabelius tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Jos reliaabelius on hyvä, tulisi eri mittauskerroilla saada kutakuinkin samanlaisia tulok

sia. Reliaabelius liittyy tieteellisen tutkimuksen toistettavuuden vaatimukseen: muiden 

tutkijoiden on voitava tarvittaessa toistaa tutkimus ja päästä kutakuinkin samanlaisiin 

tuloksiin.18

Arvioinnin eri vaiheiden satunnaiset virheet alentavat reliaabeliutta. Jos tutkimusyksi

köinä on ihmisiä, tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi kysymysten väärinymmärtäminen, 
vastaajan motivaatio, vastaustilanne, vastausajankohta, vastauspaikka, jne. Aineiston 

tallentamis- ja analysointivaiheessa esiintyvät huolimattomuusvirheet ja väärinymmär

rykset heikentävät reliaabeliutta.

Reliabiliteetissa erotetaan kaksi osatekijää: stabiliteetti ja konsistenssi. Stabiliteetissa on 

kysymys mittarin pysyvyydestä ajassa. Epästabiilissa mittarissa näkyvät olosuhteiden ja 

vastaajan mielialan ynnä muiden satunnaisvirheiden vaikutukset helposti. Mittarin py- 

syvyyttä voidaan tarkastella vertaamalla useampia ajallisesti peräkkäisiä mittauksia. 

Tällöin aikavälin pituus tulisi osata optimoida. Aikavälin pitää olla tarpeeksi pitkä, jotta 

vastaaja ei muista vastauksiaan, mutta toisaalta niin lyhyt, ettei todellisia muutoksia asi

oissa ole ehtinyt tapahtua. Monissa tapauksissa tämä reliabiliteetin mittaustapa ei ole 

toteuttamiskelpoinen, sillä huono reliabiliteettikerroin voidaan usein helpommin selittää 

ajassa tapahtuneilla todellisilla muutoksilla kuin epästabiililla mittarilla.

17 Kielitoimiston puhelinpalveluhenkilö - Kotimaisten kielten tutkimuskeskus - Sörnäisten rantatie 25, 
00500 Helsinki - Puhelin: (09) 73151 - puhelinhaastattelu 28.6.2006

18 Taanila A. - Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät - URL: http://mvv.helia.fl/~taaak/t/luote.htm 
-Luettu 20.6.06

A



19

Mittarin konsistenssi eli yhtenäisyys on korkea, kun useista väittämistä koostuva mittari 

jaetaan kahteen joukkoon väittämiä ja kumpikin väittämäjoukko mittaa samaa asiaa. 

Tällöin molempien väittämäjeukkojen kokonaispistemäärien välinen korrelaatiokerroin 

saa suuren arvon. Koska ei ole mitään ulkoista kriteeriä, jolla testattaisiin mittarin reli- 

aabeliutta, on tyydyttävä edellä kuvatulla tavalla "sisäisiin" kriteereihin eli samaan tut

kimusjoukkoon ja mittariin itseensä. Tämän toteamiseksi yleisesti käytetään mm. Cron- 

bachin alfakerrointa, joka perustuu väittämien välisiin korrelaatioihin. On kuitenkin to

dettava, että on mahdollista luoda väittämäpatteristo, joka sisältää täysin eri asioita rah

taavia, mutta keskenään voimakkaasti korreloivia muuttujia. Toisaalta saman ilmiön 

osa-alueita mittaavat muuttujat eivät aina välttämättä korreloi keskenään ja kuitenkin 

niitä on tarpeen tarkastella yhdessä.

Samalla reliabiliteetin käsitteellä on määritelty siis kaksi varsin erilaista mittarin omi

naisuutta. Stabiili mittari ei välttämättä ole konsistentti eikä konsistentti mittari välttä

mättä stabiili. Käytännössä reliabiliteetti liitetään pääasiassa mittarin konsistenssiin. 

Vaikka mittari olisi sekä konsistentti että stabiili, se ei riitä. Tutkimuksen mittari voi 

nimittäin mitata väärääkin asiaa hyvin johdonmukaisesti. Mittarin on oltava myös vali

di.19

Validius ja reliaabelius ovat osin yhteydessä toisiinsa. Erityisesti heikko reliaabelius 

johtaa väistämättä myös heikkoon validiuteen.

Esim. Jos kyselylomakkeen kysymykset esitetään esim. raskaan työpäivän päätteeksi, 

vastaajat voivat väsymyksestä johtuen vastata kysymyksiin huolettomasti. Tämä voi joh

taa vastausten sattumanvaraisuuteen ja selvään reliaabelius ongelmaan. Tällöin ei 

myöskään saada mitattua sitä, mitä oli tarkoitus mitata eli mittaukseen liittyvä validius

kin on alhainen.

Validius tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä. Validius-ongelmat voivat liittyä mm.:

• tutkimusasetelmaan

• otantaan

• mittaamiseen

• analyysimenetelmiin.

19 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) - URL:
http 7/www fsd uta fi/menetelmaopetus/mittaaminen/luotettavuus.html#reliabiliteetti - Luettu 4.7.06

A-
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Tutkimusasetelmaan liittyvä validius kertoo tutkimuksen sisäisen validiuden. Muuttuji

en yhteisvaihtelusta tehtävien päätelmien pätevyys riippuu käytetystä tutkimusasetel

masta ja mukaan otetuista muuttujista. Jos tehdään poikkileikkaustutkimuksen perus

teella päätelmiä syy-vaikutus-suhteista, niin sisäinen validius on heikko. Jopa kokeelli

sessa asetelmassa voi olla heikko sisäinen validius, jos osa tutkittavaan ilmiöön vaikut

tavista muuttujista on jäänyt kontrolloimatta.

Otantaan liittyvä validius määrittää tutkimuksen ulkoisen validiuden. Jos otos on vino 

(epäedustava) perusjoukkoon nähden, niin tutkittavat eivät anna oikeaa kuvaa koko pe

rusjoukosta. Otokseen liittyvät ongelmat kyseenalaistavat tulosten yleistämisen otokses

ta perusjoukkoon.

Esim. Jos mitataan suomalaisten kuluttamaa alkoholimäärää haastattelemalla Alkon 

asiakkaita, otos on vino. Kaikki suomalaiset eivät käy Alkossa.

Mittaamiseen liittyvä validius määrittää tutkimuksen rakennevalidiuden. Keskeiset ky

symykset ovat: mittaako mittari, mitä sen tuleekin mitata ja vastaavatko tutkimuksessa 

käytetyt käsitteet mittarilla mitattavia ilmiöitä. Yhteiskuntatieteissä Ga muissa ihmistie

teissä) käsitteiden määrittelyjä niiden muuttaminen mitattavaan muotoon on ongelmal

lista. Esim. älykkyys, uskonnollisuus, suvaitsevaisuus, rasismi, jne. ovat varsin abstrak

teja käsitteitä, joiden täsmällinen määrittely saati mittaaminen ei ole yksiselitteistä. 

Kvantitatiivista mittaamista varten tällaiset abstraktit käsitteet kuitenkin pitää määritellä 

siten, että numeerinen mittaaminen mahdollistuu. Tällaista käsitemäärittelyä ja mittarei

den luontia kutsutaan operationaalistamiseksi. On tavallista, että yhden käsitteen mit

taamiseen tarvitaan kokonainen kysymyspatteristo.

Esim. Jos halutaan mitata suomalaisten kuluttamaa alkoholimäärää, niin Alkon myynti 

ei ehkä mittaa sitä riittävän tarkasti. Osa alkoholistahan tuodaan ulkomaantuliaisina. 

Tässä mitattu tulos ei vastaa käsitettä "suomalaisten kuluttama alkoholimäärä".

Tilastolliseen käsittelyyn liittyvä validius tulee myös aina määrittää. Taulukkolaskentaa 

ja tilasto-ohjelmaa käyttäen on vaivatonta hyödyntää vaativimpiakin tilastollisia mene
telmiä. Kulloinkin hyödynnettävän menetelmän käyttökelpoisuus ja edeltävyysehdot on 

kuitenkin aina varmistettava.

A
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Validiutta ja reliaabeliutta voidaan 

havainnollistaa ampumataulun 

osumilla. Jos ajatellaan, että tutki

muksen tarkoituksena on osua am

pumataulun keskelle, niin validius 

on hyvä, jos tähtäyspisteenä on 

taulun keskikohta. Reliaabelius on 

hyvä, jos osumat eri ampumaker- 
roilla keskittyvät lähelle toisiaan."0

Validius kasvaa

Kuva 4. Ampumatauluvertaus

Validiteettia ja reliabiliteettia voidaan havainnollistaa myös toisella esimerkillä. Kuvi

tellaan tutkimus, jossa on tarkoitus mitata esineiden pituuksia. Tällöin käytettään vahin

gossa viallista mittakeppiä, joka on asteikkoineen kutistunut 10 %. Mitan todellinen pi

tuus siis oli 90 cm, vaikka sen asteikossa luki 100 cm. Tällä mitalla tehdyt mittaukset 

ovat reliaabeleita: mitatut esineet saadaan tarkoin oikeaan pituusjärjestykseen ja saman

pituiset todetaan asianmukaisesti. Jos mittaus toistettaisiin, saataisiin aina sama tulos. 

Kuitenkaan mittaus ei hyvästä toistettavuudestaan huolimatta ole validi, sillä se ei il

moittanut todellisia pituuksia, vaan jotakin muuta.20 21

20 Taanila A. - Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät - URL: http://mw.helia.fI/~taaak/t/luote.htm 
-Luettu 20.6.06
21Routio P. - Taideteollisen Korkeakoulun tuotetieteen materiaali - 2006 URL: 
http://www2.uiah.fl/proiects/metodi/054.htm#maar -Luettu 27.6.06

_______________________ A__________________
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2.5. Soveltuvat luotettavuudentarkistusteoriat

2.5.1. Reliabiliteetin tarkistaminen22
Reliabiliteetin tarkistaminen on huomattavasti helpompaa kuin validiteetin tarkistami

nen. Reliabiliteetin tarkistamiseksi on olemassa useita keinoja, joita voidaan hyödyntää 

tässä tutkimuksessa.

• Uusintamittaus

- Sama käyttäjä, sama väline, eri 

ajankohta
- Tulokset toisistaan riippumattomia

• Rinnakkai smittaus

- Eri välineet, sama ajankohta

- Mittareiden validius tärkeää

• Puolitusmenetelmä (split-half)

- Mittarin sisäinen konsistenssi

• Seurantatutkimus

- Sama ilmiö, samat yksiköt, sama väline, 

useampia ajankohtia

• Reliabiliteettitestit

- esim. Cronbachin alfa

22 Kantola S. - Turun Kauppakorkeakoulun verkkomateriaali - Johtamisen tutkiminen kvantitatiivisin 

keinoin URL: http://www.tukkk.fl/io/kurssit/JOMb%202006/Luennot/luento%20la%20pdf.pdf#searchz 

%22luotettavuus%20%2B%20varmistus%20%2B%20teoriat%22 - Luettu 13.9.06

_______________________A________________________
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2.5.2. Validiteetin tarkistaminen
Laadullisessa tutkimuksessa lähes ainoa tapa todentaa tutkimuksen validius on kertoa 

tutkimusraportissa yksityiskohtaisesti kaikki, mikä helpottaa tutkimuksen itsenäistä 

arvioimista. Tutkimusraportissa tulee olla tarkka selostus tutkimuksen suorittamisesta, 

saadun aineiston tarkistamisesta ja arvio tutkijan vaikutuksesta tutkimustuloksiin. 

Ulkoisen validiteetin osalta voidaan silti asettaa kyseenalaiseksi tutkijan tapa hyödyntää 

ja esittää aineisto.23

Tässä tutkimuksessa on validiteettia pyritty rakentamaan esittämällä tarkasti aiheen kä

sittelyyn liittyneet vaiheet. Kirjoittaja on tiedostanut vaikuttamisensa riskit käsiteltävään 

aiheeseen ja valintojensa merkityksen tutkimustuloksen aikaansaamisessa. Siksi tehdyt 

ratkaisut on perusteltu ja esitelty siinä laajuudessa kun on katsottu tarpeelliseksi. Ha

vainnollistamisella ja tarkalla kuvaamisella on pyritty lisäämään lukijan mahdollisuuk

sia arvioida tutkimuksessa tehtyjen ratkaisujen oikeellisuutta.

23 Grönfors M. - Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät - Juva - WSOY -1985- 233 s.

_______________________ A____________
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3. ROTI - arviointimenettelyn kehittäminen

3.1. Tutkimusmenetelmän yleiskuvaus

Tässä luvussa kuvataan Rakennetun omaisuuden tila- arviointiprosessin kehitys helmi

kuussa 2006 alkaneesta pilottivaiheesta raportin julkaisuun vuoden 2007 alussa. Kuva

uksessa keskitytään arvioinnin kannalta oleellisimpiin seikkoihin ja suurimpiin muutok

siin. Erityinen painopiste tarkastelussa on arvion luotettavuuteen vaikuttavilla muutok

silla.

Arvioinnin rakenteeseen vuoden 2006 alussa keskitytään tämän luvun kappaleessa 3.2., 

jossa kuvataan vuoden 2006 alussa ilmestyneen ROTI II-vaiheen loppuraportin pää

kohdat.

Kappaleessa 3.3. esitetään ennen varsinaisen arvioinnin aloittamista (vuoden 2006 kesä- 

heinäkuussa) havaitut arvioinnin erityispiirteet luotettavuudenvarmistuksen kannalta. 

Tavoitteena on, että lukija saa kuvan siitä millaisia erityispiirteitä ROTI -arviointiin liit

tyy luotettavuuden kannalta ja mihin seikkoihin suurimpien ongelmien uskottiin vuoden 

2006 kesällä liittyvän. Kappaleen loppuun on koottu heinäkuussa 2006 tunnistetut suu

rimmat uhkatekijät liittyen arvion luotettavuuteen.

Kappaleessa 3.4 on kuvattu varsinaisen toteutetun arvioinnin eteneminen vaihe vaiheel

ta. Alussa keskitytään henkilöiden valintaan, lähtötietoaineistoihin ja kotitehtäviin. Tä

män jälkeen kerrotaan miten varsinainen ROTI -arviotyö sujui ja lopuksi kuvataan RO

TI -puheenjohtajiston työskentelyä ja ROTI -arvion laadintaa. Omana kohtanaan tarkas

tellaan vielä dokumentointia. Kappaleessa 3.4 kerrotaan ROTI -arviointiprosessin lopul

lisen muodon lisäksi arvioinnin eri vaiheiden luotettavuuteen liittyvistä seikoista.

Kappaleen lopussa, kohdassa 3.4.9. vedetään yhteen suurimmat ongelmat ROTI -arvion 

luotettavuuden varmistuksessa. Kappaleen tavoitteena on kertoa suurimmat tunnistetut 

luotettavuusriskit.

A
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3.2. Alustava ROTI -suunnitelma

3.2.1. Lähtökohta
Lähtökohtana tälle työlle toimi Jyrki Keinäsen ja Juha Äijön laatima tutkimusraportti 
Rakennetun omaisuuden tila - Il-vaiheen loppuraportti.24 Vuoden 2006 alussa ilmesty

neen loppuraportin sisältö on pyritty kuvaamaan tässä kappaleessa mahdollisimman tar

kasti, jotta asiaan perehtymättömätkin saavat kuvan tämän työn lähtökohdista. Kuvissa 6 

- 8 on kuvattu arvion suunniteltu muoto heti ROTI Il-vaiheen loppuraportin julkaisun 

jälkeen. Varsinaisessa raportissa kuvien sisältöä ei oltu selvitetty yhtä tarkasti.

ROTI -arviointi oli jo Il-vaiheen loppuraportissa suunniteltu toistettavaksi asiantuntija- 

arvioksi. Arvion oli tarkoitus kertoa rakennetun ympäristön nykytilasta, muutoksista ja 

tulevaisuudesta. ROTI -arvioinnin tavoitteena oli tuottaa rakennetun ympäristön asian

tunti! atietoa havainnollisessa muodossa ja nostaa esiin tärkeitä asioita. Lisäksi arvion oli 

tarkoitus antaa yhteinen pohja keskusteluille ja toimia apuvälineenä päätöksenteossa. 

Arvioinnin kohderyhminä nähtiin:

• poliittiset päättäjät

• viranomaiset

• elinkeinoelämä

• media ja sitä kautta suuri yleisö

• muut (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, yhteisöt)

Arvioinnin toteuttamiseen liittyviksi haasteiksi tunnistettiin ROTI: in Il-vaiheen loppu

raportissa aiheen laajuuteen, hallittavan aikajänteen pituuteen sekä esille tuotavien asi

oiden valintaan liittyviä seikkoja. Näitä asioita oli ratkaistu jakamalla vastuu asiasisäl

löstä suurelle joukolle asiantuntijoita. Vastuu katsauksen toteuttamista nähtiin kuuluvan 

asiaan erikoistuvalle ylläpitäjälle. Puheenjohtajiston puolestaan suunniteltiin tekevän 

tarvittavat valinnat katsauksen hengen mukaisesti. Työvaiheiden etenemistä on esitetty 

kuvassa 5.

24 Keinänen J., Äijö J. - Rakennetun omaisuuden tila - Il-vaiheen loppuraportti

A
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Kuva 5. ROTI -prosessin kulku II-vaiheen loppuraportissa

Tavoitteena oli että asiantuntijapaneelit edustavat puolueetonta, asiansa tuntevaa osaa

mista. Hyvänä pohjana tälle toiminnalle nähtiin RILin jaostot, jotka kokoavat yhteen 

aihealueestaan kiinnostuneita asiantuntijoita. Laajentamalla tätä asiantuntemusta, nähtiin 

mahdolliseksi luoda avoin ja keskusteleva yhteisö tarkastelemaan ajankohtaisia ja tär

keitä kysymyksiä. Työtavaltaan asiantuntijaryhmälle ajateltiin antaa perustietopaketti 

omasta osakokonaisuudestaan. Lisäksi heillä oli tarkoitus antaa käyttöön valmiiksi ana

lysoitu kysely, johon jokainen asiantuntija on ennen ensimmäistä yhteistä kokousta vas

tannut. Kyselyn yhteenvedon pohjalta oli tarkoitus käynnistää keskustelu asioista, joihin 

tulee ottaa kantaa. Tämän lisäksi asiantuntijaryhmien oli määrä tuoda esille tekijöitä, 

jotka muuten olisivat jääneet huomiotta.

Arvioinnin toteuttavan ylläpitäjän suunniteltiin tuottavan tarvittavat tilakuvaukset ja 

tietoaineiston asiantuntijaryhmien käyttöön. Ylläpitäjän oli myös tarkoitus hankkia työs

sä tarvittava lisätieto sekä tarkistaa julkisuuteen nostettavien asioiden oikeellisuus. Yllä

pitäjän tehtävänä oli myös huolehtia eri osakokonaisuuden tasaveroisesta etenemisestä 

sekä aikataulun toteutumisesta. Ylläpitäjä nähtiin edelleen puheenjohtajiston työrukka

sena joka tukee ja kehittää katsauksen sisältöä ja esitysasua.

Ylläpitäjän suunniteltiin vastaavan arvioinnin peruselementtien pysyvyydestä asiantunti

joiden vaihtuessa. Vastaavalla tavalla arvioinnissa käytettävän arvostelun tason ajateltiin 

pysyvän yhtenäisenä peräkkäisissä katsauksissa.

_______________________ A______________________
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ROTI:n Il-vaiheen loppuraportissa esitettiin että puheenjohtajisto valitsee painopisteet ja 

esille nostettavat asiat sekä päättää tehtävistä ratkaisuista. Arvioinnin uskottavuuden 

nähtiin heti alussa riippuvan puheenjohtajiston valitsemista linjauksista. ROTI - 
arvioinnin osapuolet ja pääpiirteinen tehtäväjako esitettiin Il-vaiheen loppuraportissa 

kuvan 6 osoittamalla tavalla2"' (paneeleiden nimet määriteltiin vasta raportin julkaisun 

jälkeen).

Raportti + sivusto

Puheenjohtajisto

<u (3 a>
> ro> roo

Johtopäätökset
• Valinnat
• Ylösnostot
• Painopisteet

Analysointi
• Tietojen yhdis

täminen
• Tiedon merkitys
• Kokemuksen 

käyttö
• Näkemyksen 

käyttö

Tausta-aineisto
• Lähtötietopaketti
• Omat tiedot
• Varmistettavat 

tiedot

Kuva 6. ROTI -järjestelmän osapuolet Il-vaiheen loppuraportissa

Keinäsen ja Äijön loppuraportissa on pohdittu että arvioon voidaan sisällyttää mikä ta

hansa osa rakennettua ympäristöä. Käytännöllisistä syistä kaikkia osa-alueita ei kuiten

kaan haluttu kattaa. ROTI:n II-vaiheessa oli tarkasteltu viittä osakokonaisuutta, joiden 

rakenteiden yhteenlaskettu arvo oli noin 340 miljardia euroa. Nämä osakokonaisuudet, 

niiden sisältö ja niihin sitoutunut (poistettu arvo) kansallisvarallisuutta on esitetty taulu

kossa 2. 25

25 Keinänen J., Äijö J. - Rakennetun omaisuuden tila - Il-vaiheen loppuraportti - s. 6

A
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Taulukko 2. ROTI:n osa-alueet II-vaiheen loppuraportin julkaisun jälkeen ja niihin si

toutunut kansallisvarallisuus (poistettu arvo)

ASCE
Report Card

ICE
State of Nation

RIL
Rakennetun omaisuuden tila

Schools RAKENNUKSET ( Yht. 280 mrd €)
■ Asuinrakennukset (170 mrd €)
• Julkiset rakennukset (30 mrd €)
• Toimitilat (60 mrd €)
• Tuotantorakennukset (20 mrd €)

Bridges
Rail
Aviation
Waterways
Roads
Transit

Rail
Airports
Seaports
Roads
Transport

LIIKENNEVERKOSTOT (Yht. 34,5 mrd €)
• Ilmailun rakenteet (0,5 mrd €)
• Raideverkko (3 mrd €)
• Tie- ja katuverkko (25 mrd €)
■ Televerkot (5 mrd €)
• Vesiväylät (1 mrd €)

Solid & hazard, waste
Parks & recreation

Waste VESI JA YMPÄRISTÖ (Yht. 16 mrd €)
■ Vesihuoltojärjestelmät (8mrd €)
• Ympäristörakenteet (8 mrd €)

Energy Energy ENERGIA (Yht. 10mrd€)
• Energiahuollon rakenteet (10 mrd €)

Sustainability & the 
environment
Communities for the future

TULEVAISUUS
• Tutkimus ja kehitys
• Koulutus, alan vetovoima
• Kansainvälisyys

Näiden osakokonaisuuksien perustiedot suunniteltiin esittää omina kokonaisuuksina 

katsauksen raportointia. ROTI osa-alueiden piiristä puuttuva osa rakennettua kansallis

varallisuutta (30 mrd. €) on rakennettua maata eli hautausmaita, urheilukenttiä, puistoja, 

leikkipaikkoja, laskettelurinteitä, golfkenttiä, tenniskenttiä, pysäköintialueita, talojen 

pihoja, kaupunkien aukioita tms.

ROTI II-vaiheen loppuraportissa rakennuksia, liikenneverkostoja ja vettä -ja ympäristöä 

suunniteltiin kuvata kolmen näkökulman avulla, joita ovat: Käyttö, Omistaminen ja 

Tuotanto.

Rakennettu omaisuus on olemassa käyttöä varten. Keskeisiksi kysymyksiksi käytön 

kannalta nähtiin esimerkiksi, miten hyvin tarkasteltava osakokonaisuus vastaa muuttu

via tarpeita ja aiheutuuko sen käytöstä ylimääräisiä kustannuksia? Käytöksi tunnistettiin 

liikkuminen, kuljetukset, asuminen, tuotannollinen toiminta, kauppa, hoito jne.

Omaisuuden tehokas hallinta tunnistettiin omistajan keskeiseksi huolenaiheeksi. ROTI - 

arvioinnissa ei suunniteltu tehdä eroa julkisen tai yksityisen omistamisen välillä vaan

_______________________ A______________________
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ajateltiin tarkastella eri osakokonaisuuksia samanlaisilla kriteereillä. Omistamiseksi tun

nistettiin rakennuttamisvaiheen päätöksiä, ylläpitopolitiikan valintaa, aktiivista omista

mista ja osaamista. Tuotantonäkökulmassa ajateltiin tarkastella kunnossapitoa, uus- ja 

korjausrakentamista.

Toinen jako tarkasteltavissa näkökulmissa oli arviointiperuste. Arviointiperusteiden 

suunniteltiin kuvaavan rakennetun ympäristön laatua ja ROTI:i II-vaiheen loppurapor

tissa esitettiin käytettäväksi rakennuspoliittisen ohjelman seurannassa määritettyjä omi

naisuuksia, joita olivat:

• Turvallisuus

• Terveellisyys

• Toiminnallisuus

• Kunto ja kestävyys

• Ympäristö

• Kilpailukyky (II -vaiheen raportin julkaisun jälkeen - tulevaisuus)

Arviointi ajateltiin toteuttaa jokaisen osakokonaisuuden, näkökulman ja arviointiperus

teen osalta erikseen. Arvioitavien asioiden hahmoteltiin kuvaavan tarkasteltavan koh

teen ominaisuuksia, jotka mahdollisuuksien mukaan samalla olisivat yhdistyneet eri 

osakokonaisuuksia ja näkökulmia toisiinsa. Arviointi suunniteltiin toteuttaa kolmitasoi

sen rakenteen avulla, jossa ominaisuutta tarkastellaan erilaisten tekijöiden ja ilmiöiden 

suhteen, joita puolestaan voidaan mitata tai kuvata erilaisilla indikaattoreilla. Näiden 

tekijöiden oli osin tarkoitus pysyä samoina vuodesta toiseen ja osin vaihdella ajankoh

dan mukaan.

Edellä esitetyn rakenteen mukaan toimittaessa olisi saatu lopputulokseksi yhteensä:26

5 osakokonaisuutta x

6 x arviointiperustetta 

=yhteensä 30 tulosta.

26 Periaate on esitetty havainnollisessa muodossa kuvassa 7. (Tuloksien määrä oli ROTI II-vaiheen loppu

raportissa selvitetty epätarkemmin ja tässä kuvattu tuloksien määrä on tilanne joka hahmoteltiin heti ra

portin julkaisemisen jälkeen)

A
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3.2.2. Tietoperusta/ Lähtötietopaketit
Tietosisältöä oli ROTI II-vaiheen lopussa olemassa kunkin rakennetun ympäristön osa

kokonaisuuteen liittyvien käsitteiden ja käytäntöjen mukaisella jaolla. (ROTI - 

arvioinnissa käytettävä sanasto on esitetty liitteessä 2)

Esimerkiksi tieverkko jaettiin valtion, kuntien ja yksityisten ylläpitämiksi teiksi. Tämän 

lisäksi oli tarkoitus ottaa mukaan muitakin luokitustekijöitä, kuten:

• tieluokka

• liikennemäärä

• tiepäällyste

• alueellisesti jne.

Perustiedoiksi kutsutun tietosisältö oli tarkoitus antaa kuva tietyn osan toiminnasta osa

na suomalaista yhteiskuntaa. Siinä ajateltiin esittää perusteet ROTI -arvioinnissa käyte

tyistä termeistä, teknisistä käsitteistä ja alan asiantuntijoiden toimintaympäristöstä. Tä

män tarkoituksena oli helpottaa asioista keskustelemista. Perustietojen ajateltiin sisältä

vän esimerkkejä osakokonaisuuksiin liittyvistä käsitteistä ja toiminnasta ja ne oli tarkoi

tus luoda pilottivaiheessa yhteistyössä asiantuntijapaneelien kanssa.

Kunto- ja laatutietoon liittyvän tietosisällön oli tarkoitus päivittyä kehitysprojektin aika

na asiantuntijoiden esille nostamien tekijöiden mukaan. II-vaiheessa ROTI:n projekti

ryhmä ei ollut kohdannut tiedon omistamiseen tai saatavuuteen liittyviä ongelmia.

II-vaiheen loppuraportissa päätettiin että taustamateriaalin hankinta asiantuntijapanee- 

leiden käyttöön on ylläpitäjän tehtävä. "Jos asiantuntijat esittävät erityisiä tietotarpeita 

ja tarkasteluja, he voivat myös ohjata ylläpitäjän sopivaan tietolähteeseen. Ylläpitäjä 

puolestaan voi asiantuntemuksensa perusteella arvioida ko. tiedon käyttökelpoisuuden 

ja laadun. Asiantuntijapaneelin tietämys on myös erittäin tärkeä tietolähde katsauksen 

perustana. Ylläpitäjän tehtävänä on tuoda tätä ns. ”hiljaista tietoa ” esille ja tallentaa 
tieto myöhemmin käytettäväksi. "21

21 Keinänen J., Äijö J. - Rakennetun omaisuuden tila - II-vaiheen loppuraportti - s. 9

_______________________ A______________
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3.2.3. Asiantuntijapaneelit
ROTI:n II-vaiheen loppuraportissa suunniteltiin että varsinaisen mittauksen ja arvioin

nin tekevät asiantuntijapaneelit. Työn apuna oli tarkoitus olla puheenjohtajiston ja yllä

pitäjän valmistelemien, jokaiselle paneelille personoitujen kyselyjen analysoidut tulok

set ja muut ehdotukset ajankohtaisista aiheista. Myöhemmissä ROTI -arvioinnissa oli 

lähtökohtana ajateltu käyttää edellistä katsausta ja keskittyä sen jälkeen tapahtuneiden 
muutoksien arviointiin.

Paneelien varsinaiseksi tehtäväksi oli arvion tekeminen oman osa-alueensa rakennetun 

omaisuuden tilasta ja kehityksen suunnasta. Paneelin myös ajateltiin valitsevan oleelli

simmat seikat ylösnostoja varten. Paneelin tehtävänä oli myös tuoda esille uusia asioita 

lähtötietoaineistoon sekä käsitellä muualta saatujen kysymysten tärkeyttä. Lisäksi pa

neelien tavoitteena oli tehdä ehdotuksia uusiksi mittareiksi, joiden avulla oman osa- 
alueen kehitystä oli syytä kuvata.28

3.2.4. Puheenjohtajisto
Puheenjohtajiston suunniteltiin ROTIrn II-vaiheen loppuraportissa koostuvan paneelei

den puheenjohtajista ja koko järjestelmän puheenjohtajasta. Puheenjohtajiston ajateltiin 

vastaavan katsauksen sisällöstä ja valitsevan lopullisessa raportissa esitettävät asiat. Yh

dessä ylläpitäjän kanssa oli myös tarkoitus määrittää suuntaviivat asiantuntijapaneelien 
työskentelylle.

ROTIrn II-vaiheen loppuraportin mukaan: ”Asiantuntijapaneelit käyvät omassa työs

sään läpi satoja indikaattoreita ja kymmeniä tarkasteltavia tekijöitä. Näistä puheenjoh

tajisto valitsee ja nostaa esiin tärkeiksi katsomansa asiat. Esitettyjen tulosten taustasel

vityksien ja perusteiden on tässä vaiheessa oltava olemassa ja esitettävissä. Prosessi 

etenee vaiheittain ja päättyy julkistamiseen. Työn apuna voidaan käyttää tarpeen mu

kaan päätöksenteon apuvälineitä ja menettelytapoja. Valinnan perustuvat olemassa ole
vaan tietoon sekä asiantuntija-arviointiin.'’'’29

Keinänen J., Äijö J. - Rakennetun omaisuuden tila - II-vaiheen loppuraportti - s. 10
J> Keinänen J., Äijö J. - Rakennetun omaisuuden tila - II-vaiheen loppuraportti - s. 11

______________________A______________
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3.2.5. Esitettävät asiat, tulos
ROTI:n II-vaiheen loppuraportissa hahmoteltiin tapa jonka avulla ROTI -arvioinnin 

tulos esitetään. Alla esitetyssä, kuvassa 7 ominaisuudet ja osa-alueet poikkeavat hieman 

ROTI:n II-vaiheen loppuraportissa esitetystä kuvasta, mutta periaatteiltaan esitystapa on 

sama. Alkuperäistä kuvaa ei ollut saatavilla tähän työhön.

Esitystapana oli kolmiportainen 1 iikennevaloperiaate: 30

• Vihreä: Asiat kunnossa, ei syytä huoleen

• Keltainen: Asiat voisivat olla paremminkin, asia tarvitsee huomiota

• Punainen: Asiat huonosti, jotain kannattaa tehdä 

Muutoksen suuntaa kuvattiin osoittamalla:

• Parantunut: Käyrä ylöspäin

• Pysynyt ennallaan: Vaakaviiva

• Heikentynyt: Käyrä alaspäin

ARVIOINTIPERUSTE

I OSA-ALUE

RAKENNUKSET

LIIKENNE-
VERKOSTOT

VESI JA 
YMPÄRISTÖ

ENERGIA

RAKENNUSALAN
TULEVAISUUS

TERVEEL
LISYYS NALLISUUS YMPÄRISTÖ TULEVAISUUS

PUN.

PUN.

PUN.

PUN.

PUN.

Kuva 7. Arvioinnin päällitason esitysmuoto ROTI:n II-vaiheen loppuraportin julkaisun 

jälkeen

30 Mustavalkotulosteita varten kuvassa on punaisten nuolien päälle lisätty merkki PUN. Mv-tulosteissa 
vaaleana näkyvät käyrät ovat keltaisia ja tummat (joissa ei ole PUN. -merkintää) ovat vihreitä

A



33

Kuva 8. Opetusministeri Antti Kalliomäki tarkastelee alustavaa KOTI -aineistoa

22.2.2006

3.3. Alustavan suunnitelman arviointi luotettavuuden kan
nalta

3.3.1. Yleistä

Tässä kappaleessa esitetään ennen varsinaisen arvioinnin aloittamista (vuoden 2006 ke

sä-heinäkuussa) havaitut arvioinnin erityispiirteet luotettavuudenvarmistuksen kannalta. 

Tavoitteena on, että lukija saa kuvan siitä millaisia erityispiirteitä KOTI- arviointiin liit

tyy luotettavuuden kannalta ja mihin seikkoihin suurimpien ongelmien uskottiin vuoden 

2006 kesällä liittyvän.

Numeerisella mittauksella saadaan yksiselitteistä ja luotettavaa tietoa esim. osakkeiden 

tuotoista, valmistettujen tuotteiden ominaisuuksista, yrityksen taloudellisesta tilanteesta 

jne. Edellä mainittuja voisi kutsua ”tosiasiatiedoiksi”. KOTI -arviointi koostuu asian

tuntijoiden mielipiteistä joten pelkästään numeerisen mittaamisen soveltaminen ei ole 

mahdollista. Ihmisten tietämyksen, mielipiteiden, asenteiden, uskomusten, aikeiden jne. 

numeeriseen mittaamiseen liittyy monia tiedon luotettavuutta heikentäviä tekijöitä.

Suurimmat luotettavuusriskien paikat pyritään tunnistamaan ja niihin varaudutaan en- 

nakkosuunnittelulla. ROTI -arviointiprosessin kulku ja sen osiin liittyvät suurimmat 

tunnistetut luotettavuusriskipaikat on esitetty kuvassa 9.

yx
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KOHDERYHMÄT PALAUTE
ROTi-TULOSTEN KÄYTTÖ

■ÉÉMÉÉÉÉfl

RIL

KONSULTIT

PANEELIT '

PUHEENJOHTAJISTO

HUHTI-TOUKOKUU , HEINÄKUU A ELO-SYYSKUU a LOKA-MARRASKUU

Kuva 9. Prosessin kulkuja tunnistetut suurimpien luotettavuusriskien esiintymispaikat

Kriittisen lukijan mielessä voi herätä seuraavanlaisia luotettavuuteen liittyviä yleisiä 

kysymyksiä: •

• Ovatko käytetyt käsitteet riittävän tarkasti määriteltyjä?

• Onko lähtötietoaineisto ollut luotettavaa ja laadukasta?

• Onko asiantuntijat valittu siten, että sen perusteella voidaan tehdä yleistyksiä 

laajempaan joukkoon?

• Ovatko vastaajat vastanneet rehellisesti?

• Ovatko kaikki ymmärtäneet kysymykset samalla tavalla?

• Onko taulukot, kuviot ja tunnusluvut laskettu oikein mittaustuloksista?

• Onko paneeleiden toiminta ollut luotettavaa ja puolueetonta?

• Onko tietojen tallennusvaiheessa tapahtunut virheitä?

• Ovatko puheenjohtajat valinneet oikeat seikat ylösnostoihin?

• Onko raportin laadintavaiheessa tapahtunut virheitä tai onko oleellisia seikkoja 

jätetty pois?

A
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3.3.2. Henkilöiden valinta

Asiantuntijoiksi ja puheenjohtajiksi valittavat henkilöt vaikuttavat oleellisesti arviointi- 

tulokseen. Erityisesti puheenjohtajilla on hyvin keskeinen rooli ROTI -mittauksen tu

loksen kannalta, joten henkilöiden valinta ei voi olla vaikuttamatta mittauksen luotetta

vuuteen. Huomio kiinnittyy asiantuntijoiden pätevyyteen, henkilökohtaisiin ominai

suuksiin, omaan motivaatioon ja puolueettomuuteen.

Ensimmäisenä tarkastellaan asiantuntijoiden osaamista. Asiantuntijat ovat hyvin keskei

sessä roolissa ROTI -arvioinnissa. Luotettavuutta arvioitaessa on syytä muistaa tutki

muksen asiantuntijoiden tausta. Kaikki ROTI -asiantuntijat ovat oman alansa osaajia, 

joilla on vuosien työkokemus omalta alaltaan. Rakentamisen alalla piirit ovat niin pie

net, että on epätodennäköistä että ROTI -asiantuntijaksi pääsisi ilman todellisia meriit

tejä.

Henkilöiden valinnassa pätevyysongelmia saattaa syntyä esimerkiksi, jos tiettyä raken

netun omaisuuden osaa tuntevaa asiantuntija ei kutsuta mukaan paneeliin. Jokin tärkeä 

alue saattaa jäädä pienemmälle huomiolle ja kokonaisvaltaisesti hieman pienempi asia 

nousta merkittäväksi mikäli asiantuntijoiden jakautuminen on vääristynyt.

Asiantuntijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet saattavat nousta suureen merkitykseen 

ROTI -arvioinnin luotettavuuden kannalta. Asiantuntijapaneeleissa dominoiva ja ääne

käs henkilö saattaa yrittää painottaa omia näkökantokaan liiallisesti ja täten heikentää 

mittauksen luotettavuutta. Toisaalta hiljainen ja vaatimaton panelisti ei välttämättä saa 

läpi tärkeitä asioita. Puheenjohtajien valintoihin ja paneelin työtapoihin tulisi tästä syys

tä kiinnittää erityisen tarkkaa huomiota. Puheenjohtajilla on suuri vastuu paneelin tasa

puolisuuden ja luotettavuuden kontrolloijana.

ROTI -arvioinnissa mukana olevien ihmisten motivaatio saattaa tietyissä asioissa hei

jastua mittaustuloksen luotettavuuteen. Oletettavasti kaikki arviointiin osallistuvat ihmi

set ovat mukana vapaaehtoisesti, joten panelistien motivaation luulisi olevan vähintään 

kohtalainen. Arviointityön haasteettomuus, vähäinen mielenkiinto tutkimusta kohtaan, 

työkiireet tai kesän läheisyys arviointityössä saattavat vaikuttaa asiantuntijan motivaati

oon negatiivisesti ja siten heikentää mittauksen luotettavuutta.

______________________A______________________
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Ihmiset eivät normaalisti motivoidu, mikäli pääsevät työssään helpolla, vaan suurimman 

tyydytyksen työssä tuottavat ne tulokset, jotka työntekijä saavuttaa nimenomaan ponnis- 

telujensa tuloksena. Kiinnostusta mittausta kohtaan tulisi siis yrittää nostaa tarjoamalla 

asiantuntijoille mahdollisuus vaikuttaa, päteä, saada tunnustusta, saada arvostusta ja 

yleisesti tarjoamalla mielenkiintoisia tehtäviä. Mikäli nämä motivaatiotekijät ovat koh

dallaan ja henkilön motivaatio toimia arvioinnissa on korkea kesän läheisyys ja työkii

reet tuskin vaikuttavat mittaustuloksen luotettavuuteen.

Kaikki KOTI -arvioinnissa mukana olevat henkilöt ovat sitoutuneet puolueettomaan ja 

tasapuoliseen toimintaan. Kaikilla projektissa mukana olevilla henkilöillä on kuitenkin 

oma taustansa, joka ei voi olla vaikuttamatta arvion tuloksiin.

Henkilöiden puolueellisuus vaikuttaa luotettavuuteen mikäli yksilö joka tuputtaa omia 

puolueellisia näkemyksiä pääsee voimakkaasti vaikuttamaan paneelin tai puheenjohta

jiston tulokseen. Molemmissa arviointivaiheissa on kuitenkin osallisena useita toisen 

taustan ja näkemyksen omaavia henkilöitä, jolloin räikeä puolueellisuus tai edunvalvon

ta havaitaan ja voidaan kitkeä pois.

A
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3.3.3. Lähtötietoaineisto

Lähtötietoaineiston luotettavuutta voidaan tarkastella kahdelta kannalta. Hyvin oleellista 

on, että aineisto on luotettavaa ja paikkansapitävää. Lisäksi lähtötietoaineiston tulisi olla 

sisällöltään kattava ja tasapuolisesti jakautunut kaikille rakentamisen osa-alueille, jotta 

se ei kiinnittäisi asiantuntijoiden huomiota harhaan.

Tilastojen luotettavuuden ja laadun ylläpitämiseksi Suomen Tilastokeskus on ottanut 

käyttöön termin Suomen Virallinen Tilasto (SVT). Suomen Virallinen Tilasto on Tilas

tokeskuksen mukaan kattava ja objektiivinen tilastojulkaisusarja Suomen yhteiskunnas

ta. SVT-kriteerit täyttävät tilastot ja julkaisut kuuluvat SVT-sarjassa ilmestyviin tilastoi

hin, jos:

■ julkaisun on tuottanut virasto tai laitos, joka kuuluu Tilastokeskuksen ylläpitä

mään luetteloon SVT-tuottajista,

■ julkaiseva organisaatio vastaa julkaisun sisällöstä ja oikeellisuudesta taaten näin 

jatkuvuuden tilaston tuottamiselle samansisältöisenä.

Virallinen tilasto on tilastollinen järjestelmä, johon on koottu keskeinen ja laadukas osa 

yhteiskuntatilastoja, jotka tuotetaan säännöllisesti tai riittävän usein ja ovat kansallisesti 

edustavia. Saatavilla olevien tilastojen tulee käytännössä heijastaa käyttäjien tarpeita ja 

prioriteetteja sekä noudattaa kansainvälisiä tilastojen laadinnalle asetettuja standardeja 

tai suosituksia. Useissa maissa virallisilla tilastoilla on yleisluontoinen määrittely; tilas

tojen tulee palvella eri käyttäjäryhmiä: kansalaisia, julkista hallintoa, elinkeinoelämää ja 

tutkimusta. VT-julkaisua ei voida julkaista henkilön nimellä.

Kaikkien SVT-sarjassa julkaistavien tilastojulkaisujen tulee täyttää Tilastokeskuksessa 

hyväksytyt SVT-laatukriteerit ja niissä tulee olla SVT-standardin mukainen tuoteselos

te.31

Lähtötietoaineiston oikeellisuus on ROTI -arvioinnissa RIL:ille tärkeätä. Tilastojen luo

tettavuuteen tulee kuitenkin aina suhtautua varauksella ja niiden kuuluminen SVT- 

sarjaan tulee aina varmistaa. Mikäli käytetyt tilastot kuuluvat SVT—sarjaan voidaan nii

den luotettavuus arvioida hyväksi ja olettaa niiden ensisijaisesti olevan luotettavia. Mi

käli tilastot eivät kuulu SVT-sarjaan ei niitä tulisi käyttää ROTI arvioinnissa, tai ainakin

31 Tilastokeskus - URL: http://www.stat.fi/tkytt/laatuatilastoissa/lm040301/sp fi.html - Luettu 26.6.06

_______________________ A_______________________
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niiden paikkansapitävyyteen tulisi suhtautua varauksella. Epäluotettavan tilaston toimi

minen arviointityön pohjalla saattaa heikentää mittauksen luotettavuutta, mutta oletetta

vasi virheellisten tilastojen esiintyminen huomataan viimeistään asiantuntijapaneeleiden 

käsitellessä kyseistä asiaa.

Lähtötietopakettien sisältö voi vaikuttaa asiantuntijoiden työskentelyyn luotettavuutta 

heikentämällä tavalla. Huolimattomasti laadittu lähtötietoaineisto saattaa paljon tarpee

tonta tietoa, joka häiritsee asiantuntijoiden keskittymistä oleellisiin seikkoihin ja saattaa 

vaikuttaa kiinnittämään huomiota epäoleellisuuksiin.

Todennäköisesti asiantuntijat pystyvät kokemuksensa avulla erottamaan epäoleellisen 

tiedon lähtötietoaineistosta ja tuovat tämän myös järjestelmän ylläpitäjän tietoon, jolloin 

virhe korjaantuu seuraavalle mittauskerralle. Pilottivaiheessa lähtötietoaineistossa on 

kuitenkin oletettavasti paljon turhaa sisältöä, monien oleellisten asioiden puuttuessa siel

tä.

3.3.4. Kotitehtävät
KOTI -arvioinnin kotitehtäviin liittyy monia oleellisesti luotettavuuteen vaikuttavia 

seikkoja. Pohjana kotitehtävien täyttämiselle toimii lähtötietoaineisto, jonka vaikutusta 

luotettavuuteen on tarkastelu kohdassa 3.3.3. Varsinaisia kotitehtäviin liittyviä suurim

pia luotettavuusongelmia esiintyy kysymysten asettelussa ja vastausten tulkinnassa.

KOTI -arvioinnissa 2006-2007 on mukana kymmeniä asiantuntijoita. Rajattujen moni- 

valintakysymyksien vastauksien keskiarvojen, keskihajontojen ja muiden laskennallis

ten tunnuslukujen avulla voidaan päätellä kotitehtävien luotettavuutta ja varsinkin re

liabiliteettia. Avoimien kysymysten luotettavuutta ei ole tarkoituksenmukaista esittää 

määrällisesti, sillä tulosten luotettavuuteen ei vaikuta se onko asian maininnut viisi vai 

kahdeksan vastaajaa. Tarkoituksena on tuoda julki kaikki eri näkemykset, joita asiantun

tijat ovat esittäneet. Jotkin ROTI -arviointiin vaikuttavat asiat saattavat olla vain yhden 

asiantuntijan mainitsemia, toiset asiat ovat saattaneet tulla esiin kaikissa kyselyissä.

ROTI -mittarin validiteetin testaamiseen on yritetty löytää erilaisia keinoja. Esimerkiksi 

"äärivastaajien" suhteen voidaan saada jotakin informaatiota Likert -asteikollisen mitta

rin validiteetista, kun lasketaan samojen väittämien kielteisten ja myönteisten versioiden 

korrelaatiot. Erisuuntaiset väittämät korreloivat keskenään voimakkaasti, jos ne todella 

mittaavat samaa asiaa.

_______________________A______________________
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Hankaluuksia voi aiheuttaa itse käsitteen määrittely. Sanojen valinta lopullisiin mittarei

hin tuottaa päänvaivaa. Voi olla, että vastaaja ei esimerkiksi iästään tai sosiaalisesta 

asemastaan johtuen ymmärrä lainkaan tai ymmärrä samalla tavalla kysymyksiä kuin 

tutkija. Tutkijan kieli voi olla abstraktia, yksittäisillä täytesanoilla voi olla erilainen pai

noarvo eri ihmisille, valmiista mittareista lainatut sanat tai käsitteet voivat olla vanhen

tuneita. Kulttuurin huomioiminen voi unohtua kokonaan: Yhdysvalloissa laadittu mittari 

ei olekaan kulttuurierojen vuoksi pätevä Suomessa tai Suomessa käytettävä mittari ei 

välttämättä toimi Ruotsissa.j2

Mittauksen reliabiliteetti kuvaa mittauksen tarkkuutta, ja klassisen testiteorian pohjalta 

mittauksen reliabiliteetille voidaan esittää lukuarvo. Reliabiliteettikertoimen laskeminen 

verrattuna validiteetin arvioimiseen on paljon yksikäsitteisempää. Klassisessa testiteori

assa mittauksen tulos eli mitta-arvo x, jakautuu kahteen eri komponenttiin, tosiarvoon t 

ja mittavirheeseen e,

X = T + £. (1.1)

Tosiarvo kuvaa mitattavan piirteen todellista arvoa. Koska mittausvälineet ovat epätäy

dellisiä tulee mittaukseen aina virhettä, jolloin mittaustulos x ei vastaa täysin tosiarvoa, 

vaan tosiarvoon on lisättävä satunnainen virhe s. Virheeksi lasketaan myös mittausajan- 

kohdasta johtuva vaihtelu. Klassisessa testiteoriassa tehdään seuraavat oletukset mitta- 

virheelle:

• Mittavirheiden keskiarvo on nolla.

• Mittavirhe ei korreloi tosiarvon kanssa

• Rinnakkaistestien mittavirheet eivät korreloi keskenään.

Mikäli mittari on ”äärettömän” pitkä tai mittaus tehdään ”äärettömän” monta ker

taa, saadaan mittauksien keskiarvoksi tosiarvo t eli virheetön arvo. Tulos saadaan en

simmäisestä oletuksesta, jonka mukaan mittavirheiden keskiarvo on nolla. Mitä useam

pia mittauksia suoritetaan, sitä lähemmäksi nollaa mittavirheiden keskiarvo lähestyy

'2 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) - URL
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/mittaaminen/luotettavuus.html - LUETTU 4.7.06

_______________________A_______________
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keskiarvon keskivirheen mukaisesti33, joten pitkät testit ovat tarkempia kuin lyhyet tes

tit.34

Paljon käytetty tunnusluku reliabiliteetin mittaamiseksi on Cronbachin a(alfa) (1.2). 

Sillä mitataan mittarin konsistenssia eli yhtenäisyyttä. Cronbachin alfa lasketaan muut

tujien välisten keskimääräisten korrelaatioiden ja väittämien lukumäärän perusteella. 

Mitä suurempi alfan arvo on, sitä yhtenäisempi mittarin voidaan katsoa olevan. Käytän

nössä voidaan kokeilla, eri muuttujakombinaatioita ja verrata saatuja alfan arvoja (ks. 

Taulukko 3).

Alfan standardoitu estimaatti voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

k *r
a =--------------------------

1 + (k - 1) * r (1.2)

jossa

r = väittämien välinen keskikorrelaatio eli väittämien välisten Pearsonin korrelaatioker- 
toimien keskiarvo.

k = väittämien lukumäärä.

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin (r) (1.3) on vähintään kahden intervallias- 

teikollisen muuttujan keskinäisen lineaarisen riippuvuuden voimakkuutta kuvaava tilas

tollinen tunnusluku. Korrelaatiokerroin lasketaan kaavalla:

r = Z'Liixi - *){Vi - y)
nsxsy

(1.3)

missä
n on lukuparicn ir*, yt lukumäärä
sx, sy ovat muuttujien x ja y keskihajonnat ja
x, y ovat muuttujien x ja y keskiarvot.

33 Ebel R., Frisbie, D. - Essentials of Educational Measurement - 4th ed. - Sydney - Prentice-Hall of Aus
tralia-1986- 634p.
34 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteen verkkomateriaali - URL:
https://www.edu.helsinki.fi/sw/kvanti/osioanalvvsi/mat/reliabiliteetti/Reliabiliteetti.htm - LUETTU 
3.7.06
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Tulomomenttikorrelaatiokertoimen arvo vaihtelee välillä -1 ... +1. Korrelaatiokertoimen 

ollessa 0, ei muuttujien välillä ole lineaarista riippuvuutta. Vastaavasti arvoilla (+/-) 1 

muuttujien välillä on täydellinen positiivinen / negatiivinen lineaarinen riippuvuus. Täy

dellisen lineaarisen riippuvuuden tapauksessa muuttujien kaikki arvot sijoittuvat hajon

takuviossa samalle suoralle viivalle. Yleensä muuttujien välinen korrelaatiokerroin 

poikkeaa nollasta. Tämä voi johtua myös sattumasta. Korrelaatiokertoimen merkitse

vyystason avulla voidaan arvioida kertoimen tilastollista merkitsevyyttä. Usein rapor
toidaan myös Pearsonin korrelaatiokertoimen neliö (r2). Esimerkiksi jos r2 = 0.32, sano

taan, että selittävä muuttuja selittää 32% selitettävän muuttujan varianssista.

Myös korrelaatiokertoimen käyttöön liittyy yleisiä tilastoanalyysin sudenkuoppia:3:1

• Korrelaatiokerroin ei automaattisesti anna informaatiota siitä vallitseeko, muut

tujien välillä kausaalinen suhde.

• Jos myös muut muuttujat kuin selittävä muuttuja vaikuttavat tarkasteltavaan 

muuttujaan, silloin kaikki yhteinen kovarianssi, jota niillä on selittävän muuttu

jan kanssa, luetaan ainoalle selittävälle muuttujalle.

• Jos muuttujien välillä on epälineaarista riippuvuutta, sen määrä tulee huomatta

vasti aliarvioiduksi.
• Yksittäiset poikkeavat havaintoarvot voivat vaikuttaa suuresti korrelaatiokertoi

men arvoon, minkä vuoksi on suositeltavaa aina tulostaa tutkittavien muuttujien 

hajontakuvio.

• Korrelaatiokerroin voi olla harhaanjohtava, esimerkiksi silloin, jos tarkasteltavat 

muuttujat eivät ole homoskedastisia.

Keskihajonta on tunnusluku, joka huomioi aineiston kaikkien havaintoarvojen keskinäi

sen sijainnin. Vaihteluväli määräytyi ainoastaan pienimmän ja suurimman havaintoar

von mukaan. Täten yksikin muista suuresti poikkeava havaintoarvo aiheuttaa suuren 

vaihteluvälin.

• Keskihajonta on luku, joka kuvaa havaintoarvojen ryhmittymistä keskiarvonsa 

ympärille. 35

35 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) - URL:
http://www.fsd.uta.fl/inenetelmaopetus/korrelaatio/korrelaatio.html#pearson - LUETTU 4.7.06

_______________________A__________________
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• Mitä lähemmäs keskiarvoa ja siis myös toisiaan havaintoarvot ovat ryhmittyneet, 

sitä pienempi on keskihajonta. Hajallaan sijaitsevien eli keskenään kovin eri suu

rien lukujen keskihajonta on iso.

• Keskihajonta voidaan laskea, mikäli arvot ovat välimatka-asteikollisia. (Kes

kiarvon ja erotuksen laskeminen on tällöin mielekästä.)

• Keskihajontaa merkitään sillä

• Laskukaavana havaintoarvojen xi, X2, X3, ..., xn keskihajonta on

s = N n -1 (1.4)

• missä x on keskiarvo ja n on havaintoarvojen lukumäärä/6

Koeluontoinen esimerkkilaskelma, jonka avulla ROTI -arvioinnin yhden paneelin osa- 

alueen kysymyksien vastauksien tuloksien korrelaatiota voidaan kuvata on esitetty tau

lukossa 3. Esimerkkinä rakennukset paneelin turvallisuus osa-alue:

vl36 henkilöturvallisuus 

vl37 työturvallisuus 
vl41 omaisuusvahingot 

vl42 suunnittelun laatu 

vl44 toteutuksen laatu 

vl45 harmaan talouden torjunta 36

Taulukko 3. Muuttujien korrelaatiomatriisi:

—
V136 V137 V141 V142 V144

V137 0,3122

V141 0,3478 0,3926

V142 0,1383 0,2724 0,2184

V144 0,1541 0,3299 0,2502 0,6269

V145 0,1586 0,3071 0,2214 0,4348 0,5780

36 Opetushallituksen verkkopalvelu - URL: http://www.edu.fi/oppimateriaalit/tilastomatikka/haj 5.html 
- Luettu 4.7.06

A
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Korrelaatioiden keskiarvo on r= 0,3162 ja väittämien lukumäärä k - 6. Cronbachin 

standardoidun alfan kaavaan sijoitettuna saadaan reliabiliteettikertoimesta arvio.

6 * 0,3162
oi=----------------- ---------------------- = 0,7350

1 + (6-1)* 0,3162

Väittämäjeukosta kokeillaan poistaa suunnittelun laatu V142 ja toteutuksen laatu VI44, 

saadaan standardoidun alfan arvoksi 0,6260. Sekä sisällölliset seikat että reliabiliteetti- 

kerroin puoltavat suunnittelun -ja toteutuksen laadun mukana pitämistä.

Reliabiliteetista ollaan yleensä kiinnostuneita sen vuoksi, että väittämäpatteriston muut

tujat halutaan tiivistää summamuuttujaksi. Reliabiliteettia kuvaava tunnusluku lasketaan 

niille muuttujille, joita on tarkoitus yhdistää. Tällöin väittämien koodaus tulee olla sama, 

kuin se on summamuuttujaa laskettaessa. Joskus joidenkin muuttujien koodaus pitää 

kääntää.

Teknisesti reliabiliteettia saadaan parannettua, kun jätetään alfa-kertoimen arvoa alenta

via muuttujia pois. Tällöin voi kuitenkin mittarin validiteetti kärsiä eli mittari ei enää 

olekaan kattava. On siis mietittävä myös sisällöllisesti, mitä poistetaan. Ainakin moni

tulkintaiset väittämät on syytä jättää pois.37

’7 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) - URL
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/mittaammen/luotettavuus.html - LUETTU 4.7.06
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3.3.5. Arviointityö
Asiantuntijoiden suorittaman arviointityön aikana ROTI -projektin luotettavuus voi to

dennäköisimmin vaarantua harhaanjohtavien kotitehtävien tuloksien, käsittelyn ajan

puutteen, arvioijien puolueellisuuden tai arvioijien alhaisen motivaation ansiosta.

Asiantuntijat käyttävät arviointityössään pohjana kotitehtävien tuloksia. Kotitehtävien 

luotettavuusriskejä on pohdittu tarkemmin kappaleessa 3.3.4. Ilmeistä on, että kotitehtä

vien tuloksiin sisältyy luotettavuusriskejä. Asiantuntijat kuitenkin käsittelevät kotitehtä

vien tuloksia ja on mahdollista, että virheet kotitehtävien tuloksista tulee korjattua. To

dennäköisesti pieniä virheitä saattaa kuitenkin esiintyä.

Ajanpuute tai tehottomasti organisoidut paneelien kokoukset saattavat aiheuttaa vääris

tymiä ROTI -arvioinnin tuloksiin ja täten vaikuttaa myös mittauksen luotettavuuteen. 

Suurin uhka on, että kaikkia asioita ei ehditä käsitellä paneelissa ja tämän ansiosta osa 

saattaa jäädä käsittelemättä. Tällöin jokin tärkeä seikka saattaa jäädä puuttumaan ja hei

kentää mittauksen luotettavuutta. Puheenjohtajan rooli korostuu jälleen merkittävästi.

Asiantuntijoiden puolueellisuuteen ja motivaatioon liittyvät seikat ovat oleellisia myös 

arviointityön suorituksessa. Näihin seikkoihin paneuduttiin tarkemmin kappaleessa 

3.3.2. ja samat huomiot pätevät myös tässä kappaleessa.

3.3.6. Puheenjohtajisto

Puheenjohtajien rooli ROTI -arvioinnissa korostuu ja erityisesti heidän valintaan ja va

lintakriteereihin tulisi käyttää resursseja. Puheenjohtajan valintaan liittyviä luotettavuu

teen liittyviä tekijöitä on kerrottu tarkemmin kappaleessa 3.3.2. Muita puheenjohtajis

toon liittyviä oleellisesti järjestelmän luotettavuuteen ja uskottavuuteen vaikuttavia teki

jöitä ovat esille nostettavan tärkeimmän seikan valinta ja paneeleiden arviointityön vas

tuullinen koordinoiminen.

Puheenjohtajiston valitsema vuosittain ylösnostettava seikka on ROTI -arvioinnin kei

häänkärki, jolla pyritään pääsemään julkisuuteen ja suuren yleisön tietoisuuteen. Tämän 

asian valinta on puheenjohtajistolle vastuullinen ja haasteellinen tehtävä, joka vaikuttaa 

koko järjestelmän näkyvyyteen hyvin oleellisesti.

A
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Kaikki tärkeimmiksi nostettaviksi asioiksi ehdolla olevat seikat ovat käyneet useita tar

kastuksia ja on epätodennäköistä, että täysin virheellistä tietoa nostettaisiin esiin. Mikäli 

näin kuitenkin kävisi olisi se todella suuri isku järjestelmän luotettavuudelle. Tähän 

kohtaan sisältyykin hyvin suuri riski, jonka toteutuminen on kuitenkin epätodennäköis

tä.

Paneeleiden arviointityön koordinoiminen on käytännön toimista puheenjohtajien vai

keimpia tehtäviä. Näitä asioita on käsitelty tarkemmin kohdassa 3.3.5.

3.3.7. Raportin laadinta

Raportin laadintavaiheessa järjestelmän luotettavuus voi asiasisällöinsesti vaarantua 

lähinnä pintapuolisesti. Pintapuolisella vaarantumisella voi kuitenkin olla tuhoisa seura

us raportin luotettavuuteen kohdeyleisön silmissä.

Puheenjohtajiston ja ylläpitäjän tehtävänä on löytää sellaiset asiat, jotka koetaan yleises

ti merkittäviksi ja huomioitaviksi seikoiksi. Julkaistavaan raporttiin ei voi sisällyttää 

kuin tietyn määrän tietoa. Merkittävyydeltään oleellisimman tiedon valinta ei ole help

poa ja voi suuren yleisön mielissä vaikuttaa hyvin oleellisesti järjestelmän luotettavuu

teen. Mikäli arvioinnin kohderyhmä kokee jonkin oleellisen asian puuttuvan julkaistusta 

raportista se voi kokea arvioinnin epäluotettavaksi, vaikka kyseinen asia saattaisikin 

löytyä paneeleiden käsittelemistä seikoista.
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3.3.8. Dokumentointi

Lopputulosten ja koko arviointiprosessin tarkka dokumentointi on arvioinnin jatkuvuu

den kannalta yksi tärkeimpiä seikkoja. Dokumentointi olisi suoritettava niin tarkasti, että 

asiaan perehtymätön henkilö pystyy materiaaliin perehdyttyään toimimaan järjestelmän 

ylläpitäjän roolissa lyhyen perehtymisen jälkeen.

Vapaa tietosanakirja määrittelee dokumentoinnin seuraavasti: ”Dokumentointi on todel

lisen tapahtuman, ilmiön, idean tai rakenteen tarkkaa kirjallista kuvaamista, joka ta

pahtuu kuvattavan asian ehdoilla. Dokumentoinnissa pyritään suureen tarkkuuteen, 

jotta päästäisiin lähelle yksiselitteisyyttä. Muutosten huomioiminen ja dokumentoinnin 

pitäminen ajan tasalla tekevät siitä jatkuvan prosessin, joka kuuluu oleellisena osana 

kunkin dokumentoitavan asian elinkaareen.

Dokumentoinnin merkitys on suuri monimutkaisten rakenteiden kuten tietokoneohjelmi

en ymmärtämisessä. ”38

Dokumentointiprosessi tulee aloittaa heti vuosittaisen arvioinnin alussa ja sen tulee kes

tää ROTI:n tuloksien kommenttien keräämiseen asti. Käytännössä ROTI:n dokumen

tointiprosessi kestää koko vuoden. Prosessi alkaa normaalisti elokuussa ja kestää aina 

seuraavan vuoden heinäkuun alkuun. Dokumentointityö voidaan jakaa kuuteen osaan, 

jotka ovat: henkilöiden valinnan-, lähtötietoaineiston-, kotitehtävien-, arviointityön-, 

puheenjohtajiston-ja raportin laadinnan- dokumentointi.

,8Vapaa tieetosanakirja Wikipedia - HTML: http://fi.wikipedia.org/wiki/Dokumentointi -LUETTU 
11.7.06

A



47

3.3.9. Alustavan suunnitelman suurimmat ongel
mat ja vaihtoehtoisia ratkaisuja

Kappaleeseen 3.3.9 on koottu heinäkuussa 2006 tunnistetut uhkatekijät liittyen arvion 

luotettavuuteen. Näiden kymmenen havaitun uhkatekijän toteutumista arvioinnin suorit

tamisen jälkeen on tarkasteltu tämän työn kappaleissa 3.4.9.

ROTI -arvioinnin 10 löydettyä ongelmakohtaa luotettavuuden kannalta ennen varsinais

ta mittausta ovat:

A. Panelistien valinnat

B. Puheenjohtajien valinnat

C. Asiantuntijoiden motivaatio

D. Puolueellisuus

E. Lähtötietoaineiston sisällölliset puutteet ja epätasaisuudet

F. Kotitehtävien kysymyksien asettelu

G. Kotitehtävien tuloksien luotettavuus

H. Rajallinen aika arviotyössä

I. Arviointityön organisoituminen

J. Julkaistavien tuloksien laatu

A. Panelistien valinnat
Henkilöiden pätevyys muodostuu tuskin ongelmaksi, mutta varsinkin ROTLn alkutaipa

leella asiantuntijoiden taustoihin tulee kiinnittää huomiota, jotta kaikki oleelliset raken

netun omaisuuden osa-alueet saataisiin katettua ja luotettavuus ongelmilta tämän suh

teen säästyttäisiin. Paneeleilla on mahdollisuus kutsua haluamansa määrä ulkopuolisia 

asiantuntijoita tuomaan lisää asiantuntemusta paneeleihin, joten tämän ongelman vaiku

tus luotettavuuteen on kohtalaisen pieni. Tosin pilotti-vaiheessa paneeleiden rakentee

seen on syytä kiinnittää erityistä huomiota luotettavuusongelmien välttämiseksi.

B. Puheenjohtajien valinnat
Henkilöiden ja erityisesti paneeleiden puheenjohtajien valinnalla on oleellinen merkitys 

ROTI -arvioinnin tuloksen luotettavuuteen. Puheenjohtajat ja panelistit valitaan kuiten

kin kohtuullisen suppeasta asiantuntija joukosta, jolloin valintoja tehtäessä ylläpitäjän 

edustajat tuntevat soveltuvat henkilöt. Riskinä on pilotti-vaiheessa rahoittajien ni

meämien edustajien tuntemus. Paneeleiden kokouksessa tulisi olla aina läsnä ylläpitäjän

_______________________A______________________
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edustaja, joka voi tarvittaessa huomauttaa, mikäli havaitsee epäilevänsä luotettavuusris- 

kiä. Lisäksi puheenjohtajille on annettava riittävän hyvät ohjeet noudatettavasta kokous- 

käytännöstä.

C. Asiantuntijoiden motivaatio ja D. Puolueellisuus

Asiantuntijoiden motivaation puute ja puolueellisuus saattavat vääristää arviointityön 

tuloksia ja siten heikentää mittauksen luotettavuutta. Puheenjohtajien ja ylläpitäjän 

edustajien tulisi pyrkiä aktiivisesti havainnoimaan tällaisia mahdollisuuksia arviointi
työn aikana.

Asiantuntijoille ja puheenjohtajille tulisi tarjota haasteellinen ja mielenkiintoinen arvi

ointitehtävä, jonka suorittaminen koetaan kunnia-asiaksi. Mikäli arvioinnissa mukana 

olevat henkilöt ovat motivoituneita, niin luotettavuus ei vaarannu. Mikäli taas jotkut 

arvioitsijat eivät koe tehtävää omakseen ja motivaatio on alhainen saattaa alhainen mo

tivaatio ja siitä seuraava hutilointi laskea huomattavasti mittauksen luotettavuutta.

Todennäköistä on, että ROTI -arvioinnin tuloksissa on väkisinkin mukana puolueelli

suutta. Puolueellisuuksien vaikutus luotettavuuteen on kuitenkin hyvin vähäinen, koska 

kaikissa mittauksen vaiheissa on mukana useita täysin eri näkökulman omaavia henki

löitä. Mittauksen puolueellisuuksien havaitsemiseksi paneeleissa tulisi pyrkiä kirjaa

maan ylös myös kaikki pienet kommentit, jolloin mielipiteiden esiintyminen voidaan 

todentaa luotettavuutta tarkasteltaessa.

E. Lähtötietoaineiston sisällölliset puutteet ja epätasaisuudet

Lähtötietoaineiston sisältöön tulisi kiinnittää huomiota varsinkin järjestelmän ensimmäi

sillä mittauskerroilla ja sitä tulisi päivittää aktiivisesti asiantuntijoiden ohjeiden mukaan. 
Väärin painotetulla lähtötietoaineistolla saattaa olla negatiivinen vaikutus ROTI - 

arvioinnin lopputuloksen luotettavuuteen. Lähtötietoaineiston tilastojen luotettavuus ei 

kuitenkaan ole kriittinen tekijä ROTI -arvioinnin kokonaisluotettavuutta arvioitaessa.

F. Kotitehtävien kysymyksien asettelu
Kotitehtävien kysymysten laadinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota kysymyksien 

sisältöihin. Varsinkin pilottivaiheessa väärin painotetut kysymysalueet ja huonosti laadi

tut kysymykset saattavat huonontaa vastausten ja täten koko arvioinnin luotettavuutta.

_______________________A______________________



49

Paneeleilla on pilottivaiheessa kuitenkin mahdollisuus muokata kysymyksiä, niin että ne 

vastaavat heidän näkemystään oikein painotetusta kysymyspatteristosta. Muokkaus

mahdollisuuden ansiosta kotitehtävien kysymyksien asettelu ei tule uhkaamaan ROTI:n 
luotettavuutta, se saattaa viedä suuren osan paneelin työskentelyyn varatusta ajasta.

G. Kotitehtävien tuloksien luotettavuus

Kotitehtävien tuloksia pystytään analysoimaan kvantitatiivisesti, joten niiden luotetta

vuus pystytään kohtuullisen tarkasti määrittelemään laskennallisesti. Kotitehtävien tu

loksissa saattaa olla hajontaa, mutta hajonnan merkitys pienenee, koska tuloksista ei 

suoraan johdeta lopullista arviota. Kotitehtävien tuloksia käytetään suuntaa antavana 

apuna lopputuloksista, mutta varsinainen lopputulos määritellään keskusteluissa panee
lin viimeisessä kokouksessa.

H. Rajallinen aika arviotyössä ja I. Arviointityön organisoituminen
Todennäköisesti ajan rajallisuus ja paneelien työtavan organisoiminen muodostuu suu

rimmaksi ongelmaksi asiantuntijoiden arviointityössä. Kokouksien työtapoihin tulisi 

laatia riittävän yksityiskohtainen ohjeistus, jotta kokoukset etenisivät mahdollisimman 

luontevasti. Puheenjohtajia tulisi erityisesti ohjeistaa työmenettelystä ja heitä tulisi aut

taa ylläpitäjän toimesta suoriutumaan arviointityöstä kiireettömästi, tehokkaasti ja sopi

vassa ajassa. Edellä mainitut seikat saattavat oleellisestikin heijastua arvioinnin luotetta

vuuteen ja siksi niihin tulisi kiinnittää huomiota.

J. Julkaistavien tulosten laatu

Raportin laadintavaiheessa olisi tärkeätä keskustella ja kommentoida esitettävistä asiois

ta mahdollisimman laajasti ja pyrkiä löytämään sellaiset asiat joiden luotettavuudesta 

voidaan olla varmoja. Lisäksi raportista tulisi ilmetä selvästi, että siihen ei ole voitu ot

taa mukaan kuin hyvin pieni osa huomionarvoisista seikoista, kattavampi arvio on esi

tetty internetissä. Ylläpitäjän tulee tarkistaa ja varmistaa puheenjohtajiston nostamat 

asiat useasta luotettavasta lähteestä, jolloin kyseenalaisen seikan julkistamista ei pääse 

tapahtumaan ja järjestelmän luotettavuus ei romahda.

Lisäksi on oletettava, että varsinaisen mittauksen aikana löytyy uusia luotettavuuteen 

vaikuttavia tärkeitä tekijöitä. Luotettavuuteen liittyviä suurimpia ongelmia tarkastellaan 

uudelleen varsinaisen arvioinnin suorittamisen jälkeen ja ne on esitetty kappaleessa 3.9.

_______________________A______________________
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3.4. ROTI -arvion 2006-2007 toteutus

3.4.1. Yleistä

Kappaleessa 3.4 selvitetään ROTI 2006-2007 arviointiprosessin lopullinen muoto ja 

suurimmat muutokset joita arvioinnin alustavaan malliin tehtiin. Lisäksi kuvataan arvi

oinnin eri vaiheisiin liittyviä luotettavuuteen liittyviä seikkoja.

Kappaleessa 3.4 on kuvattu varsinaisen arvioinnin eteneminen vaihe vaiheelta. Alussa 

keskitytään henkilöiden valintaan, lähtötietoaineistoihin ja kotitehtäviin. Tämän jälkeen 

kerrotaan miten varsinainen arviotyö sujui ja lopuksi kuvataan puheenjohtajiston työs

kentelyä ja raportin laadintaa. Omana kohtanaan tarkastellaan vielä dokumentointia.

ROTI -arvion kolmas vaihe alkoi helmikuussa 2006. Kirjoittaja tuli mukaan arviointiin 

hieman ennen kolmannen vaiheen alkua ja on ollut mukana arvioinnin toteuttamisessa 

arviomenettelyn ylläpitäjän RILin projekti-insinöörin roolissa.

ROTI:n kolmas vaihe alkoi asiantuntijapaneeleiden muodon ja toiminnan määrittämisel

lä, sekä henkilöiden valinnalla paneeleihin. Paneeleiden muodon ja kokoonpanon täs

mennyttyä kevään 2006 aikana järjestettiin panelisteille kesäkuussa kolme perehdyttä- 

mistilaisuutta.

Samaan aikaan paneeleiden kokoamisen kanssa alkoi myös paneeleiden lähtötietoaineis

tojen kokoaminen VTT:n toimesta. Tarkoituksena oli koota kattava tilastopohja kunkin 

paneelin toiminta-alueelta. Ensimmäinen lähtötietopaketti valmistui huhtikuussa 2006.

Kesäkuun lopussa 2006 panelistit oli perehdytetty toimintaansa ja alustavat versiot läh

tötietoaineistoista oli saatu valmiiksi. Panelistien ensimmäinen tehtävä oli arvioida 

oman osa-alueensa tilaa ja lähtötietoaineistoa kotitehtävän perusteella. Kotitehtävät ku

kin asiantuntija teki kesän 2006 aikana.

A
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Kuva 11. ROTI -perehdyttämistilaisuus 14.6.2006

Kotitehtävien ja kesälomien jälkeen kaikki paneelit (energia-paneelia lukuun ottamatta) 

aloittivat varsinaisen arviotyönsä elokuussa 2006. Paneelit kokoontuivat keskimäärin 

kolme kertaa, viimeisten kokousten sijoittuessa lokakuulle 2006, jolloin kaikilla toimin

tansa aloittaneilla paneeleilla oli valmiina alustavat tulokset rakennetun omaisuuden 

tilasta.

Alustavien tuloksien valmistuttua ROTI:n puheenjohtajisto aloitti toimintansa lokakuun 

alussa 2006. Puheenjohtajisto sai työnsä valmiiksi marraskuun alkuun mennessä ja alus

tavat arvion tulokset julkaistiin valituille asiantuntija piireille 23.11.2006.

ROTI -raportin ulkoasun laadinta aloitettiin jo keväällä 2006, jolloin mainostoimisto 

BBDO -Helsinki kiinnitettiin projektiin. Ensimmäiset versiot raportista ja internetsivu

jen ulkoasusta saatiin kesällä 2006, mutta varsinaisia lopputuloksia päästiin muokkaa

maan vasta puheenjohtajiston aloitettua työnsä. Lopullinen ROTI -arviointiprosessin 

kulku on esitetty kuvassa 12.

A
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KOHDERYHMÄT

RIL
PANEELIEN JÄSENTEN JA 

PUHEENJOHTAJIEN VALINTA

KONSULTIT
LÄHTÖTIETOJEN

TUOTTAMINEN

PANEELIT

PUHEENJOHTAJISTO

LAADUN
VARMISTUS

RAPORTIN
LAADINTA

SUUNNITTELU
MEDIA-

PUHEENJOHTAJISTON
YHTEENVETO

HUUTI-TOUKOKUU , HEINÄKUU A ELO-SYYSKUU A LOKA-MABBASKUU

Kuva 12. Lopullinen ROTI -arviointiprosessi

Kirjoittaja on osallistunut kaikkien ROTI:n kolmannen vaiheen osien kehittämiseen ja 

dokumentoinut samalla arvioinnin kehitykseen liittyviä seikkoja. Dokumentoinnissa on 

keskitytty sellaisiin asioihin joilla voisi olla vaikutusta arvioinnin luotettavuuteen. Osal

listuva prosessi on kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Lopullisen arviointipro

sessin osapuolet on esitetty kuvassa 13.

PUHEENJOHTAJISTO

JÄRJESTELMÄN YLLÄPITÄJÄ

RIL

Johtopäätökset
Valinnat
Ylösnostot
Painopisteet

Analysointi
• Tietojen yhdistäminen
• Tiedon merkitys
• Kokemuksen käyttö
• Näkemyksen käyttö

Tausta-aineisto
• Lähtötietopaketti
• Omat tiedot
• Varmistettavat tiedot

Kuva 13. ROTI -arviointijärjestelmän osapuolet

A
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3.4.2. Henkilöiden valinta

Asiantunti]a-paneeleiden muodostaminen aloitettiin ROTI:n kolmannen kehitysvaiheen 

alussa helmikuussa 2006. Paneeleiden määrästä käytiin aluksi keskusteluja, mutta se 

vakiintui hyvin nopeasti viiteen; rakennukset, liikenneverkostot, vesi ja ympäristö, tule

vaisuus, sekä energia. Ennen paneeleiden varsinaisen arviointityön alkamista suurimpi
na luotettavuuteen liittyvinä uhkina henkilöiden valintaan liittyen (kohdat: 3.3.9. A-D) 

nähtiin panelistien ja puheenjohtajiston valinnat, asiantuntijoiden motivaatio, sekä puo

lueellisuus. Paneeleiden arviointityön jäätyä taakse on näitä neljää kohtaa syytä tarkas

tella uudestaan.

Paneeleiden henkilövalinnat aloitettiin helmikuussa heti kun paneelien muoto oli lyöty 

lukkoon. Alussa paneeleiden runkona toimivat RILin jaostot, joita pyydettiin nimeä- 

mään asiantuntijoita. Ehdotuksia asiantuntijoiksi saatiin myös ROTI:n rahoittamiseen 

osallistuneilta tahoilta. Mandaattipaikkoja ei kuitenkaan tarjottu vaan ehdotusten tuli 

pohjautua henkilöiden asiantuntemukseen. RILin jaostojen ja ROTI:n rahoittajien ehdo

tuksia tarkasteltiin kriittisesti ROTI:n ylläpitäjän toimesta ja alustavia kokoonpanoja 

täydennettiin valituilla asiantuntijoilla. Tavoitteena oli löytää mahdollisimman laaja 

osaaminen kunkin paneelin alueelta.

Osaamisen kattavuutta on hyvin hankala arvioida. Paneelien kokouksissa ei osaamatto

muus vaikuttanut nousevan ongelmaksi. Muutamassa tapauksessa paneelin osaamista 

täydennettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Jälkeenpäin arvioiden helposti käsitettävissä 

olevien paneeleiden (rakennukset, liikenneverkostot ja vesi- ja ympäristö) asiantuntijoi

den osaamisen kattavuutta on mahdollista arvioida. Voidaan tarkastella oliko paneelissa 

edustettuina henkilöiltä kattavasti koko paneelin toimialueelta. Muista paneeleista poik

keavan tulevaisuus-paneelin kokoonpanon kattavuutta on hankala arvioida, varsinkin 

kun paneelin aiheisiin tuli muutoksia asiantuntijoiden valitsemisen jälkeen.

Puheenjohtajien valinnat suoritettiin ylläpitäjän toimesta samaan aikaan kuin paneelei

den henkilövalinnat. Puheenjohtajat valittiin RILiä lähellä olevien sidosryhmien joukos

ta henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Valinnassa painotettiin asiantunti]uutta 

ja kykyä hallita kokonaisuutta. Viidestä pyydetystä puheenjohtajasta vain yksi kieltäytyi 

tehtävästä, mutta suostui kuitenkin asiantuntijaksi. Puheenjohtajien vastuu paneelin 

työskentelyssä korostui ennakoitua enemmän.

_______________________ A_______________________
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Lähes kaikki kutsutut asiantuntijat suhtautuivat arviointiin positiivisesti ja viidestäkym- 

menestäkuudesta kysytystä asiantuntijasta vain muutama päätti olla osallistumatta arvi

ointiin. Varsinaisissa paneeleiden kokouksissa innostus arviointia kohtaan oli havaitta

vissa. Into arviointia kohtaan oli joissakin paneeleiden kokouksissa niin suurta, että pu

heenjohtajilla oli työ saada tietystä seikasta innostunut paneeli takaisin työjärjestykseen. 

Innostus arvioinnissa on osaksi selitettävissä haasteellisella ja ajatuksia herättäneellä 

arviointitehtävällä.

ROTI -arvioinnin puolueellisuutta on vaikea mitata, koska arvioinnin tuloksena on pa

nelistien näkemys aiheesta. Tästä syystä ROTI:a päätettiinkin kutsua asiantuntija- 

arvioksi. eikä mittaukseksi. Monissa paneeleiden kokouksissa oli havaittavissa hieman 

puolueellisia kommentteja ja näkemyksiä, mutta varsinaista edunvalvontaa ei havaittu. 

Puolueellisten kommenttien vaikutus mittauksen luotettavuuteen on kuitenkin pieni. 

Jokainen paneelin esille nostama asia on tarkistettu useasta suunnasta, joten yhden puo

lueellisen kommentin sävy on arvioinnin edetessä neutraloitunut. Arvioinnin puolueelli

suutta nostaa se, että paneeleissa toimi asiantuntijoina pääasiassa rakennusalan korkea

koulututkinnon suorittaneita henkilöitä. Tosin mukana tässä homogeenisessa joukossa 

oli myös muutamia toisenlaisen koulutustaustan omaavia henkilöitä arkkitehdeistä lää

käriin.

3.4.3. Lähtötietoaineisto

Lähtötietoaineiston keräämistä varten allekirjoitettiin helmikuun lopussa 2006 sopimus 

VTT:n ja ROTI:n ylläpitäjän välillä lähtötietoaineistojen laatimisesta kullekin paneelil

le. Ensimmäinen alustava lähtötietoaineisto valmistui huhtikuussa 2006 liikenneverkos

tot paneelille, loput alustavat aineistot valmistuivat toukokuussa. VTT:n laatimaa lähtö- 

tietoaineistoa kehitettiin arvioinnin edetessä ja panelistien ensimmäisenä tehtävänä oli

kin juuri lähtötietoaineiston arvioiminen kotitehtävässä. Alustavia lähtötietoaineistoja 

muokattiin myös paneelien kokouksissa. Muokkaustyön tuloksena saatiin kullekin pa

neelille määritettyä sen osa-alueen kehitystä hyvin kuvaavien mittareiden joukko, jonka 

luotettavuus oli pintapuolisesti tarkastettu jokaisen panelistin toimesta.

Luotettavuuden vertailemiseksi yhteen paneeliin tilattiin lisäksi toinen vertailu- lähtötie

toaineisto. Liikenneverkostot -paneeliin vertailu-lähtötietoaineisto tilattiin Ramboll Fin

land Oy:lta täysin riippumatta VTT:n aineistosta. Kaksi samasta aiheesta laadittua lähtö- 

tietoaineistoa mahdollisti niiden vertailun ja luotettavuuden arvioinnin.

________________________A_______________________
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Lähtötietoaineistot olivat kokonaisuutena hyvin vaatimattomia ja oleellisten tietojen 

lisäämiseksi niihin tehtiin kova työ kaikissa paneeleissa. Lähtötietoaineistojen koko

naisvaltainen päivittäminen jäi paneelityöskentelyn ohessa osalta paneeleista kesken. 

Seuraavan arvion kannalta olisi tärkeää, että lähtötietoaineistot saataisiin viimeisteltyä 

kunkin paneelin näkemyksien mukaisesti.

Ennen paneeleiden varsinaisen arviotyön aloittamista lähtötietoaineiston luotettavuus 

nähtiin uhaksi kahdelta kannalta (kohta: 3.4. E) aineiston luotettavuuden ja paikkansapi

tävyyden kannalta, sekä kattavuuden ja tasapuolisen jakaantumisen kannalta. Alustavat 

lähtötietoaineistot kokivat todella suuria muutoksia asiantuntijoiden toimesta. VTT:n 

edustajat toimivat paneeleissa tilastojen täydentäjinä. Mikäli alkuperäisiä lähtötietoja 

olisi käytetty suoraan paneeleiden arviotyön apuna olisi se johtanut arvioinnin aloitta

mista harhaan. Muokatut aineistot toimivat lopullista arviota tehdessä lähinnä avustavin 

lähteinä ja tietojen oikean suunnan näyttäjinä. Lopullisen arvion luotettavuuteen ei yk

sittäinen epäluotettava tilasto pysty vaikuttamaan. Tosin suurin osa lähtötietoaineistoissa 

olevista tilastoista kuuluu SVT-tilastojen piiriin.

Jälkikäteen tarkasteltuna lähtötietoaineistojen rooli ei noussut merkittäväksi. Arvion 

luotettavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että tilastotiedot toimivat paneelityösken

telyn lähtökohtana. Oikein valittujen ja ajantasaisten tilastojen avulla saadaan paneeli- 

työskentelyn pohjalle luotua perusta.

Paneeleiden lähtötietoaineistot ovat nähtävillä ROTI -arvioinnin verkkosivuilla

www.roti.fi

Kuva 14. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen kuuntelee tietoa ROTLsta 

5.9.2006

_______________________A_______________________
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3.4.4. Kotitehtävät

Kotitehtävät päätettiin ottaa mukaan ROTI -arvioon, koska paneeleiden arviotyön aloit

tamista haluttiin nopeuttaa ja lähtötietoaineistojen kommentointia tehostaa. Kotitehtävät 

laadittiin RILin toimiston henkilökunnan toimesta touko-kesäkuun 2006 aikana. Neljälle 

paneelille laadittiin oma kysymyspatteristo jossa oli sanallisia ja numeerisia kysymyk

siä. Ennen paneeleiden varsinaisen arviointityön alkamista suurimpina luotettavuuteen 

liittyvinä uhkina kotitehtäviin liittyen (kohdat: 3.4. F ja G) nähtiin kotitehtävien kysy

myksien asetteluja niiden tuloksien luotettavuus.

Kotitehtävien kysymykset laadittiin osittain laatijoille vieraista aiheista, joten se ei voi

nut olla vaikuttamatta kysymysten laatuun. Tiukasta aikataulusta johtuen kysymyksiä ei 

olut mahdollista testata tarvittavaa määrä. Kysymyksien asettelusta tuli negatiivista pa

lautetta. Rakennukset -ja tulevaisuus- paneeli päätyivät toteuttamaan osin uudistetut ky

selyt, tarkemman lopputuloksen saamiseksi. Liikenneverkostot -paneeli, sekä vesi ja 

ympäristöpaneeli jatkoivat arviotyötä ensimmäisen kotitehtävä-version perusteella, mut

ta korjasivat kyselyn epätarkkuuksia omassa arviossaan.

Kuten ennakkoon oli arvattavissa kotitehtävien kysymyksien muokkaaminen ja niiden 

tulosten esittely vei ensimmäisessä paneelin kokouksessa suuren osan kokouksen ajasta. 

Seuraavilla arviointikerroilla kysymykset on valmiiksi muokattu, joten kotitehtävien 

toteuttaminen sujuu ripeämmin ja nopeuttaa varsinaisen arviotyön aloittamista.

Kotitehtävien vastausprosentti oli useiden ihmisten lomista huolimatta korkea (80 %). 

Monista vastauksista huomasi, että niitä oli harkittu tarkasti ja niiden tekemiseen oli 

käytetty aikaa. Kotitehtävien tuloksien luotettavuutta pystytään arvioimaan kvantitatiivi

sesti. Arvioinnin reliabiliteetin arvioimiseksi on käytetty kappaleessa 3.3.4. esitettyjä 
menetelmiä keskihajontojen ja muuttujien korrelaatiomatriisien muodossa. Kaikkien 

keskihajontojen keskiarvo kotitehtävissä oli 0,77 (arvosteluasteikko 1-5), jota voidaan 

pitää matalana. Rakennukset paneelin turvallisuus osa-alueesta hahmotellun Cron- 

bachin standardoidun alfa- tarkastelun perusteella olisi mahdollista laskea kotitehtävien 

osa-alueiden korrelaatioita. Tästä kuitenkin luovuttiin, koska tämänkaltaisen tarkastelun 

tekeminen tulee järkeväksi vasta seuraavissa ROTI -arvioinneissa. Syynä tähän oli vas

taajien mielestä huonosti asetettu kysymykset joilla oli heikko rannevalidius.

_______________________A______________________



57

Kotitehtävien rakennevalidius oli heikon kysymyksien asettelun johdosta huono. Kysy

myksien huono rakennevalidius hidasti paneeleiden arviotyön aloittamista ja siten vai

kutti paneeleiden arviotyön suorittamiseen. Kotitehtävien huonolla rakennevaliditeetilla 

ei välillistä vaikutusta huomioonottamatta vaikuttanut olevan heikentävää vaikutusta 

arvion lopputulokseen. Huonosta rakennevaliditeetista huolimatta kotitehtävien tulosten 

reliabiliteetti vaikutti asiantuntijoiden ja ROTI:n ylläpitäjien mielestä vähintään kohta

laiselta.

Vähintään kohtalaista reliabiliteettia voidaan perustella kotitehtävien vastausten stabili

teetilla, joka tuli esille paneelityöskentelyn loppuvaiheessa. Kotitehtävissä esiin nous

seet tärkeimmät asiat olivat samoja, mitä nostettiin esiin paneeleiden lopullisissa arvi

oissa. Stabiliteetin lisäksi vastauksien konsistenssia voidaan pitää vähintään kohtalaise

na ja vastauksien keskihajonnat olivat pieniä (kaikkien keskihajontojen keskiarvo 0,77 

<1,00). Arvosanojen skaala oli 1-5 (5 = paras)

Tarkemmat ROTI -raportin kotitehtäviin liittyvät luotettavuuden analysointilaskut on 

esitetty liitteessä 3. Tässä liitteessä on esitetty paneeleiden kotitehtävien tulokset numee

risessa muodossa. Taulukoista selviää paneelikohtaisesti eri kysymyksien vastauksien 

keskiarvot ja tärkeimmistä yhteenlaskuista niiden keskihajonnat.

3.4.5. Arviointityö

Paneeleiden asiantuntijat saivat ensimmäisen kosketuksen ROTI -arviointiin perehdyt- 

tämistilaisuuksissa, jotka pidettiin kesäkuussa 2006. Perehdyttämistilaisuuksia järjestet

tiin kolmena erillisenä päivänä ja niihin osallistui 80 % asiantuntijoista. Seuraavana oli

vat vuorossa kotitehtävät, joihin vastasi myös 80 % asiantuntijoista. Varsinainen panee- 

lityöskentely päästiin aloittamaan kaikkien paneeleiden (poislukien energia-paneeli) 

osalta elokuussa 2006. Arviotyössään paneelit valitsivat hieman toisistaan poikkeavia 

työtapoja, joista on syytä kertoa tarkemmin.

A
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Rakennukset -paneeli aloitti puheenjohtajansa Pekka Pajakkalan johdolla varsinaisen 

arviotyönsä 18.8.06 pidetyssä kokouksessa. Rakennukset -paneelin kokoonpanoon kuu

lui 18 henkilöä, joiden tiedot ja pääasiallinen osaamisalue on esitetty liitteessä 4. Paneeli 

kokoontui kolme kertaa ja lisäksi se toteutti kaksi pienimuotoista, tarkentavaa kotitehtä
vää paneelin kokouksien välissä.

Ensimmäinen kokous meni kotitehtävien tuloksia käsitellessä ja uusia tarkentavia ky

symyksiä miettiessä. Seuraavassa kokouksessa käsiteltiin tarkennetun kyselyn tulokset 

ja hahmoteltiin lopullista tulosta. Viimeisessä kokouksessa vahvistettiin puheenjohtajan 

ja VTT:n edustajan valmistelevat alustavat tulokset ja päätettiin nostettavat asiat.

Kuvassa 15 on esitetty paneelin kolmanteen kokoukseen osallistuneet henkilöt. Paikalla 

kokouksessa olivat vasemmalta: Hannu Huhtala, Pekka Pietiläinen, Urpo Piilo, Kauko 

Juutinen, Juhani Katainen, Juha Vinha, Kaj Hedvall, Mikko Peltokorpi, Pertti Vanha

nen, Juha Salminen ja paneelin puheenjohtaja Pekka Pajakkala

Kuva 15. Rakennukset -paneeli työssään 3.10.06

A
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Liikenneverkostot -paneeli kokoontui ensimmäisen kerran 14.8.2006 puheenjohtajansa 

Jaakko Heikkilän johdolla. Paneelin kokoonpanoon kuului 13 henkilöä, joiden nimet ja 

pääasiallinen osaamisalue on esitetty liitteessä 4. Liikenneverkostot -paneeli jakaantui 

ensimmäisessä kokouksessa viiteen pienryhmään, jotka suorittivat oman osaamisalueen

sa arvioinnin VTT:n asiantuntijan Eero Nippalan toimiessa kokouksissa sihteerinä. Pien

ryhmät olivat:

• Tiet ja kadut 1

• Tiet ja kadut 2

• Raideliikenne

• Lentoliikenne

• Vesiliikenne

Toisessa paneelin kokouksessa käytiin pienryhmien tulokset. Tulokset vaikuttivat inten

siivisestä pienryhmätyöskentelystä johtuen tarkoilta ja varsinaisen paneelin työskentely 

helpottui. Kolmannessa kokouksessa päätettiin ylläpitäjän ja VTT:n asiantuntijan avulla 

ennalta valmistellun esityksen perusteella paneelin nostot ja lopulliset tulokset. Liiken

neverkostot paneelin työskentely oli valitusta työtavasta johtuen hyvin tehokasta ja sitä 

voisi suositella kaikkien paneeleiden työtavaksi.

Vesi -ja ympäristö -paneelin asiantuntijat tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa 

14.8.2006 paneelin puheenjohtajan Teemu Vehmaskosken johdolla. Vesi -ja ympäristö 

-paneeliin kuului 9 henkilöä ja heidän nimensä ja pääasiallinen osaamisalue on esitetty 

liitteessä 4. Vesi -ja ympäristö -paneeli suoritti arvion hyvin puheenjohtajavetoisesti 

kolmessa kokouksessa. Toimintatapana oli se, että puheenjohtaja oli valmistellut alusta

van esityksen kokoukseen, jota sitten tarkennettiin ja täydennettiin keskusteluilla. Työ

tapa oli pienelle ryhmälle hyvin soveltuva, mutta vaati paneelin puheenjohtajalta suuren 

työpanoksen.

Ensimmäisessä kokouksessa tarkasteltiin kotitehtävien tuloksia ja keskusteltiin lähtötie

toaineistosta. Toisessa kokouksessa saatiin tehtyä alustava arvio. Toiminta oli nopeaa 

puheenjohtajan ennalta valmisteltujen tekstien ansiosta. Kolmannessa kokouksessa lyö

tiin lukkoon lopulliset tulokset ja päätettiin paneelin nostot puheenjohtajiston kokouksia 

varten. Paneelin pienestä koosta ja käsiteltävien aiheiden rajallisuudesta johtuen VY- 

paneeli selvisi arvioinnista nopeasti ja tehokkaasti.

_______________________A______________________
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Tulevaisuus-paneeli aloitti varsinaisen arviotyönsä ensimmäisenä; 11.8.2006. Yhdeksän 

henkisen paneelin puheenjohtajana toimi Arto Saari. Muiden henkilöiden nimet ja pää

asialliset osaamisalueet on esitetty liitteessä 4. Tulevaisuus-paneelin aihe oli hyvin han

kala ja kaksi ensimmäistä paneelin kokousta meni keskustellessa siitä, että mitä osa- 

alueita paneeli tarkastelee. Kolmannessa paneelinkokouksessa päästin käsiksi varsinai

seen arviotyöhön ja lopullinen tulos saatiin aikaan puheenjohtajan laatiman esityksen 

pohjalta neljännessä kokouksessa. Paneelin arvioinnin painopistettä suunnattiin uudes

taan työskentelyn aikana ja tämän ansiosta paneelin asiantuntijoiden kokoonpanoa olisi 

voinut olla hyödyllistä täydentää. Lopullinen arvio saatiin muodostettua nopeasti sen 

jälkeen kun lopullinen arviointirakenne oli saatu muodostettua.

Energia-paneelin tarpeellisuus tunnustettiin muiden paneeleiden ja ylläpitäjän toimesta. 

Paneelin aihealue tiedettiin Rikille vieraaksi ja tämän takia tukea pyydettiin energia- 

alan järjestöiltä ja energia-poolilta. Arviointi kokijoidenkin energia-alan ihmisten vasta

rintaa ja sen organisointi osoittautui hankalaksi. Loputa päädyttiin siihen, että energia- 

osuus jätetään pois pilottivaiheen arvioinnista. Energiapaneeli pyritään kokoamaan seu- 

raavaan arviointiin mennessä, koska merkittävä osa infrarakenteista kuuluu energiasek

torin piiriin.

Ennen paneeleiden varsinaisen arviointityön alkamista suurimpina luotettavuuteen liit

tyvinä uhkina arviointiin liittyen (kohdat: 3.4. F ja H ja I) nähtiin rajallinen aika arvio- 

työssä ja arviointityön organisoituminen.

Havaittavissa oli, että muutamien kiireisten henkilöiden oli vaikea löytää sopivia koko- 

usaikoja kalenteristaan. Lisäksi monissa kokouksissa ei ollut läsnä koko paneelin ko

koonpano. Kaikkien paneelistien keskimääräinen osallistumisaktiivisuus kokouksissa oli 

noin 70 %, tämän lisäksi 80 % asiantuntijoista osallistui perehdyttämistilaisuuteen ja 

lisäksi 80% vastasi kotitehtävään. Kun ottaa huomioon, että asiantuntijoina toimivat 

omien osaamisalueitten huiput oli osallistumisaktiivisuus kireään aikatauluun sidotussa 

arviossa hyvä.

A
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Arviointityön organisoituminen olisi voinut olla tehokkaampaa. Erityisesti huonon ra- 

kennevaliditeetin omaavien kotitehtävien korjaaminen arviotyön alussa vei turhan pal

jon aikaa. Eri paneeleiden valitsemat toimintatavat poikkesivat hieman toisistaan, mutta 

lopputuloksen luotettavuuteen valitulla työtavalla ei näyttäisi olevan vaikutusta. Panee

lin puheenjohtajien työtaakkaan työtavan valinnalla on kuitenkin suuri merkitys. Lopul

lisen arvioinnin suorittamisessa tuli kaikilla paneeleilla kiire (vy -paneelia lukuun otta

matta) ja lopullisen arvion luotettavuus saattoi tästä syystä heikentyä. Lopulliseen arvi

oon ei kuitenkaan päästetty keskeneräisiä tuloksia ja kaikki tulokset tarkistettiin uudes

taan puheenjohtajiston, ylläpitäjän, mediakonsultin ja kaikkien panelistien toimesta yh

teisessä tilaisuudessa 23.11.2006.

A
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3.4.6. Puheenjohtajisto

Paneeleiden puheenjohtajat aloittivat vastuullisen työskentelynsä samaan aikaan muiden 

asiantuntijoiden kanssa. Puheenjohtajat osallistuivat perehdyttämistilaisuuksiin ja koti

tehtäviin, sekä johtivat puhetta paneeleiden kokouksissa. Lisäksi puheenjohtajat ko

koontuivat keskenään koko järjestelmän puheenjohtajan Jorma Haapamäen johdolla 

kaksi kertaa lokakuussa 2006 ja kerran tammikuussa 2007. Kuvassa 16 puheenjohtajisto 

pitää ensimmäistä kokoustaan, vasemmalta lukien: RILin varatoimitusjohtaja Helena 

Soimakallio, järjestelmän pj. Jorma Haapamäki, vy -paneelin pj. Teemu Vehmaskoski, 

hankkeen vetäjä Jyrki Keinänen, tulevaisuuspaneelin pj. Arto Saari, rakennukset - 

paneelin pj. Pekka Pajakkala ja liikenneverkostot -paneelin pj. Jaakko Heikkilä

Kuva 16. Puheenjohtajiston 1-kokous 14.10.06

Kaikkien paneeleiden puheenjohtajat tarttuivat tehtäväänsä hyvällä otteella heti alusta 

alkaen. Puheenjohtajat saivat paikoin harhapoluille eksyneen keskustelun palaamaan 

asiaan ja setvisivät tiukoistakin keskusteluista kunniallisesti. Puheenjohtajien merkitys 

paneeleiden työskentelyssä korostui enemmän kuin oli osattu odottaa. Myös puheenjoh

tajien työtaakka nousi arvioitua suuremmaksi. Puheenjohtajien näkemys ja heidän teke

mät päätökset vaikuttivat vahvasti arviotyöhön ja heijastuivat siten vahvasti paneelin 

lopputulokseen. Lopullisten nostojen tarkastamiseen, kommentointiin ja hyväksymiseen 

osallistui koko paneeli, mutta lopullisen painetun raportin tekstien kommentointi suori

tettiin pelkästään paneeleiden puheenjohtajien toimesta. Kaikki puheenjohtajiston esille 

nostamat asiat tarkastettiin kuitenkin myös ylläpitäjän toimesta. Virheellisten tekstien 

pääseminen puheenjohtajiston ja ylläpitäjän ohi lopulliseen raporttiin on arviointiproses

sin ansiosta epätodennäköistä, mutta mahdollista.

_______________________A______________________
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3.4.7. Raportin laadinta

Raportin ulkoasua ja lopullista esitysmuotoa muokattiin keväästä 2006 alkaen. Esillä oli 

monia mahdollisia ehdotuksia ja versioita, joiden sisällöstä käytiin keskustelua. ROTI:n 

II-vaiheen loppuraportissa esitetty malli, jossa tuloksien yhteenvedon esitysmuotona oli 

kuusi ominaisuutta oli mukana syksyyn 2006 asti. Mallin saatua kovaa kritiikkiä todet

tiin, että jokaisella asiantuntijalla on oma mielipiteensä siitä, millä ominaisuuksilla pa

neeleiden arvio tulisi suorittaa. Monien mielipiteiden jälkeen päätettiin tarkastella ver- 

tailujärjestelmien tapaa esittäneet tulokset. Lokakuussa 2006 järjestelmän ylläpitäjät 

päättivät arvion yhteenvedon esittämisestä todistuksen muodossa (kuva 17).

A
pQY| TODISTUS

V
Am I 

AVSyiksi \

Omakoti-ia vaoaa-aian asunnot & A

Kerros- ia rivitalot 7+ 4
Liike- ia toimistorakennulset 8-

Tuotantorakennukset Vh

Julkiset rakennukset 7* ♦

Tie- ia katuverkostot 7 Æ-
Rataverkosta 7- ♦

Hmaäkennemkosto 9V2

Vesikikenneverkosto 8-

Jätehuoltoiariestelmat 7+ 4
Vesihuoltoiänestelmät 8- A

Vesisiörakenteet 7*

Lainsäädäntöjä normit 8 4
Maankäytön suunnittelu 6+ 4
Ään toimintakykv 7 A

Koulutus 6

Tutkimus- & kehitystoiminta 6- ▼

RMBoanm OÉMSKifPfw rum-' KESKIARVO 7+

A
Kuva 17. ROTI -todistus 2006-2007
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Todistuksessa kunkin paneelin merkittävimmät osat arvostellaan kouluarvosanoilla 4-10 

ja kunkin osa-alueen kehityksen suuntaa kuvataan nuolella, (paranee/ pysyy ennallaan/ 

heikkenee). Arviointitapa sai alusta alkaen kiitosta loogisuudestaan ja sen avulla välte

tään hankala keskustelu, ominaisuuksista joilla paneeleiden toimialuetta tulisi arvioida.

Painetun raportin lopullinen tekstien laadinta suoritettiin syksyllä 2006 palkatun me- 

diakonsultin johdolla. IFPR Interfocus Public Relationios Oy:n konsultti laati alustavat 

versiot julkaistavista teksteistä paneelien lopputuloksia kuvaavien esitysten ja tekstien 

pohjalta. Paneelien lopputuloksien ymmärrettävyys haluttiin tällä keinolla testata. Tule

va! suuspaneeli ja vesi-ja ympäristö- paneeli laativat lopputuloksista tekstin ja esityksen. 

Tässä vaiheessa selvisi, että paneelien tulisi laatia tuloksista tekstimuotoinen esitys, jol

loin raportin laadinta helpottuu.

Konsultin laatimien tekstien sisältö testattiin arvioinnin rahoittajien, panelistien ja pu

heenjohtajien toimesta kriittisessä arviointipaneelissa 23.11.06 (kuva 18). Paneelin kom

menttien perusteella tekstit korjattiin lopulliseen asuunsa. Lisäksi joitakin seikkoja päi

vitettiin tarkempaan muotoon liiallisen keskiarvoistumisen estämiseksi.

Kuva 18. Kriittinen arviopaneeli 23.11.06

Paneeleiden lopullisten arvioiden matka valmiiksi raportiksi oli pidempi kuin oli osattu 

arvioida. Myös lopputuloksen markkinoinnissa käytetyn ”tärkeimmän” asian valitsemi

nen oli vaikeaa ja vei paljon aikaa. Lopullisen raportin tekstien hiomiseen ja ”kärkenä” 

nostettavan asian valitsemiseen käytettiin aikaa noin kaksi kuukautta ja tästä huolimatta 

tuli lopussa kiire. Aika kului mediakonsultin, mainostoimiston ja paneeleiden puheen

johtajien, sekä ylläpitäjän tarkastellessa tekstien lopullista sisältöä ja sanamuotoja.

______________________ A_____________________
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3.4.8. Dokumentointi

ROTI:n kolmannen vaiheen dokumentointi aloitettiin heti helmikuussa 2006. Dokumen

tointi pyrittiin suorittamaan kattavasti kaikissa arvion vaiheissa. Dokumentointia suori

tettiin kahteen erilliseen paikkaan, kahdessa erillisessä formaatissa. Kaikki sähköiset 

asiakirjat tallennettiin ROTI:a varten tehtyyn hakemistorakenteeseen RILin serverille. 

Paperiset asiakirjat tallennettiin mappeihin RILin toimistolla ja lisäksi kaikki kriittiset 

asiakirjat tallennettiin RILin viralliseen arkistoon.

Dokumentointi pyrittiin kaikissa arvioinnin vaiheissa suorittamaan kattavasti ja tarkasti. 

Dokumentointityö jaettiin tämän työn esitysmuodon mukaisesti kuuteen osaan, jotka 

ovat: henkilöiden valinnan-, lähtötietoaineiston-, kotitehtävien-, arviointityön-, puheen

johtajiston-ja raportin laadinnan- dokumentointi.

ROTkssa asiantuntijana toimineista henkilöistä on löydettävissä henkilöä arviointiin 

ehdottanut taho ja ajankohta. Asiantuntija-paneeleiden varhaisista kokoonpanoista on 

myös tarkasteltavissa, se keitä kaikkia paneeleihin on ehdotettu, tosin lopullisten valin

tojen kriteereitä ei ole saatavilla.

Lähtötietoaineistojen kehittyminen on dokumentoitu hyvin tarkasti ja kaikki versiot läh

tötietoaineistoista arvion kolmannen kehitysvaiheen ajalta on löydettävissä. Lähtötieto- 

aineistojen dokumentointi on erityisen tärkeää arvion luotettavuuden kannalta, koska 

lähtötietoaineistoja voidaan käyttää hyväksi seuraavilla arviointikerroilla.

Kotitehtävät ja niiden tulokset on dokumentoitu sähköisesti RILin serverille. Kotitehtä

vien kehitysversiot on dokumentoitu hieman huonommin ja ne tulisikin kerätä yhteen 

paikkaan ja muokata valmiiksi, jotta seuraavan arviokerran aloittaminen olisi nopeam

paa ja helpompaa.

Paneeleiden ja puheenjohtajiston arviotyö on dokumentoitu hyvin tarkasti ja systemaat

tisesti. Kaikissa paneeleiden ja puheenjohtajiston kokouksissa oli läsnä vähintään yksi 

ylläpitäjän edustaja, joka pyrki kirjaamaan kaiken oleellisen ylös ja kirjoitti kokouksesta 

pöytäkirjan. Pöytäkirjojen lisäksi paneeleiden tuloksista on laadittu lukuisia esityksiä, 

joista selviää arvion kulku. Pöytäkirjat ja niihin liittyvät liitteet on tallennettu mappeihin 

ja sähköisesti RILin serverille.

_______________________ A_______________________
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Raportin laadintavaiheen dokumentointi on toteutettu, tallentamalla paneeleiden lopulli

set tulokset RILin serverille. Lopullisten tulosten lisäksi kaikki mediakonsultin laatimat 

versiot teksteistä on talletettu.

Dokumentointi on suoritettu huolellisesti, mutta kaikki asiakirjat, esitykset yms. tulisi 

tallentaa ja nimetä loogiseksi kokonaisuudeksi. Dokumenttiarkistosta tulisi kenen tahan

sa asiaan perehtymättömän löytää haluamansa dokumentti helposti ja vaivattomasti.

3.4.9. Suurimmat ongelmat luotettavuuden var
mistuksessa

Tässä kappaleessa vedetään yhteen suurimmat ongelmat Rakennetun omaisuuden tila- 

arvion luotettavuuden varmistuksessa. Kappaleen tavoitteena on kertoa suurimmat tun

nistetut luotettavuusriskit.

ROTI -arvioinnin luotettavuutta ja sen suurimpia luotettavuusriskejä on pyritty tarkaste

lemaan monelta eri kannalta. Aikaisemmin on käsitelty arvioinnin eri vaiheissa havaittu

ja suurimmiksi tunnistettuja luotettavuusriskejä. Suurimmiksi uhkatekijöiksi on proses

sin aikana tunnistettu erilaisia seikkoja, mutta kaikkien arvioinnin vaiheiden jälkeen 

tässä esitetään kolme suurimmaksi tunnistettua varsinaista ja kolme sekundääristä riskiä.

Tässä esitettyihin merkittävimpiin uhkatekijöihin on päädytty kirjoittajan osallistuvan 

prosessin yhtenä työn tuloksena. Merkittävimmät uhkatekijät on tunnistettu heinäkuus

sa 2006 tehtyjen alustavien uhkakuvien (kappale: 3.3.9.) todentumista seuraamalla. Lo

pullisiin valintoihin vaikutti eniten osallistuvassa prosessissa tehdyt havainnot. Esitetyt 

uhkatekijät ovat kirjoittajan subjektiivisia näkemyksiä. Esitettävien seikkojen reliabili

teetti perustuu neljän eri paneelin rinnakkaistarkkailuun ja kolmen vertailu)ärjesteinään 

uhkatekijöiden analysointiin.

Varsinaisiksi riskeiksi on luokiteltu seikat, jotka vaikuttavat suoraan arvioinnin lopputu

loksen luotettavuuteen / laatuun. Näihin seikkoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota 

aina aloittaessa organisoimaan seuraavaa arviointia ja lisäksi arvioinnin aikana.

Yhtenä suurimpana uhkana varsinaisen arvion luotettavuudelle on asiantuntijoiden, eri

tyisesti puheenjohtajien valinta. Valituiden henkilöiden tulisi olla motivoituneita, asian

tuntevia ja heillä tulisi olla aikaa arvioinnille. Lisäksi heidän tulisi jakautua tasaisesti
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kunkin paneelin alueelle, jotta mitään oleellista osa-aluetta ei jäisi täyttämättä. Lopullis

ta arviota laadittaessa heidän pitäisi myös pystyä puolueettomaan tarkasteluun ja pysyä 

uskollisena paneelin arviotyölle. Asiantuntijoiden valintaan ja ominaisuuksiin liittyvää 

riskiä voidaan kutsua henkilöriskiksi.

Toiseksi suureksi arvioinnin riskipaikaksi on tunnistettu arvioinnin lopullisten tekstien 

laadinta ja lopullisten arvosanojen kalibrointi. Lopputuloksen laadintavaiheessa tulisi 

pystyä kiteyttämään paneeleiden tärkeimmäksi näkemät asiat riittävän tarkasti. Lisäksi 

pitäisi pystyä antamaan vertailukelpoiset arvosanat eri osa-alueille. Lopputuloksen muo

dostamiseen liittyvää riskiä voidaan kutsua lopputulosriskiksi.

Kolmanneksi luotettavuusriskiksi tunnistettiin paneeleiden arviotyön organisoituminen. 

Arvioinnin arvokkaimman vaiheen tehokkaan työskentelyn nopea käynnistäminen ja 

hyvä sujuminen on ehdottoman tärkeää luotettavan tuloksen saamiseksi. Arviointityön 

organisointiin liittyvää riskiä voidaan kutsua organisointiriskiksi.

Sekundäärisiksi riskeiksi kutsutaan riskitekijöitä, jotka eivät suoraan vaikuta arvioinnin 

lopputuloksen luotettavuuteen, mutta ne vaikuttavat oleellisesti järjestelmän arvoon ul

kopuolisten henkilöiden silmissä. Näihin seikkoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota 

arvioinnin valmistuttua.

Ensimmäisenä sekundäärisenä luotettavuusriskinä nähtiin lopputuloksen julkistamispro- 

sessin huolellinen suunnittelu ja toteuttaminen. Julkistaminen tulee hoitaa huolellisesti 

tehdyn suunnitelman avulla ammattilaisten avustuksella. Arvokkaita tuloksia ei saa mi

tätöidä huolimattomalla julkistuksella. Julkistamiseen liittyvää riskiä voidaan kutsua 

viestintäriskiksi.

Toisena sekundäärisenä luotettavuuteen vaikuttavana riskinä esitetään arvioinnin jatku

vuuden takaamista dokumentoinnin avulla. Erityisesti pilottivaiheen dokumentointi tu

lee suorittaa huolellisesti, jotta arvioinnin jatkuvuudelle olisi hyvä pohja. Huonoon do

kumentointiin liittyvää riskiä voidaan kutsua dokumentointiriskiksi.

Kolmantena sekundäärisenä riskinä nähdään jonkin oleellisen seikan poisjääminen arvi

oinnista. Tämä riski ei kuulu varsinaisiin riskeihin, koska KOTI on tyypiltään jatkuva

_______________________A______________________
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asiantuntija-arvio, jossa kaikkia asioita ei ole tarkoitus nostaa esille vuosittain. Julkista- 

misvaiheessa on korostettava arvioinnin luonnetta, jotta ROTI:n luotettavuutta ei arvos

tella poisjääneen/ poisjätetyn asian takia. Oleellisen seikan poisjäämistä voidaan kutsua 

menetelmäriskiksi, siitäkin huolimatta että kyseessä on asiantuntija-arvio.

4. Tutkimustulosten arviointi

4.1. Yleistä
Rakennetun omaisuuden tila- arvio toteutettiin kokonaisuudessaan helmi-marraskuussa 

2006. Koko kehitysvaihe vietiin läpi vajaassa yhdeksässä kuukaudessa. Aikaisemmissa 

ROTI:n kehitysvaiheissa tehdystä työstä oli hyötyä arviointiprosessia rakennettaessa, 

mutta käytännössä kolmannen vaiheen aikana kaikki arviointijärjestelmän osa-alueet 

muokattiin uudestaan.

Vajaassa yhdeksässä kuukaudessa suoritettu arviointijärjestelmän kehittäminen ja arvion 

suorittaminen oli vaativa suoritus. Suorituksen arvoon vaikuttaa se, että arvioinnin to

teuttamisessa oli mukana lähes 70 henkilöä, joiden aikataulujen yhteensovittaminen oli 

haasteellinen tehtävä. Kireä aikataulu ja laajat sidosryhmät huomioiden ROTI - 

arvioinnin lopputulos on kirjoittajan subjektiivisen näkemyksen, monien ROTI asian

tuntijoiden ja useiden ulkopuolisten arvioitsijoiden mielestä hyvä.

Vastaavia arviointijärjestelmiä ei tunnistettu Suomessa. ROTI:n ulkomaalaisten vertailu- 

järjestelmien arviointiprosesseja tarkastelemalla voidaan arviointiprosessin muotoa ja 

sitä kautta lopputuloksen luotettavuutta arvioida. Arviointiprosessin monimuotoisuuden 

ansiosta lopputuloksen luotettavuus on tarkistettu useaan kertaan, monilla eri tasoilla. 

Arviointiprosessin muodon ja lopputuloksen luotettavuuden välillä vaikuttaa olevan yh

teys. Monivaiheisen ja monitasoisen arviointiprosessin tuloksena saatavan tiedon re

liabiliteetti vaikuttaa paremmalta, kuin yksinkertaisella arviointiprosessilla saatavan tie

don.

A
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4.2. Arviointiprosessi ja lopputuloksen luotettavuus

Arvion aikana tehtyjen havaintojen kautta voidaan johtaa hyvän arviointiprosessin muis

tilista. Muistilista on laadittu kirjoittajan tärkeimpien huomioiden perusteella ja siihen 

on otettu mukaan seikkoja joilla on oletettavasti vaikutusta arvion luotettavuuteen. Ar

viointiprosessin muistilistaa noudattamalla on arviointiprosessin monimuotoisuuden 

ansiosta mahdollista saada laadukkaampaa ja luotettavampaa materiaalia. Taulukossa 4 

on esitetty muistilista ROTI -arvion suorittamiseksi. Yksityiskohtaisemmat kuvaukset 

on esitetty sanallisesti kappaleessa 3.5.

Taulukko 4. ROTI -arvioinnin muistilista * •

MUISTILISTA ROTI-ARVION SUORITTAMISEKSI

PANEELIEN JÄSENTEN VALINTA
• Henkilöiden valintaan tulee varata aikaa n. 1 kk.
• Valintojen tulee perustua henkilöiden asiantuntemukseen
• Tavoitteena löytää laaja osaaminen kunkin paneelin alueelta
• Asiantuntijoiden määrä mieluiten n. 10 per paneeli
• Asiantuntijoilla ja erityisesti puheenjohtajilla tulee olla aikaa ja kiinnostusta arviota kohtaan
• Puheenjohtajalla tulee olla kyky hallita kokonaisuuksia ja rönsyilevää keskustelua
• Kaikkien valittujen asiantuntijoiden sitoutuneisuus arvioon tulee tarkistaa
• Valitut asiantuntijat tulee perehdyttää työhönsä ajoissa ennen varsinaisen arviotyön aloittamista
• Arviolla tulee olla vetäjä (aikaa tulee varata n. 2,5d / vko. koko arviointiprosessin ajan)
• Panelistien ja puheenjohtajien vaihtuvuus n. 0,33 - 0,5 riippuen henkilöiden halusta jatkaa tehtävässä

LÄHTÖTIETOAINEISTO
• Lähtötietoaineiston koostamiseen tulee varata aikaa n. 2kk
• Aineiston koostamisessa tulee käyttää hyväksi edellisten arvioiden kommentteja
• Lähtötietoaineistojen kuuluminen SVT-tilastojen piiriin tulee tarkistaa
• Lähtötietoaineistojen laadinnassa tulee käyttää hyväksi osa-alueiden ammattilaisia

KOTITEHTÄVÄT
• Kotitehtävien laatimiseen tulee varata aikaa n. 1 kk.
• Kotitehtäviin vastaamiseen tulee antaa aikaa n. 1 kk ja vastaamisesta tulee muistuttaa min. 2 kertaa
• Kotitehtävät tulee laatia osa-alueiden ammattilaisten toimesta
• Kotitehtävien laadinnassa tulee ottaa huomioon edellisen arviokierroksen kommentit
• Kotitehtävien tulokset tulee analysoida valmiiksi paneeleille
• Kotitehtävien teettäminen nopeuttaa paneelin arviotyön aloittamista ja työn organisoitumista

A
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ARVIOTYÖ
• Varsinaiseen arviotyöhön tulee varata aikaa n. 3 kk.
• Paneeleiden kaikki kokouspäivät tulee sopia kootusti vähintään 2 kk. ennen kokouksia
• Paneeleiden kokouksissa tulee olla läsnä sihteeri joka pitää pöytäkirjaa
• Mikäli paneeliin kuuluu yli 10 henkeä on pienryhmien muodostaminen suositeltavaa
• Pienryhmien kokouksissa tulisi olla sihteerinä osa-alueen asiantuntija
• Mikäli paneelin koko on alle 10 henkeä onnistuu arvion suorittaminen puheenjohtajavetoisesti
• Puheenjohtajan työmäärä nousee suureksi ja vaatii perehtymistä aiheeseen
• Paneelin tulee tuottaa tuloksena sanallinen arvio
• Edellisten vuosien arvion käyttäminen apuna nopeuttaa arviota, mutta heikentää reliabiliteettia

PUHEENJOHTAJISTO
• Puheenjohtajiston työskentelyyn tulee varata aikaa n. 1 kk.
• Kaksi kokousta on riittävästi mikäli ne suunnitellaan tarkasti ja paneelien tulokset ovat valmiit
• Puheenjohtajiston kokouspäivät tulisi sopia n. 2 kk. ennen kokouksia
• Puheenjohtajilla tulee olla valta valita julkistettavat asiat
• Puheenjohtajien tulee olla uskollisia paneelien arviotyölle
• Puheenjohtajiston puheenjohtajalla tulee olla laaja näkemys rakennusalasta ja aikaa arviolle

RAPORTIN LAADINTA
• Raportin laadintaan tulee varata aikaa n. 2 kk. puheenjohtajiston tuloksien valmistuttua
• Lopullisen raportin laadinnassa tulee olla uskollinen paneelien arvioille
• Raportin laadinnassa on järkevää turvautua ammattilaisten apuun
• Raportin muokkaamisessa mainostoimiston kanssa tulee olla tarkkana
• Alustavan raportin kommentointiin on suositeltavaa kutsua kriittinen arviopaneeli
• Ylös nostettavia asioita on testattava (etenkin mediaan nostettavaa ”pääaihetta” tulee testata)
• Järjestelmän ylläpitäjän tulee laadintavaiheessa olla aktiivinen, jotta raportti valmistuu ajallaan
• Poliittisen vastuun arvion tuloksista ottaa ylläpitäjä joten lopulta se valitsee nostettavat aiheet

DOKUMENTOINTI
• Dokumentointia tulee suorittaa koko arvioinnin ajan
• Dokumentointi tulee suorittaa niin tarkasti, että arvioon perehtymätön henkilö löytää etsimänsä
• Dokumentoinnissa tulee olla vastuuhenkilö joka hoitaa työtä koko arvion ajan

• Dokumentointi tulee suorittaa ennalta järjestettyyn dokumentointiarkistoon

Muistilistan mahdollistaa arviointiprosessin, jonka avulla arvion lopputuloksena saata

vien tulosten reliabiliteetti vaikuttaa hyvältä. Lopullisen tuloksen validiteetti ei kuiten

kaan ole välttämättä hyvä, koska tiivistetyssä raportissa ei ole mahdollista kertoa kaikkia 

tuloksien syntymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Validiteetin parantamiseksi hankkeen 

verkkosivuille tulisi liittää yksityiskohtainen kuvaus arviointiprosessin kehittymisestä ja 
etenemisestä.

A
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Lopputuloksen luotettavuuden arvioimiseksi ja mittaamiseksi suoritettiin arvioinnin ai

kana lukuisia toimenpiteitä. Lopputuloksen kokonaisluotettavuutta arvioitaessa on muis

tettava, että missään arvioinnin vaiheessa ei ole tavoiteltu ”absoluuttista” totuutta. Tästä 

syystä ROTI:a on alusta alkaen pidetty asiantuntija-arviona. Tosin arviointiin tulee tois

tuvuuden myötä mukaan myös trenditieto.

Arvioinnin lopputuloksen muodostumisprosessi on hyvin monivaiheinen ja lopputulok

seksi asti päätyvien seikkojen luotettavuus on tarkastettu useaan otteeseen arvioinnin eri 

vaiheissa. Arviointiprosessin useiden peräkkäisten vaiheiden ansiosta lopputuloksen 

reliabiliteetti vaikuttaa positiiviselta. Kuvassa 19 on ROTI -arviointiprosessi yksinker

taistettuna. Lisäksi taulukossa on esitetty kuinka monella tasolla arvioinnin lopputulok

sessa esitettävä yksittäinen asia tarkistettu.

Asian havaitseminen 
tilastoista

-►
->

Asian käsittely 
Paneeleissa

Asian havaitseminen 
asiantuntijan 

toimesta

Asian havaitseminen 
kotitehtävissä

Asian käsittely 
puheenjohtajistossa

*• Asian tarkistaminen 
ylläpitäjän toimesta

Kriittinen
arviointipaneeli

I
JULKAISU

Kuva 19. Arviointiprosessi ja luotettavuudentarkistamistasot

Kuvasta 19 voidaan päätellä että arviointiprosessin ansiosta lopputuloksessa esitettävän 

asian luotettavuus on tarkistettu vähintään kuudella eri arvioinnin tasolla. Useissa ta

soissa asiaa on tarkasteltu monessa kokouksessa useamman henkilön toimesta. Näin 

perusteellisella tarkastelulla lopputuloksessa esitettävän asian luotettavuus on tarkistettu 

monta kertaa, joka parantaa lopputuloksen luotettavuutta.
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Rakennetun omaisuuden tila- arvion tuloksien tiivistelmä on yksi sivu, ROTI -todistus. 

ROTI -todistuksesta, selviää numeroiden ja nuolien avulla koko rakennetun omaisuuden 

keskimääräinen tila ja kehityksen suunta. Painetussa raportissa todistusta on täydennetty 

lyhyillä teksteillä jokaisen paneelin osalta. Kaikkien tekstien joukosta tärkeimmäksi 

ylösnostoksi on valittu yksi asia, joka on koko arvioinnin tärkein tulos.

ROTI -todistuksen luotettavuuteen ei vaikuta, se onko jonkin rakennetun omaisuuden 

osan tila arvioitu arvosanalla 7 tai 7-, Edes yhden numeron heitto ei kirjoittajan näke

myksen mukaan romuta järjestelmän luotettavuutta. Arvioinnin tärkeimpänä asiana nos

tetun seikan luotettavuus on tarkistettu arvioinnin aikana niin monta kertaa, että sen luo

tettavuus on varmalla pohjalla. Kriittisimpiä osia lopputuloksista ovat luotettavuuden 

kannalta tekstit, joissa on kuvattu kunkin paneelin osien tila sanallisesti. Näidenkin teks

tien ulkoasu on tarkistettu niin monesti, että tekstien reliabiliteetti vaikuttaa positiivisel

ta ja täysin virheellisen asian päätyminen raporttiin on epätodennäköistä. Mahdollista on 

kuitenkin se, että jokin tiettyjen piirien mielestä oleellinen seikka on jätetty arvioinnissa 

huomiotta, eli arvioinnin validiteettia ei nähdä korkeana. Arvion aihepiiri on niin laaja, 

että kaikkia aiheita ei ole, eikä edes olisi järkevää yrittää nostaa esille samaan aikaan.

Tiedottaessa ROTI:n tuloksista laajemmalle kohderyhmälle on korostettava, että ROTI 

on kahden vuoden välein toistettava jatkuva asiantuntija-arvio. Arvion toistettavuuden 

korostaminen on tärkeää, jotta kenellekään ei jäisi epäselväksi, että kaikkia asioita ei ole 

haluttu kirjata painettuun raporttiin. Raporttiin kirjatut asiat ovat tietyn asiantuntijaryh

män tiettynä hetkenä tärkeimpinä pitämien asioiden kuvaus; asiantuntija-arvio. Hank

keen verkkosivuilla on mahdollista kuvata arvion tulokset tarkemmin ja esittää miten 

niihin on päädytty. Huolellinen työtapojen ja menetelmien raportointi parantaa arvion 

validiteettia.
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4.3. Tuloksien vertaaminen vertailujärjestelmien tuloksiin 

4.3.1. Report Card (USA)
Amerikkalaisten kehittämä Report Card -arviointi pohjautuu USA:n liittohallituksen 

tuottamien tilastoihin ja niiden tarkastamiseen kahden erillisen paneelin toimesta. Tar

kempia tietoja tilastojen luotettavuudesta ei saatu, mutta niiden luotettavuuden voidaan 

olettaa sijoittuvan varsin korkealle tasolle. Tilastoissa on kuitenkin varmasti mukana 

myös virheitä. Tilastot ja muut tiedot tarkastaa ensin yksi paneeli ja tämän jälkeen vielä 

(osavaltiokohtaisesti) mahdollisesti toinen paneeli. Lopuksi julkaistavat tekstit ja ar

vosanat tarkastetaan ASCE:n toimistolla. Varsinaista luotettavuudenvarmistusmallia ei 

Report Cardissa ole, mutta käytännönläheisen arviointiprosessin ja työtavan ansiosta 

luotettavuus tulee tarkistettua.

USA:n Liittovaltion 
tilastot

Asian käsittely 
Paneeleissa

Mahdollinen toisen 
paneelin

käsittely/ käsittelyt

Asian tarkistaminen 
ylläpitäjän toimesta 
__________________

<

> JULKAISU

Kuva 20. ASCE:n arviointiprosessi ja luotettavuudentarkistamistasot

Verrattuna ROTLn arviointiprosessin ASCE:n ’"malli” on hyvin saman tyylinen. Tieto

pohjana ROTLssa toimivat lähtötietoaineiston tilastot tai kotitehtävissä heränneet kysy

mykset. Tämän jälkeen asioita käsitellään paneelin kokouksissa. Lopuksi puheenjohta

jisto tarkastaa vielä tulokset ja vertailee niitä keskenään. Viimeisen tarkistuksen tekee 

vielä RILin toimisto yhdessä mediakonsultin kanssa.

Tilastojen osalta voidaan Amerikkalaisten todeta olevan paremmassa asemassa kuin 

ROTLn tilastotietojen. Ottamalla huomioon ROTLn lähtötietoaineistojen ja kotitehtävi

en tietomäärä voidaan ROTLn malli olettaa tehokkaammaksi. Report Cardin kahden 

paneelin asiantuntijoiden työn laatua voidaan verrata ROTLn paneelin ja puheenjohta-
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jiston asiantunti)uuteen. Viimeisessä vaiheessa ASCE:n toimiston henkilökunnan tulos

ten tarkastuskykyä ja RILin toimiston henkilökunnan (täydennettynä mediakonsultilla) 

tulosten tarkastuskykyä voidaan pitää kohtuullisen samantasoisina.

Amerikkalaisten mukaan arvion luotettavuutta suurempi uhka on median vastaanotto. 

Lisäksi heidän arviointiprosessin avulla on saatu tuotettua luotettavaa tietoa jo useiden 

vuosien ajan. Tällöin voidaan olettaa, että luotettavuudenvarmistustavoiltaan saman- 

tyyppisten arviointien luotettavuuksien pitäisi olla samalla tasolla. ROTI:n tulosten luo

tettavuuden voidaan olettaa saavuttavan riittävä luotettavuuden aste.

Tulosten julkaisu on jo aikaisemmin tunnistettu riskipaikaksi, mutta Amerikkalaisten 

neuvosta lanseeraukseen täytyy vielä kiinnittää erityistä huomiota. Hankkeeseen palka

tun mediakonsultin ja mainostoimiston avustuksella lanseerauksen uskotaan sujuvan 

hyvin.

A
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4.3.2. State of Nation (Iso-Britannia)
Iso Britanniassa toteutettava State of Nation -arviointi perustuu paneelin asiantuntijoi

den esittämiin mielipiteisiin. Kunkin alan asiantuntijan mielipiteitä kommentoi koko 

paneeli, lisäksi jotkin asiantuntijat konsultoivat kollegoitaan. Lopuksi ICE:n työntekijät 

tarkastavat lopputuloksen yhtenäisyyden, tilastojen oikeellisuuden ja tekstin laadun. 

Varsinaista luotettavuudenvarmistusmenetelmää Britit eivät ole luoneet.

Käytännönläheisen arviointiprosessin tuloksena saatu arvio tarkentuu State of Nation 

prosessissa luotettavuuden osalta itsestään. Asiavirheet korjataan ja lopputuloksena saa

tu tieto on aikaisemmissa mittauksissa ollut riittävän luotettavaa.

Asian havaitseminen 
asiantuntijan 

toimesta

Asian käsittely Mahdollinen kollegoiden
-> Paneeleissa konsultointi

*•
Asian tarkistaminen 
ylläpitäjän toimesta

JULKAISU

Kuva 21. ICE:n arviointiprosessi ja luotettavuudentarkistamistasot

ICE:n arviointiprosessi on hyvin samantyyppinen kuin ROTI:n. Suurimpana poikkeuk

sena on se, että arviotyö aloitetaan yksittäisten asiantuntijoiden työskentelyllä, ei lähtö

tietojen tai kyselyn pohjalta. Lisäksi paneelin saamien tulosten tarkastamiseen ei käytetä 

erillistä puheenjohtajistoa.

ICE:llä ei ole ollut suurempia ongelmia arvionsa luotettavuuteen liittyen, koska sen ei 

ole tarvinnut miettiä erityistä luotettavuudenvarmistusmal 1 ia. State of Nationin tulosten 

luotettavuus on siis ilmeisesti ollut riittävä, vaikka sen luotettavuudenvarmistusprosessi 

on hieman kevyempi kuin ROTLssa. Tämän yksinkertaisen vertailun perusteella voi

daan olettaa ROTI:n arviointiprosessin teho tuottaa luotettavia tuloksia riittäväksi.

_______________________A______________________
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4.3.3. State of the World (USA)
State of the World -järjestelmä perustuu ylläpitäjäorganisaation tuottamaan tilastokir- 

jaan Vital Signs, jossa seurataan systemaattisesti isojen asioiden kehitystä. Vuosittaisia 

nostoja hahmotellaan myös raportin johtoryhmän keskuudessa, johtoryhmä tekee myös 

lopulliset valinnat. Valittujen aiheiden pohjalta osa-alueittensa johtavat asiantuntijat 

laativat kirjoituksia valituista aiheista. Toimintatavan ansiosta State of the Worldin luo

tettavuutta on maailmanlaajuisesti kehuttu.

Asian käsittely 
Johtoryhmän 
Istunnoissa

Vital Signs- tilastot

>

Johtoryhmän
asiantuntijoiden

havainnot

Asian kommentointi 
alan asiantuntijan 

toimesta

> Asian tarkistaminen 
ylläpitäjän toimesta

JULKAISU

Kuva 22. Worldwachin arviointiprosessi ja luotettavuudentarkistamistasot

Verrattuna KOTI:n arviointiprosessiin Worldwatchin luotettavuudenvarmistus on melko 

samantyyppistä. Worldwatchin raportin aiheet nousevat tilastoista tai asiantuntijoilta, 

aivan kuten ROTLssa. Varsinaista paneelityöskentelyä ei State of the Worldissa ole, 

mutta tärkeimpien nostettavien aiheiden valintaprosessia johtoryhmässä voi verrata 

ROTI:n paneeli- ja puheenjohtajistotyöskentelyyn. Lopullisen tekstin Worldwatchissa 

laativat nostettavan aihealueen asiantuntijat, ROTLssa paneelin puheenjohtaja ja me- 

diakonsultti, yhdessä paneelin kanssa. Arviointiprosessin kautta käsitellyn luotettavuu

den perusteella ROTI:n tulosten voidaan olettaa pääsevän samalle tasolle, kuin State of 

the Worldin tulosten.

ROTI:n ja State of the Worldin arviointiprosessit ovat lähellä toisiaan. Tämänkin vertai

lun perusteella voidaan olettaa ROTI:n tulosten luotettavuudenvarmistuskeinojen riittä

vän.

A
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Hyvänä ideana ROTI:n ansaintalogiikalle saattaisi toimia hieman samantyyppisen rapor

tin kuin State of the World laadinta. Oman alansa huippu-asiantuntijoiden teksteillä saa

taisiin lisää painoarvoa myös ROTI:n ylösnostoille ja myös arvioinnin luotettavuus pa

ranisi. Tärkeimpien vuosittain seurattavien tilastojen kokoamista Vital Signs -julkaisun 

tyyppiseksi kirjaksi tulisi myös harkita. Tilastokirjan kokoaminen voisi korvata lähtötie- 

topaketit ja toimia osaltaan järjestelmän ansaintalogiikan osana.

4.3.4. Arvosanojen vertailu
ROTI -todistuksen (kuva 17) arvosanoja on mahdollista verrata Report Cardin ja State 

of the Nationin tuloksiin. Tämä vertailu antaa likimääräisen kuvan eri järjestelmien ar

vosanoista ja osoittaa, että ROTI -arvioinnissa annetut arvosanat ovat samalla tasolla 

kuin vertailujärjestelmissä. Arvosanat on esitetty taulukossa 5. Vertailujärjestelmien 

arvosanat on taulukossa skaalattu suoraviivaisesti vastaamaan ROTI -arvioinnissa käy

tettyä arvosteluasteikkoa, (liite 6)

Taulukko 5. Vertailujärjestelmien ja ROTI:in arvosanat

ASCE Report Card 2006 (D) 6% ICE State of Nation 2006 (C-) 7- RIL Rakennetun omaisuuden tila 2007 7+

Schools D 6'A

RAKENNUKSETTA
• Omakoti- ja vapaa-ajan asunnot 8+ t
• Kerros- ja nvitalot 7+ t
• Liike-ja toimistorakennukset 8--.
• Tuotantorakennukset 7% -»
• Julkiset rakennukset 7+ l

Bridges (C) 8-
Roads (D-) 6
Rail (C-) 7+
Aviation (D+) 7
Navigable waterways (D-) 6
Transit (D+) 7

Roads (O) 8- -
Rail (C) 7+ -
Airports (O) 8- -.
Seaports (B-) 8+ -
Local transport ( C) 7+ -*

LIIKENNEVERKOSTOT 8-
• Tie- ja katuverkostot 7 i
• Rataverkosta 7-1
• iimalukenneverkosto 9% -»
• Vesihikermeverkostot 8-

Hazardous waste (D) 6%
Solid waste (O) 8
Wastewater (D-) 6
Drinking water (D-) 6
Parks & recreation (C-) 7+
Dams (D) 6%

Waste management (C-) 7- t
Water and wastewater (B) 816 1 
Flood management (C) 7+ l

VESI JA YMPÄRISTÖ 7Ä
• Jätehuoltojärjestelmät 7+ t
• Vesihuoltojärjestelmät 8-1
• Vesistorakenteet 7+ -»

Energy (D) 6’A
Secunty (1) 4

Energy (D+) 6+ t TULEVAISUUS 6’A
• Lainsäädäntö ja normit 8 f
• Maankäytön suunnittelu 6+ r
• Alan toimintakyky 7 t
• Koulutus 6
• Tutkimus- ja kehitystoiminta 6-1

A
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4.4. Omien tuloksien arviointi
Tämän työn lopputulokset ja päätelmät perustuvat kirjoittajan näkemyksiin ja kokemuk

siin siitä mitä arvioinnin aikana tapahtui. Kirjoittaja oli läsnä lähes kaikissa arvioinnin 

kokouksissa ja järjestelmän ylläpitäjän sisäisissä palavereissa. Kirjoittaja myös osallistui 

aktiivisesti arvioinnin kehittämiseen ja päivittäisten ongelmien ratkaisemiseen. Päätök

set arvioinnin kehittämisestä teki ROTI:n projektipäällikkö Jyrki Keinänen.

Tämä työ keskittyy omaksi koettujen kehitysideoiden kuvaamiseen ja luotettavuuden 

arviointiin. Oman tai omaksi koetun työn arviointi täysin objektiivisesti on haastavaa ja 

tästä syystä mukana on varmasti puolueellisuuksia. Kirjoittajan rooli ROTI -arvioinnin 

kokouksissa oli kuitenkin sivullinen tarkkailija ja tässä tutkimuksessa on pyritty säilyt
tämään mahdollisimman puolueeton näkökulma.

Arvioinnin seuraaminen aitiopaikalta on mahdollistanut tutkittavan ilmiön tarkan ana

lysoinnin, arviointiprosessin ja suurimpien luotettavuuteen vaikuttavien muuttujien tun

nistamisen. Arvion alkuvaiheessa tehtyjen luotettavuusriskien hahmotteleminen on aut
tanut määrittelemään niiden lopullisen muodon.

ROTI:n tavoitteena oli laatia asiantuntija-arvio käsiteltävästä aihealueesta; rakennetun 

omaisuuden tilasta. Arvioinnin aineiston laajuus, mittaustarkkuus ja luonne huomioiden 

ROTI -arviointiprosessin kyky tuottaa reliabiliteetiltaan riittävän laadukkaita tuloksia 

vaikuttaa positiiviselta. Tuloksien validiteettia on tämän tyyppisessä tutkimuksessa hy

vin hankala arvioida, mutta arviointiprosessin tarkalla kuvaamisella on tutkimuksen va

liditeetin arviointia pyritty helpottamaan.

Tämän tutkimuksen tuloksena määritellyn arviointiprosessin muoto on hyvin saman- 

tyyppinen kuin ROTI:n kansainvälisten vertailu)ärjestelmien. Arviointiprosessien ana

logian perusteella ROTI:lie muodostetun arviointiprosessin kyky tuottaa luotettavuudel

taan riittäviä tuloksia on riittävä. Esitetyn arviointiprosessin tapaisella menetelmällä oli

si mahdollista tutkia monien erityyppisten asioiden / ilmiöiden tilaa.

Tässä tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnin heikkoutena on se, että tutkimuksen kva

litatiivisen luonteen takia luotettavuutta on hankala mallintaa numeerisesti. Tästä syystä 

luotettavuuden kokonaisvaltainen arviointi on vaativaa. Työssä arviointiprosessin katta-
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vuus on liitetty tuloksien reliabiliteettiin. Arviointiprosessin reliabiliteetin liittäminen 

tuloksien luotettavuuteen helpottaa vertailua ja tulosten käytettävyyttä, mutta tieteelli

sesti se on heikosti perusteltua. Tuloksien validiteetin arviointia on taas pyritty paranta

maan kuvaamalla prosessi tarkasti. Tarkan prosessin kuvaamisen määritelmä helpottaa 

myös vertailua ja tulosten käytettävyyttä, mutta myös sen riittävyyden tieteellinen todis

taminen on hankala perustella.

Lähteiden luotettavuuteen on tätä työtä kirjoittaessa kiinnitetty huomiota. Työssä on 

pyritty käyttämään pelkästään virallisten organisaatioiden tuottamaa materiaalia. Lähde

kirjallisuutta oli tutkittavan arvion luonteen takia hankala löytää ja kirjallisuuden käyttö 

oli siitä syystä rajallista. Kovien etsintöjen jälkeen työhön sopivaa materiaalia kuitenkin 

löytyi ja se on laadukasta, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Worldwatch - 

instituutti ei monista yhteydenotoista huolimatta suostunut vastaamaan tiedusteluihin ja 

jouduin turvautumaan järjestelmän vanhan puheenjohtajan lehtihaastatteluun.

Intemet-materiaalia oli hieman helpompi löytää kuin kirjallista materiaalia. Intemet- 

materiaaliksi hyväksyin ainoastaan virallisten organisaatioiden, kuten yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen tekstejä. Tämä karsi muutamia hyviä lähteitä, mutta saattoi 

hieman parantaa työn luotettavuutta. Virallisten organisaatioidenkin teksteissä on var

masti virheitä, mutta uskon niiden vaikutuksen tämän työn luotettavuuteen olevan arvi

oinnin luonne huomioiden vähäinen.

A
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5. Johtopäätökset

Kirjoittaja seurasi asiantuntija-arvion muodostumisprosessia keväästä 2006 talveen 

2006/2007 asti arvioinnin ylläpitäjän roolista. Arvio koki tänä aikana suuria muutoksia 

lopputuloksen esitysmuodosta arviointiprosessin muutoksiin. Käytännössä koko arvioin

tijärjestelmä rakennettiin uudestaan arvioinnin aikana.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten ROTI -arvioinnin luotettavuus varmistetaan 

mittauksen aikana ja millainen luotettavan arviointiprosessin tulisi olla. Tavoitteena oli 

lisäksi arviointiprosessin muutosten kuvaaminen ja arvioinnin suurimpien epävarmuus

tekijöiden löytäminen. Saatuja tuloksia verrattiin USA:n ja Britannian vastaavien järjes

telmien arviointiprosesseihin ja luotettavuudenvarmistuskeinoihin. Työn yhtenä tavoit

teena oli myös arvioida järjestelmän lopputuloksen luotettavuutta ja määrittää dokumen- 

tointikeinoja.

Yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä on että lopulliseksi muodoksi vakiintuneen kuusi- 

portaisen arviointiprosessin kyky varmistaa lopputuloksen luotettavuus vaikuttaa re

liabiliteetiltaan positiiviselta. Päätelmä perustuu vertailu] ärjestelmien arviointiprosessien 

ja toimintatapojen analysointiin, kokemuksiin paneeleissa ja arvioinnin lopputuloksen 

luonteen tunnistamiseen. Luonteeltaan arviointiin ja sen luotettavuuteen tulee suhtautua 

vuosittain toistettavana asiantuntija-arviona, ei ”absoluuttisena” totuutena. Lisäksi tulos

ten reliabiliteettia nostaa se, että järjestelmän lopputuloksina nostettavat seikat ovat sa

moja jotka nousivat esille jo asiantuntijoille teetettyjen kotitehtävien tuloksissa. Yhtenä 

keinona reliabiliteetin varmistamisessa on siis moninkertainen uusintamittaus.

Arviointiprosessia analysoitaessa löydettiin useita mahdollisia riskipaikkoja ja niihin 

liittyviä riskitekijöitä. Suurimpia arviointiin vaikuttavia riskipaikkoja ja riskitekijöitä 

tarkasteltiin ja lopuksi arvioinnin kannalta merkityksellisimmiksi tunnistettiin kaksi ris- 

kityyppiä. Varsinaiset riskit vaikuttavat suoraan arvioinnin luotettavuuteen ja sekundää

riset riskit, jotka eivät suoraan vaikuta arvioinnin lopputuloksen luotettavuuteen, mutta 

vaikuttavat oleellisesti järjestelmän arvoon ulkopuolisten henkilöiden silmissä.

A
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Yhtenä suurimpana uhkana varsinaisen arvion luotettavuudelle tunnistettiin henkilöriski, 

johon sisältyy asiantuntijoiden ja erityisesti puheenjohtajien valinta. Jatkossa henkilö- 

riskin alle voidaan laskea myös asiantuntijoiden vaihtuvuuden hallinta. Toisena suurena 

arvioinnin riskipaikkana nähdään lopputulosriski, johon sisältyy arvioinnin lopullisten 

tekstien laadinta ja lopullisten arvosanojen kalibrointi. Lopputulosriskiin sisältyy myös 

”nostettavien” seikkojen valinta. Kolmantena varsinaisena luotettavuusriskinä on orga- 

nisointiriski, johon sisältyy paneeleiden arviotyön organisoituminen.

Yhtenä tärkeimpänä sekundäärisenä luotettavuusriskinä on viestintäriskiksi, joka käsit

tää lopputuloksen julkistamisprosessin huolellisen suunnittelun, toteuttamisen ja ajan

kohtaisten aiheiden valinnan. Toisena suurena sekundäärisenä luotettavuuteen vaikutta

vaksi riskinä on dokumentointiriski, johon kuuluu arvioinnin jatkuvuuden takaaminen 

dokumentoinnin avulla. Kolmantena sekundäärisenä riskinä on menetelmäriski, johon 

kuuluu jonkin oleellisen seikan poisjääminen arvioinnista.

Prosessin dokumentointi on suoritettu tarkasti ja systemaattisesti. Kaikissa paneeleiden 

ja puheenjohtajiston kokouksissa oli läsnä vähintään yksi ylläpitäjän edustaja, joka kir

jasi oleelliset seikat ylös ja kirjoitti kokouksesta pöytäkirjan. Pöytäkirjojen lisäksi pa

neeleiden tuloksista on laadittu lukuisia esityksiä, joista selviää osaltaan arvion kulku. 

Pöytäkirjat ja niihin liittyvät liitteet on tallennettu mappeihin ja sähköisesti RILin serve

rille.

Yleistettävyydeltään arvioinnin lopullinen prosessimalli vaikuttaa positiiviselta. Arvi

ointiprosessi on rakenteeltaan sellainen, että sen avulla voitaisiin arvioida hyvin monia, 

erityyppisiä asioita tai ilmiöitä. Valitsemalla arvioitavaksi asiaksi jokin muu kuin raken

nettu omaisuus ja asiantuntijoiksi tuon aiheen huippuja saataisiin luotettava asiantuntija- 

arvio esimerkiksi Suomen metsien tilasta tai yksityishenkilöiden varallisuudesta.

Huonoista arviointimallin ominaisuuksista on syytä mainita se, että arvioinnin malli on 

niin raskas, että toimiakseen se vaatii kohtuullisen suuren organisaation ja laajat verkos

tot. Lisäksi arvion toteuttaminen vaatii aikaa ja rahaa. Järjestelmän tuloksien luotetta

vuuden käsittely arviointiprosessin kautta on tieteellisesti haasteellista. Lopputuloksena 

saatua tietoa ei voida pitää ehdottoman luotettavana, vaan siihen tulee suhtautua asian

tuntija-arviona. Toistettavana arviointiin tulee toisaalta mukaan myös trenditieto.

_______________________A_______________________
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6. Suositukset

Arvioinnilla tuotetun tiedon luotettavuus vaikutti tarkoitukseensa nähden riittävän hy

väksi. Kaikilta prosessin osa-alueilta löytyy kuitenkin pientä parannettavaa ja kehitettä

vää. Tutkimusta suorittaessa esille nousi monia seikkoja jotka voisi olla hyödyllistä to

teuttaa suorittaessa arviota seuraavalla kerralla. Tärkeimpinä toteutettavina seikkoina 

olisi kotitehtävien ja lähtötietoaineistojen muokkaaminen valmiiksi seuraavaa arviota 

silmälläpitäen. Toisena tärkeänä seikkana olisi käytännön muodostaminen lopullisen 

tuloksen muodostamiseen ja paneeleiden henkilöiden vaihtuvuuteen. Lisäksi kattavam

man laatujärjestelmän ja dokumentointiarkiston luomista ROTI -arviolle tulisi harkita. 
Myös arvion tärkeimpien seikkojen ja lähtötietomateriaalin koostamista kirjaksi tulisi 

harkita.

Kotitehtävien ja lähtötietoaineistojen huono rakennevalidius ei näyttänyt vaikuttavan 

lopulliseen arviointitulokseen heikentävästi. Kahdessa paneelissa kotitehtäviä korjattiin 

uudella tarkennetulla kotitehtävällä ja kaksi paneelia jätti käyttämättä osan kotitehtävien 

avulla saadusta tiedosta. Lähtötietoaineistoja päivitettiin kaikissa paneeleissa, mutta nii

den koostaminen jäi kesken.

Hieman epäonnistuneenakin kotitehtävät ja lähtötietoaineistot nopeuttivat paneelien ar- 

viotyön aloittamista ja siksi niiden käyttö jatkossa, arvioinnin apuvälineenä on suositel

tavaa. Kotitehtävät ja lähtötietoaineistot tulisi kuitenkin uudistaa heti arvioinnin valmis

tuttua, koska niiden sisältämät asiat ovat vielä tuoreessa muistissa. Kotitehtävien ja läh

tötietoaineistojen päivittämiseen tulisi osallistua ainakin paneeleiden puheenjohtajien ja 

ylläpitäjän edustajien. Niiden muokkaaminen paremmaksi ei vaatisi suuria resursseja, 

mutta se helpottaisi oleellisesti seuraavan arvion aloittamista ja parantaisi arvion luotet

tavuutta.

Lopullisen tuloksen muodostaminen osoittautui lopulta haastavaksi ja etenkin mediaan 

nostettavan ”pääaiheen” valitseminen oli hankalaa. Seuraavalla arviointikierroksella 

tulisi vaihtoehtoisia pääaiheita testata kriittisessä arviopaneelissa, mutta kuitenkin pitää 

mielessä se, että lopullisen valinnan tekee ylläpitäjä. Ylläpitäjän tulisi tehdä lopullinen 

valinta, koska siinä tulee median kiinnostuksen herättämiseksi kiinnittää huomiota ajan

kohtaisuuteen.

A
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Paneeleiden henkilöiden vaihtuvuuden sopivasta arvosta tulisi myös päättää. Sopiva 

arvo vaihtuvuudeksi on n. 0,33 - 0,5, riippuen henkilöiden halusta jatkaa tehtävässä.

Täydellinen laatujärjestelmä tulisi laatia kattamaan kaikki arvioinnin vaiheet lähtötieto

jen kokoamisesta lanseeraukseen. Täydellinen laatujärjestelmä voitaisiin laatia tässä 

työssä esitetyn ROTI -muistilistan pohjalta ja siihen tulisi mm. arvioinnin eri vaiheissa 

tarvittavat asiakirjamallit ja kuvaukset eri tilanteiden toimintatavoista. Laatujärjestelmän 

avulla arvioinnin ylläpitäminen muuttuisi helpommaksi ja mittaukset tasalaatuisemmik

si. Lisäksi arvioinnin ylläpitäjien tai muiden henkilöiden vaihtuessa uudet henkilöt olisi 

helpompi perehdyttää arvioon. Laatujärjestelmän luominen voitaisiin toteuttaa oppilas

työnä (esim. erikoistyö) rakennusalan korkeakouluopiskelijan toimesta. Oppilastyönä 

toteutettavan laatujärjestelmän kulut eivät nousisi kovin suuriksi ja riskit sen epäonnis- 

tuessakin olisivat hyvin pienet.

Neljäntenä suosituksena on dokumentointiarkiston luominen ROTI -arvioinnille. Do- 

kumentointiarkistoon koottaisiin kaikki arvioinnin eri vaiheissa kertyneet dokumentit, 

loogiseen ja helppokäyttöiseen järjestelmään. Dokumentointiarkiston luominen helpot

taisi laatujärjestelmän tapaan seuraavien arvioiden organisointia ja arvioinnin jatkuvuut

ta. Dokumentointiarkisto tulisi toteuttaa nopealla aikataululla RILin toimiston keskuu

dessa. Toimiston keskuudessa toteutettavan työn hinta ei kohoaisi suureksi ja sen tekni

nen toteuttaminen ei olisi kohtuuttoman vaikeaa.

ROTI:n jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää, että sen taakse löydetään luotettava lähtötie

toaineisto, jossa seurataan tärkeimpien asioiden kehitystä. Tärkeimmät seurattavat tilas

tot voisi koota Worldwatchin tilastokirjan Vital Signsin tapaiseksi vuosijulkaisuksi. 
Vuosijulkaisu voisi myös toimia yhtenä arvioinnin rahoitusmuotona, suunnitellun RO- 

TI:n tärkeimpiä aiheita käsittelevän myytävän julkaisun lisäksi. Kirjan toteuttamista var

ten olisi koottava työryhmä RILin julkaisupuolen ja eri tilastoja tuottavien tahojen välil

lä. Pohjana kirjalle toimisivat hyvin asiantuntija-paneeleiden ja VTT:n laatimat tär

keimmät tilastot. Tämän suosituksen toteuttamiseen liittyy isompia taloudellisia riskejä 

kuin edellisten suositusten toteuttamiseen, mutta onnistuessaan se vankistaisi arvioinnin 

luotettavuutta ja rahoituspohjaa.

A
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Yhteenveto
Rakennetun ympäristön kansantaloudelliseen merkitykseen ja arvoon alettiin 2000- 

luvun alussa kiinnittää enenevässä määrin huomiota sekä Suomessa että kansainvälises

ti. USA:ssa ja Britanniassa rakennettiin yleisön suosion saavuttaneet menettelytavat, 

joilla rakennetun ympäristön tilaaja kehitystä voitiin seurata ja raportoida.

Britanniassa Institute of Civil Engineers (ICE), ryhtyi kehittämään ”State of the Nation” 

-katsausta vuonna 2001. Nykymuotoinen katsaus on tehty kolme kertaa vuosina 2003, 

2004 ja 2005. USA:ssa American Society of Civil Engineers (ASCE) julkaisee omaa 

katsaustaan nimellä ”Report Card”. Katsaus on tehty neljä kertaa vuosina 1988, 1998, 

2001 ja 2005.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL teki vuonna 2004 rakennuspoliittisen ohjelman 

seurantaryhmälle ehdotuksen aloittaa rakennetun ympäristön tilan ja samalla rakennus

poliittisen ohjelman vaikutusten seurantajärjestelmän rakentaminen. Aihetta ryhdyttiin 

kehittämään kolmivaiheisen työohjelman mukaan USA:n ja Britannian vastaavia malle

ja mukaillen. Arvioinnin nimeksi muotoutui Rakennetun omaisuuden tila (ROTI).

ROTI -arviointi on kahden vuoden välein toistettava asiantuntija-arvio. Arvio kertoo 

rakennetun ympäristön nykytilasta, muutoksista ja tulevaisuudesta. Tavoitteena on tuot

taa rakennetun ympäristön asiantuntijatietoa havainnollisessa muodossa ja nostaa esiin 

tärkeitä asioita. Lisäksi arvion on tarkoitus antaa yhteinen pohja keskusteluille ja toimia 

apuvälineenä päätöksenteossa.

ROTI -arvioinnin suurimpia haasteita on mittaustuloksen luotettavuus. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, miten ROTI -arvioinnin luotettavuus varmistetaan prosessin eri 

vaiheissa ja kuvata arviointiprosessi. Tavoitteena oli lisäksi löytää suurimmat epävar

muustekijät ja verrata saatuja tuloksia USA:n ja Britannian vastaaviin järjestelmiin. Yh

tenä tavoitteena oli lisäksi arvioida järjestelmän lopputuloksen luotettavuutta ja määrit

tää dokumentointikeinoja.

Kirjoittaja seurasi asiantuntija-arvion muodostumisprosessia keväästä 2006 vuoden 

2007 alkuun asti arvioinnin ylläpitäjän roolista. ROTI:n tammikuussa 2006 julkaistu II- 

vaiheen alustava arviointiprosessi koki tänä aikana suuria muutoksia lopputuloksen esi-

_______________________ A_______________________
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tysmuodosta arviointiprosessin muutoksiin. Käytännössä koko arviointijärjestelmä ra

kennettiin uudestaan tämän työn tekemisen aikana.

Arvion lopulliseksi muodoksi vakiintuneen kuusiportaisen mallin kyky varmistaa loppu

tuloksen luotettavuus vaikuttaa positiiviselta. Päätelmä perustuu vertailu) ärjestelmien 

prosessimallien analysointiin ja arvioinnin lopputuloksen luonteen tunnistamiseen. 

Luonteeltaan arviointiin ja sen luotettavuuteen on suhtauduttava vuosittain toistettavana 

asiantuntija-arviona, ei eksaktina totuutena.

Arviointiprosessia analysoitaessa löydettiin useita mahdollisia riskipaikkoja. Suuria ar

viointiin vaikuttavia riskitekijöitä tarkasteltiin ja lopuksi arvioinnin kannalta merkityk- 

sellisimmiksi tunnistettiin kaksi riskityyppiä. Varsinaiset riskit vaikuttavat suoraan arvi

oinnin luotettavuuteen. Sekundääriset riskit, eivät suoraan vaikuta arvioinnin lopputu

loksen luotettavuuteen, mutta oleellisesti järjestelmän arvoon ulkopuolisten henkilöiden 

silmissä. Suurina uhkatekijöinä varsinaisen arvion luotettavuudelle tunnistettiin henkilö- 

riski, lopputulosriski ja organisointiriski. Suurina sekundäärisinä luotettavuusriskeinä 

tunnistettiin viestintäriskiksi, dokumentointiriski ja menetelmäriski.

Yleistettävyydeltään arvioinnin lopullinen malli vaikuttaa hyvältä. Arviointiprosessi on 

rakenteeltaan sellainen, että sen avulla voidaan arvioida hyvin monia, erityyppisiä asioi

ta tai ilmiöitä. Huonona ominaisuutena on, että arvioinnin malli on niin raskas, että toi

miakseen se vaatii kohtuullisen suuren organisaation ja laajat verkostot. Lisäksi arvion 

toteuttaminen vaatii aikaa ja rahaa. Lopputuloksena saatua tietoa ei myöskään voida 

pitää absoluuttisen luotettavana, vaan siihen tulee suhtautua asiantuntija-arviona.

Arviointiprosessin kyky varmistaa tuottamansa tiedon luotettavuus vaikuttaa käyttötar

koitukseensa riittävältä. Tätä päätelmää tukee ROTI -arviosta julkaisun jälkeen saatu 

palaute ja analogia vertailujärjestelmien tuloksien kanssa. Kaikilta prosessin osa-alueilta 

löytyi kuitenkin parannettavaa ja kehitettävää. Tutkimusta suorittaessa esille nousi seik

koja, jotka olisi hyödyllistä toteuttaa suorittaessa arviota seuraavalla kerralla. Tärkeim

pinä toteutettavina seikkoina ovat laatujärjestelmän ja dokumentointiarkiston luominen 

ROTI -arviolle. Arvion tärkeimpien seikkojen ja lähtötietomateriaalin koostamista kir

jaksi tulee harkita. Myös kotitehtävien uudistaminen on toteutettava ennen seuraavan 

arvion aloittamista.

A
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Liite 1

Aikataulu, Ohjausryhmä ja Lähdehaussa käytetyt avainsanat

I. Aikataulu
Tutkimus kestää noin 6-7 kuukautta, alkaen varsinaisesti 1.6.2006.

• Ensimmäinen välitavoite on Heinäkuun lopussa, tekijä on tutustunut ai

hetta käsittelevään kirjallisuuteen ja kappale 2 kirjoitettu

• Toinen välitavoite on elokuun lopussa. Tutkimuksen teoreettinen osa on 

valmis.

• Kolmas välitavoite on syyskuun lopussa. Malli luotettavuuden varmista
miseksi on valmis.

• Neljäs välitavoite on marraskuun lopussa. Malli on testattu ja tulokset 
valmiit

• Lopullinen tavoite on joulukuun puoliväli 2006. Diplomityö on valmis 
tarkistettavaksi.

• Työn valmistumisen jälkeen tarkistusprosessiin on varattu aikaa n. 4 kuu
kautta

• Työn tulisi olla hyväksytty kevätlukukaudella 2007

II. Ohjausryhmä
Ohjausryhmään kuuluvat työn valvojana Tekn. tri dosentti arto Saari TKKsta, sekä oh

jaajana Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL ry:n toimitusjohtaja DI Jyrki Keinä

nen. Ohjausryhmän ensimmäinen palaveri pidettiin keväällä 2006.

III. Lähdehaussa käytettävät avainsanat

• luotettavuuden varmistus

• järjestelmän luotettavuus

• luotettavuuden varmistuksen 

metodiikka

• järjestelmän luotettavuusteoria

reliability confirmation 

system reliability 

estimate survey of 

system reliability

system reliability theory

/V
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Rakennetun omaisuuden tila -sanasto Liite 2

Rakennettu omaisuus on yhteinen nimitys taloille, liikenneverkostoille, energiaverkos- 

toille, vesihuoltoverkostoille ja ympäristörakenteille.

Rakennetun omaisuuden osien sisältö:

• talot: asuinrakennukset, julkiset rakennukset, liike- ja toimistorakennukset, tuo

tantorakennukset

• liikenneverkostot: tieverkosto, rataverkosto, satamat ja vesiväylät, lentokentät, 

laajakaistat

• energiaverkostot: sähköverkosta, maakaasuverkostoja kaukolämpöverkostot

• vesihuoltoverkosto ja ympäristörakenteet: vesijohtoverkosto, viemäriverkosto, 

vedenpuhdistamot, jätteenkäsittelylaitokset, sekä ympäristörakenteista meluval

lit, tulvasuojaukset ja jätteiden käsittelyalueet

• tulevaisuus: rakennusalan tulevaisuudennäkymät, koulutus, kestävä kehitys ja 
T&K

Arviointiperusteita ovat rakenteiden turvallisuus, terveellisyys, toiminnallisuus, kunto/ 

kestävyys, ympäristöjä tulevaisuus. Arviointiperusteita kuvataan 

useilla tekijöillä, kuten teiden ruuhkautuminen ja melu.

Rakennetun omaisuuden tila arvioidaan osittain paneelissa. Paneelin muodostavat kutsu

tut asiantuntijat, jotka ovat työssään perehtyneitä tarkastelun kohteena olevaan rakenne

tun omaisuuden osaan.

A
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Kotitehtävien tulokset
RAKENNUKSET

Turvallisuus 8. a) b) c) d)
Asuinrakennukset 4,00 3,60 3,75 3,60
Toimitilat 4,20 3,25 3,50 3,33
Julkiset rakennukset 4,00 4,00 4,00 4,00
T uotantorakennukset 4,00 4,00 3,00 2,00

KESKIARVOT: 4,05 3,71 3,56 3,23
KESKIHAJONNAT: 0,49 0,51 0,67 0,82

Terveellisyys 9. a) b) c) d)
Asuinrakennukset 3,00 2,80 3,80 3,80
Toimitilat 2,60 3,25 3,80 3,20
Julkiset rakennukset 3,50 3,00 4,50 4,00
T uotantorakennukset 4,00 2,00 3,00 3,00

KESKIARVOT: 3,28 2,76 3,78 3,50
KESKIHAJONNAT: 0,58 0,70 0,80 0,66

Toiminnallisuus 10. a) b) c) d)
Asuinrakennukset 3,80 2,40 2,80 3,80
Toimitilat 3,50 2,75 4,00 3,50
Julkiset rakennukset 4,00 3,00 4,00 4,00
T uotantorakennukset 4,00 3,00 4,00 5,00

KESKIARVOT: 3,83 2,79 3,70 4,08
KESKIHAJONNAT: 0,62 0,89 0,80 0,72

Kunto/ Kestävyys 11. a) b) c)
Asuinrakennukset 2,80 3,20 3,00
Toimitilat 3,40 3,00 2,25
Julkiset rakennukset 4,00 4,00 4,00
T uotantorakennukset 2,00 2,00 1,00

KESKIARVOT: 3,05 3,05 2,56
KESKIHAJONNAT: 0,69 0,80 0,97

Ympäristö 12. a) b) c) d)
Asuinrakennukset 2,60 3,00 3,20 3,00
Toimitilat 2,50 3,00 2,75 3,75
Julkiset rakennukset 4,00 4,00 3,50 3,50
T uotantorakennukset 2,00 4,00 3,00 3,00

KESKIARVOT: 2,78 3,50 3,11 3,31
KESKIHAJONNAT: 0,75 0,87 0,79 0,49

KESKIARVO: KESKIHAJONTA:
Turvallisuus 3,45 0,73
Terveellisyys 3,67 0,71
Toiminnallisuus 3,44 0,87
Kunto 3,03 0,82
Ympäristö 3,10 0,75

KAIKKI YHTEENSÄ 3,34 0,78

A

Liite 3
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LIIKENNEVERKOSTOT
Turvallisuus 9. a) b) c) d)

Tie- ja katuverkko 3,86 4,00 3,33 3,14
Vesiväylät 4,00 4,00 3,00 3,00
Ilmailun rakenteet 5,00 5,00 4,00 3,00
Raideliikenne 4,00 3,00 3,50 3,00

KESKIARVOT: 4,00 3,91 3,40 3,09
KESKIHAJONNAT: 0,63 0,70 0,52 0,54

Terveellisyys 10. a) b) c) d) e)
Tie- ja katuverkko 3,57 3,33 3,71 3,29 2,86
Vesiväylät 2,00 4,00 3,00 1,00 1,00
Ilmailun rakenteet 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00
Raideliikenne 4,00 4,00 3,00 3,00 2,50

KESKIARVOT: 3,55 3,60 3,64 3,00 2,73
KESKIHAJONNAT: 0,93 0,52 0,81 1,00 1,10

Toiminnallisuus 11. a) b) c) d)
Tie- ja katuverkko 4,00 3,29 3,29 3,83
Vesiväylät 5,00 4,00 4,00 3,00
Ilmailun rakenteet 4,00 4,00 4,00 4,00
Raideliikenne 4,00 2,50 2,50 3,00

KESKIARVOT: 4,09 3,27 3,27 3,60
KESKIHAJONNAT: 0,70 0,79 0,79 0,97

Kunto/ Kestävyys 12. a) b) c) d)
Tie- ja katuverkko 3,71 3,14 3,14 3,43
Vesiväylät 4,00 4,00 3,00 3,00
Ilmailun rakenteet 4,00 4,00 4,00 4,00
Raideliikenne 2,50 3,00 2,50 2,50

KESKIARVOT: 3,55 3,27 3,09 3,27
KESKIHAJONNAT: 0,69 0,65 0,94 0,90

Ympäristö 13. a) b) c) d)
Tie-ja katuverkko 3,43 3,14 2,71 3,29
Vesiväylät 3,00 4,00 3,00 3,00
Ilmailun rakenteet 4,00 3,00 4,00 4,00
Raideliikenne 3,50 3,50 2,00 3,00

KESKIARVOT: 3,45 3,27 2,73 3,27
KESKIHAJONNAT: 0,93 0,65 0,79 0,65

KESKIARVO: KESKIHAJONTA:
Turvallisuus 3,60 0,69
Terveellisyys 3,18 0,93
Toiminnallisuus 3,56 0,85
Kunto/ Kestävyys 3,30 0,79
Ympäristö 3,18 0,79

KAIKKI YHTEENSÄ 3,35 0,84

A
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VESI JA YMPÄRISTÖ
Turvallisuus 7. a) b) c) d)

Ympäristörakenteet 4,00 3,00 3,00 4,00
Vesihuoltolaitokset 4,20 3,75 4,20 3,80

KESKIARVOT: 4,17 3,60 4,00 3,83
KESKIHAJONNAT: 0,75 0,55 0,63 0,75

Terveellisyys 8. a) b) c) d)
Ympäristörakenteet 5,00 3,00 4,00 5,00
Vesihuoltolaitokset 3,60 2,40 3,80 3,25

KESKIARVOT: 3,83 2,50 3,83 3,60
KESKIHAJONNAT: 0,98 0,84 0,75 1,34

Toiminnallisuus 9 a) b) c) d)
Ympäristörakenteet 3,00 4,00 4,00 2,00
Vesihuoltolaitokset 4,25 3,50 3,50 3,20

KESKIARVOT: 4,00 3,60 3,60 3,00
KESKIHAJONNAT: 1,00 1,14 0,55 0,89

Kunto/ Kestävyys 10. a) b) c) d)
Ympäristörakenteet 2,00 3,00 3,00 3,00
Vesihuoltolaitokset 3,20 3,00 3,00 3,20

KESKIARVOT: 3,00 3,00 3,00 3,17
KESKIHAJONNAT: 0,63 0,63 0,63 0,75

Ympäristö 11. a) b) c) d)
Ympäristörakenteet 4,00 2,00 4,00
Vesihuoltolaitokset 3,60 3,40 3,00 4,00

KESKIARVOT: 3,60 3,50 2,83 4,00
KESKIHAJONNAT: 0,55 0,84 0,75 0,00

KESKIARVO: KESKIHAJONTA:
Turvallisuus 3,90 0,67
Terveellisyys 3,44 0,98
Toiminnallisuus 3,55 0,90
Kunto/ Kestävyys 3,04 0,66
Ympäristö 3,48 0,53

KAIKKI YHTEENSÄ 3,48 0,75

A
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TULEVAISUUS
Koulutus 8. a) b) c) d) e)

KESKIARVOT 2,67 2,71 2,20 2,50 1,83
KESKIHAJONNAT 0,52 0,49 0,45 0,84 0,41

T&K 9. a) b) c) d)
KESKIARVOT 1,83 2,33 2,14 2,57
KESKIHAJONNAT 0,41 0,82 0,69 0,53

Kestävä kehitys 10 a) b) c)
KESKIARVOT 3,14 3,00 3,14
KESKIHAJONNAT 0,90 0,82 0,69

Tulevaisuuden trenditH. a) b)
KESKIARVOT 3,00 3,50
KESKIHAJONNAT 0,63 0,84

KESKIARVO: KESKIHAJONTA:
Koulutus 2,38 0,52
T&K 2,22 0,74
Kestävä kehitys 3,10 0,75
Tulevaisuuden trendit 3,25 0,84

KAIKKI YHTEENSÄ 2,74 0,71

KAIKKIEN KESKIARVOJEN KESKIARVO: 3,23
KAIKKIEN KESKIHAJONTOJEN KESKIARVO: __________ 0J7

A
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Paneelien kokoonpanot Liite 4

RAKENNUKSET-PANEELI
Etunimi Sukunimi Koulutus Osaamisalue Toimipaikka

1 Kaj Hedvall TkT, KTM Kiinteistön omistaminen 
Julkinen rakennuttama

Senaatti kiinteistöt

2 Hannu Huhtala ins. nen Suomen Kuntaliitto 
Varsinais-Suomen TE-

3 Antti Jaatinen arkkit. Maatalousrakennukset keskus
Helsinki/ Rakennusvalvon-

4 Kauko Juutinen DI Rakennusvalvonta ta
5 Juhani Katainen arkkit. Arkkitehtuuri

Tutkimus ja tietokan-
Arkkit.tsto Juhani Katainen

6 Pekka Pajakkala DI nat
Isännöinti ja kunnossa-

VTT

7 Mikko Peltokorpi ins. pito Matinkylän huolto
8 Pekka Pietiläinen DI Talotekniikka Gen Pro solutions
9 Urpo Piilo DI Asuinrakennukset WO-yhtymä Oyj

10 Tuula Putus LT Terveysnäkökulmat STM
11 Jorma Ruokojoki DI Kiinteistöt Kuntaliitto
12 Juha Salminen TkT Urakointi NCC Rakennus Oy
13 Saku Sipola DI Rakennusmateriaalit Ruukki Oyj
14 Tuomas Särkilahti TkL Asuinrakennukset Skanska Kodit Oy
15 Matti Tarhio DI Kiinteistöjen ylläpito Suomen asumisoikeus Oy
16 Ismo Tavvast TkL Rakennesuunnittelu Ramboll Finland Oy 

Aberdeen Property In ves-
17 Pertti Vanhanen DI Kiinteistösijoittaminen tors Finland Oy
18 Juha Vinha TkT Rakennusfysiikka TTY

LIIKENNEVERKOSTOT-PANEELI
Etunimi Sukunimi Koulutus Osaamisalue Toimipaikka

1 Jaakko Heikkilä Dl Tie- ja katuverkko Ramboll Finland
2 Olli Holm Dl Vesiväylät Merenkulkulaitos
3 Martti Huomo Dl Ilmailun rakenteet

Sillat ja rakennesuunnit-
Finavia

4 Esko Järvenpää TkL telu WSP-SuunnitteluKORTES
5 Jussi Kauppi DI Tie- ja katuverkko Suomen Kuntaliitto
6 Timo Kohtamäki TkL Urakointi Lemcon Oy
7 Teuvo Kolunen Dl Raideliikenne VR Rata Oy
8 Pekka Kontisia Dl Rakennuttaminen Tiehallinto
9 Martti

Matti-
Kärkkäinen DI Materiaalituotanto Lohja Rudus Oy

10 Pekka Rasilainen DI Kunnallistekniikka Helsinki/ Rakennusvirasto
11 Kari Ruohonen DI Rataverkko Ratahallintokeskus
12 Tom Schmidt DI Tieinvestoinnit Ykköstie Oy
13 Ilkka Tirkkonen Dl Logistiikka Schenker Oy

A
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VESI JA YMPÄRISTÖ -PANEELI
Etunimi Sukunimi Koulutus Osaamisalue Toimipaikka

Hämeenlinnan Seudun
1 Timo Heinonen Dl Vesihuoltolaitokset Vesi Oy
2 Heikki Kiuru TkT Vesihuolto TKK
3 Matti Ojala Dl Verkostosuunnittelu FCG Oy
4 Seija Paajanen ins. Jätehuolto Suomen Kuntaliitto

Vesihuolto/ ympäristö-
5 Erkki Santala Dl hallinto SYKE
6 Markku Salo Dl Jätehuolto Jätelaitosyhdistys
7 Ari Strandman Dl Vesirakentaminen SYKE
8 Janne Tuoma DI Urakointi Skanska Oy
9 Teemu Vehmaskoski DI Verkostosuunnittelu Kiuru & Rautiainen

TULEVAISUUS-
PANEELI
Etunimi Sukunimi Koulutus Osaamisalue Toimipaikka

Tietotekniikka ja ke h it-
1 Heikki Halttula DI täminen Vianova

Helka-
2 Liisa Hentilä TkT Osaaminen OY
3 Arto Kiviniemi PhD ICT/ tutkimus VTT
4 Reijo Korhonen Dl Tulevaisuus eläkkeellä
5 Taina Koskelo TkT Osaaminen ja elinkaari Vahanen Oy
6 Tarja Meristö KTT Tulevaisuus Åbo Akademi

Tutkimus ja osaami-
7 Arto Saari TkT nen TKK
8 Asko Sarja TkT Lifetime engineering Innokas Ky
9 Paavo Syrjö DI Tuottavuus SML

10 Paavo Taipale Dl T & K Suomen Kuntaliitto

A
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Arviointia tukeneet tahot Liite 5

Toimipaikka Etunimi Sukunimi
1 Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto AS RA ry Aija Tasa
2 Jätelaitosyhdistys ry - JLY Markku Salo
3 Liikenne- ja viestintäministeriö LVM Juha Parantainen
4 Maa- ja metsätalousministeriö Raija Seppänen
5 Maa- ja vesitekniikan tuki ry M VTT Timo Maasilta
6 Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry Kimmo Sandberg
7 Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL Timo Nieminen
8 Rakennusteollisuus RT ry Ensio Hakkarainen
9 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tuomo Sirkiä

10 Suomen Isännöintiliitto ry Tero Heikkilä
11 Suomen kiinteistöliitto ry Harri Hiltunen
12 Suomen kuntaliitto Hannu Huhtala
13 Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry SML 

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI
Osmo Mettänen

14 ry Jani Saarinen
15 TEKES Mika Lautanala
16 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Rauno Piippo
17 Ympäristöminieteriö YM Helena Säteri

A
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Arvosanojen muuntotaulukko Liite 6

SUOMI USA Britannia
1 7 10 10 7 A 7,00 A
2 6,75 9,75 10- 6,611 A-
3 6,5 9,5 91/2 6,53 A-
4 6,25 9,25 9+ 6,222 B+
5 6 9 9 6,07 B+
6 5,75 8,75 9- 5,833 B
7 5,5 8,5 81/2 5,444 B- 5,60 B
8 5,25 8,25 8+ 5,13 B-
9 5 8 8 5,056 C+

10 4,75 7,75 8- 4,667 C 4,67 C+
11 4,5 7,5 71/2
12 4,25 7,25 7+ 4,278 C- 4,20 C
13 4 7 7 3,889 D+
14 3,75 6,75 7- 3,73 C-
15 3,5 6,5 61/2 3,5 D
16 3,25 6,25 6+ 3,27 D+
17 3 6 6 3,111 D-
18 2,75 5,75 6- 2,722 F+ 2,80 D
19 2,5 5,5 5/4 2,333 F
20 2,25 5,25 5+ 2,33 D-
21 2 5 5 1,944 F- 1,87 E+
22 1,75 4,75 5-
23 1,5 4,5 41/2 1,556 l+ 1,40 E
24 1,25 4,25 4+ 1,167 I
25 1 4 4

USA Britannia
6,00 A Exceptional 5,00 A Good
5,67 A- 4,67 A-
5,33 B+ 4,33 B+
5,00 B Good 4,00 B Fair
4,67 B- 3,67 B-
4,33 C+ 3,33 C+
4,00 C Mediocre 3,00 C Average
3,67 C- 2,67 C-
3,33 D+ 2,33 D+
3,00 D Poor 2,00 D Poor
2,67 D- 1,67 D-
2,33 F+ 1,33 E+
2,00 F Failing 1,00 E Bad
1,67 F-
1,33 l+
1,00 I Incomplete

(7/6) 1,2
(7/5) 1,4

A
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Lopullinen ROTI -raportti Liite 7

A
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ALUKSI
RaKamettu ympansta vaadittaaywatsen paivittoisem etanaan. Etamme 

ratametussa ympäristössä ja se luo puineet tines Katille (ominnoillemme, 

ftetmntftu ynpansto muodosti» Käesi Kolmasosaa Kansaltsvaraltisuudestamme 

ja on »eatenen osa Kimutrtpennoamme. Sat tieto oi torta) tietä», milen 

raKennettuaympanstoa noioetaan ja mitta e ø ru» stat» on messa

RO Tl on rattainaan omaisuuden nton ja itautyKsen arMomtta varten Ke/itelty 

^agesretma. Sen ponjana on vatnoneuvostao vuonna xoi varustama Kansanhan 

raKerinuspotlttren otijelmaja esutuvna Utidysvalofisaya tsossa-Srttannassa 
mtrastrutttuirto Ulan antotrton Kefitetyt firjesteimat

Järjestelmän tivoitteaia on tuottaa saannomsesft »etoa suomalaisen raKennenn 

omaisuutta) tuesta ja Kehityssuunnista st*a nostaa esim KesKeis» toimenpiteita 

raKennetun oman uiden tienjaf Kuvat si parantamtseKS.

Tama on eisfmmama) RO Tl-rapoitti.jonita syntymiseen ovat vaiKuItäneet tuKufiat 

heritlotja tahot Katin Kakxia tues ti. yntes työstä, asiantuntevasta paentymeesta 

ja arv» Raasta tiedosta. Taitan esrtteeseai on Koottu raportti tMstetyssa 

muodossa. rarKemrnat arviot en osa-alueista löytyvät osoitteesta www.mti.6

f
Jyrtt Kananen

ROTI nantttteai vaaja

?

A



103

A



104

RAKENNUKSET
Suomen rate mu ston f <? on Kansan- 

MBSestr Katsoen nuoria, fbKennus- 

Kanrysiämme 20 % m ratenneffu 

>990-luvun g man jänteen. iVarssa 

oKemuKsrssa on panosfeffu 

vannemps raKmnuKsia enemmän 

energiaCa/ouTeen Kosteuden-ja 

uHfcnenstyKseen. aariensfyKsfln 

esfeetfcmyyfæn. Käytet

tävyyteen ja vmytsyy- 

teen.

Kiivaan rakentaman 
vuosikyuTnenet. 1970-ja 
1960-luvut, näkyvät lähitu
levaisuudessa kasvavana 
k orja us rakentamisena.
Asirtckartaa on so 
peulelicr/a myös väestön 
keski-On kohoamisen, 
aktivisten eläkeläisten ja 
hoivatarpeessa devon tar pe bin. Tule
vaisuudessa väestö keskittyy edelcen 
kasvukeskuksin jajdttAd rakennuksia 
-raja a käyttö en muusia Suomessa.

OMAKOTITALOJEN PERUSKOR
JAUSTARVE KASVAA NYKYISES
TA PUOLITOISTAKERTAISEKSI
Suomessa on noin tri|oero emakotioloa 
jäiden keski-ikäon 41 vuotta. Oirokotita- 
bjen pcruskoijaustarve kasvaa nyky - 
seitä pudio Blake ltd seksi setiraa/an 
kymmenen vuoden aikana. Keskeisinä 
tekijänä ovat rckenniBtcfi ikaariymren ja

lamtritysratkabujen muutokset Abera 
ke n teen muutosten takia omakotitaloja jaa 
pob vakinaisesta asu nkayto-ta Toisaalta 
oma kotia kjen osuus uusien «triojen 
ra kertomisesta on kasvussa

Vapaa-ajan asmtoja onna h 450 000.
N iden keskeiset korpus tarpeet iityvat

asuntojen muuttamiseen ymparrvmti- 
seen käyttöön soveltuviksi varustetason 
kasvattamiseen ja veshudbn järjestä

RIVI- JA KERROSTALOISSA 
PUTKI- JA JULKISIVUREMONTIT 
KOROSTUVAT
toviabasuntoja en ndn KO 000 ja

niiden keski-ka on noin 
ZSvuotta. Rrvfcabjen 
korjaustarve kasvaa 
kaksinkertaiseksi talojen 
ikärakenteen takia 
seuraa von kymmenen 
vuoden aikana.

Kerrostaloasuntoja on 
1.2 mijoonaa ja Labjen 
keski ikä en ndn 30 
vuotta. Kerrostabissa 
peruskorjaustanne kasvaa 

1.3-kertaiseksi. Lähitulevaisuudessa 
korostuvat putki ja ju kis r/ire trio nti t. 
Vanhassa rakennuskannassa on 
li kuita esteitä, kuten hbsittomyys. 
kynnykset ja kapeat ovet. Lähiympäristön 
viHyvyyteen seka märkätilojen 
veden-ja kosteuden kestävyyteen on 
panostetla/a.

Oomtetf-A mmnhttmBSHSt t* *
7* 4

lAr-fr&Mfrr«kpnviHt t-
IMMtoataRlHtalt 7'h

AMMMtaNUlM 7* ♦
KESKIARVO 7 >A

A
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LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUS
TEN OMISTAMINEN AMMATTI- 
MAISTUU JA KANSAINVÄLISTYY
7d mi ti la ra ke n niksi sm oi ban sirtymäs&ä 
kiinteistö-ja tibkeskeisestä lähesty
mistavasta kohti ajattelutapaa, jassa 
käyttäjän toiminnalle lisäarvoa tuottava 
työympäristö on keskeinen asb. Liker a 
kennusten käyttöaste on hyvä. Toimis
totiloja on lyLjilään mdko runsaasti 
Palvelusektorin roolin kccostiminen 
yhteiskunnassa seka käyttöjen vaati
musten kasvu nostaa seka korjausraken
tamisen että uud s rakentamisen maaraa. 
Hallmaisten rakennusten rakenneturvalli- 
suutrenon kiinnitettävä hoi m o ta

JULKISTEN RAKENNUSTEN KOR
JAUSTARVE PYSYY NYKYISELLA 
KORKEALLA TASOLLA
Jiikisista rakennuksista noin 60 % on 
kultien omistuksessa. Myös jJkisen 
sektorin lihhalinto en muut limassa 
tiejen omistaminen ja kihteistejen 
hoito keskittyvät. Julkisten rakennusten 
sisälmaongshiien määrä on saatana 
taittuu aa n tutkittujen kerj au sral karujen

MAATALOUDEN RAKENTAMINEN 
VAATII UUTTA OSAAMISTA
Tedlcuuden tuotantorakennuksia en yh
teensä noh 20mljocnaaja madtabuden 
noh 25mi|conaa neliömetria. Tuotan
torakennusten korjaustarpeen kasvu on 
vaatmatonta. TedIruutien ra ken n e muu 
tos uhkaa jättää tuctantotibja tyhjileen. 
Maatalouden rakennemuutos mertitsee 
tuctantcrakemuskannan nopeaa lusiu- 
lumsta ja ykskkokokejen kasvamista. 
Käytöstä pdstLfrat rakennukset vaativat 
tarpeettomaksi jsatyaankh tabudellsta 
panostusta - purkamista toi ylläpitämis
tä.

KIITÄMME

• Listen rakenrusfen energiatalou

den parantunet?

MOITIMME

• vapaista tn« sf otrteja vanten 

ra/tmnus* *annan yfapflöon

EDELLYTÄMME

• Eftnkaan^af feTuun sanymfstd pää

töksenteossa

• PanosfLEfa ra*enrusfen 

syylleen ja rurvafltsuureen

A

" Rakennusten 
suunnitelmallinen 
ylläpito vähentää 
koijausvelkaa!"
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LIIKENNEVERKOSTOT
iVfet? mbs- ja iTr7»iurenneM?nfosför 

Dj fæ nanna enosta selteammin 

toisiaan raytfentiitna ventostoir». 

Emyrsta mnira arnajrtovaf väylien 

Djrvaftsuus seitajät.Kuvas n fsaanfyva 

JtcujausMto* mm tie-, rata-ja vesi- 

toenne ve/itostoss a.

Voimavaroja UJcckin keskittää korjaus- 
velan suunnitelmalliseen pienentämiseen 
L i ke nnet urval isuuteen lit 
tyen tulee panostaa ratojen 
vartioimattomien tasalit- 
tymien poistamiseen seka 
mannteilä yksiajeralaisten 
kapeiden makistenja 
mulkaisten teiden pararta 
miseen. Lento ja laivaliiken
teen saavutetusta hyvästä 
turvallbuLxJen tasosta ei saa 
thkifl.

MAANTIE- JA KATUVERKOSTON 
KUNNOSSAPITO ON HEIKEN
TYNYT
Tiehalinto vastaa vallien edustajana 
tienpidosta, kadunpidosta vastaavat 
kinnat Rahoitus bJee vallien ja kuntien 
hudeista. Yksiajer alaisen tieverkon 
kinto ei vastaa likcnteen vaatimuksia:

tiet ovat mcnnngdmaisia: kapr tap 
vaaralish. tirvamarginaalit rririmaaisia 
Terasbetonrakertehen sikakanta lähen
telee per us korjaus« ka a.

Tie-ja katuverkostoa on uudis* a kerrat
tu, mutta olemassa olevan verkoston 
kunnossapito en heikentynyt. Rahoåuk- 
senkohdstu-ssa uuslle alueile vanhan 
tie- ja katuverkoston korjaus1/e Ikä kas- 
vaa. Perustienpidon isaraheitustarve on

noh 1 50 mi|oonaa etroa tuodessa.

Liikenteen pulonkautajen ratkaisuun 
tulee kimittää huomiota. Ympäristötie
toisuus en kasvanut - luennon menrnuo- 
toisuuden sälyttäminen on vaikuttanut 
moriin vaybhankkeisiin.

TASORISTEYKSET OVAT RAUTA
TIELIIKENTEEN SUURIN TURVAL
LISUUSRISKI
'Valtion ratahallhtokeskus vaston rataver- 
ken pidosta. Rahoitus tulee pääosh val
tion talousarviosta ja osaksi rataverkon 
likemoitsijalta taattavista maksuista. 
Rataverkkoon yli-ikainen. Runkoverkkoa 
en kunnostettu muun ra taxer k en kunnon 
huonontuessa. Korjausvelka kasvaa. 
Radanpidon rahoitus on riittämätön.

vaikka vuotuisella noh 
50 miljoonan euron 
lisäpanostuksella 
kervausinvesteintehh 
rataverkko on pidettä- 
vissd turvallisena.

Aikatauluja on pystytty- 
nopeuttamaan. 25 ton
nin aksdipainereith on 
otettu kayttoen. mutta 
ne ekrdt ole jatku/ia. 

Ratavsr kosta 1 -rakeisia ratoja on 90 %
- osalb niistä vaityskyky on täysin käy
tössä. Radan kunnon ohessa nopeuden 
noste* estävät tasoristeykset jotka ovat 
rautatieiikenteen suurh turvalisuusriski.

Tfe-jkMinvfert* 7 ♦
tanrtgffe______________ 7-__ t
ÄneOiiflMwikvte 9'A

Tfe-jkMinvfert* 7 ♦
firtnrtoito______________ 7- t
«BWttiwiMwikwte BVh
HMtNMMnrtnto t-

KESKlAMOt-

A
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LENTOLIIKENTEEN INFRA
STRUKTUURI ON HYVÄSSÄ 
KUNNOSSA
F ravia yitopiLvi SiKimcn lentoosemaver- 

kostoa ja lennctwarmtstiejaijcslclmaa. 
Rahoitus saadaan palvelumaksulla ja 
kaipa list la tiicila. Terminaali kiitotiet ja 
asematasol sar»e«rattin 1E90-Iuvula. Lao- 
jertaminen ja sarveeraus tehtin likdai 
tosuudrstuksen rrvahdolistamala omalla 
raholuksela. Kapasiteettia kasvatetaan 
likenteen kysynnän mukaan

Lentoliikenteen nfrastrukluuri on pys
tynyt vastaamaan tehokkaasti kasvaviin 
tarpeisiin. Myös ymparistotehokkuus en 
parantLnuL Erityisesti ttrvallsuuteen 
panostetaan: kaupalisessa lertolikcn- 
teessa on sat Urut alle yksi onnettomuus 
10 CCC QCO lertetuntia kohden, m ka on 
kansa rr< a lisestkin huppusuorkus.

KORJAAMATTOMIIN VESILII
KENTEEN VÄYLIIN ON TULOSSA 
RAJOITUKSIA
Merenkulkulaitos vastaa meri- ja sisä
vesiliikenteen vOyistd ja vesiiikenteen 
ohjausjärjestelmistä. Rahoitus hoidetaan 
osittain vaytomaksuila (75 miljoonaa eu
roa,SuosQ. esittein valtion budjetin aroin

(noh BOmijconaal. Ohjausjaijestrimflt 
ovat ajanmukaiset ja toimivat. mutia ui
den trtojaijestdmd tuke modcfriscida. 
Keskeinen asia on öljyä n netto m uksi e n 
estäminen. KoijaamatUorriin vesiii- 
kerteen vdyiin ja kanaviin on tiiossa 
käyttörajoituksia.

Kirisiyneisih ymparistovaatrnuksin on 
vastottu. Si»omen maantie tee Itsen sjain- 
rin takia vesi vay Ien tehokas hyodynta- 
mhen en vai ta ma ton ta. Kauppameren- 
kiJin tcimnuus voidaan taata nykyisllä 
vaylila - muun '/e s li ken teen rakenteista 
joudutaan tinkimään. Osa vahalikertei- 
srsta vttylsta lakkautetaan.

KIITÄMME

• Tuto'aisuLELnentoirunuryja teno 

Kasta tapaa ftotaalentoKenttaatKeo- 

nettaja sen innastJUKtuuia

MOITIMME

• JatKuvastt lisääntyvää Koijausvei- 

Kaa maatnst&mwayttssa

EDELLYTÄMME

- IWaamitenrpiyyten runyflrsuuöen
P STäH f 5f7HSf 3

"Runkover
koston jatkuva 
kehittäminen 

^saastaa henkiä * 
ja rahaa!" *i

A
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VESI JA YMPÄRISTÖ

Ifesr- _/»yf7parTsföfiLOfro ituufivaf tn- 
nire ynoysit unruffe vattamattomtn. 

mutta näkymättömin tnfostnirfuu- 
npaMuumin Ynayskiuttæjate-ja 

vesifiuofibn järjestämisestä vastaavat 

munat. Fbd&uicten laatua, kaytettyfi 

CøJtno/qgrofT  ̂ja ruofe*efirysr<? orjaa 

ensisiiaisesn tiinsaddanro.

Liketonrintona jäte- ja 
vesihuoltoa leimaa 
mcoopollucnteisuus. 
mutta oiatoimintojen 
kilpailutusja dkristami 
nen on peistä. Toimirta 
rahoitetaan kokonaan 
käyttäjämaksulla ei 
sitä ei tueta verovaroin.

ENERGIAHYOTYKAYTTOA JA 
MATERIAALI KIERRÄTYSTÄ 
LISÄTTÄVÄ JÄTEHUOLLOSSA
Jätehuoltojärjestelmään lasketaan kuu
luvaksi yhdyskunta- ja rakennusjätteen 
kositteMailckset seka kaatopaikat. Talla 
hetkellä palvelutasoon yhdyskuntajät
teen osdta 100%; siitä kierrätetään 
30 % energiana hyödynnetään 10%ja 
kaalcpakolle päätyy 60%.

Jatehuolcn tulevaisuuden suunnan 
määrittävät EU :n jäte-ja ka a to pakka di
re ktiviL konsolinen bbjätestrateigh seka 
valtakunnaiden jätesuumkchia. Nissä 
asetetun tavoitteen mukaan vuonna 2016 
biohajoavasla yhdyskuntajätteestä kaa
to pakolle päätyy ale 25 % mihin tulsi 
päästä ener cp a hyöty käyttää Ihdämälä ja 
materbai kierrätystä tehostamalla.

Käytännössä tämä merkitsee 5-10 
uuden jäte voimalaitoksen rakentamista 
vuoteen 201 S niemessä, investointeina 
noh 700-900 mljocrvaa euroa.

ISOT INVESTOINTITARPEET 
MUUT TAVAT VESIHUOLLON 
TOIMINTAA
Vesihuoltojärjestelmin lasketaan kuu 
luviksi vederottamot ja -pihdistamot

vesi- ja jateve s kie martver kostot sekä 
jätcvcdenpihdistarrol. Palvelutaso 
vedenjakelussa en 90% ja jätevesien 
viemäreinrissäSO%. ja laatutasoon 
molemmissa talla hetkellä hyvä. Verkos
tot kuitenkin vuotavat: vesijohtoverkostot 
15 - 20 % ja jätevesiviemärit 20 - 25%.

Veden käyttö tulee pysymään tulevai
suudessa Ikimain vakiona. 
Laitosten investointitaso 
tUce kuten to n rouseraan yli 
puolella nykyisestä. 400 - 500 
miljoonaan eueon vuedessä. 
Tähän sisältyvät verkostojen 
saneeraus, su tr et uudet 
tekopohjavesi ja jatevesiptrh 
d s tarm hankkeet pienempi
en jatevespuhdetameiden 
tehostamiset seka lietteen 

käsittelylaitokset. Isot iroestohtfcarpect 
mj uitavat osallaan liketoimintaa jossa 
perinteisten kunnalisten laitosten rooli 
tuke pienenemään.

ÄÄRIMMÄISET SÄÄILMIÖT 
TULEVAT OLEMAAN VESISTÖ- 
RAKENTEIDEN HAASTEENA 
Vesi s terä ke nte ei in kuilu/at mm. 
vrsrvomaLa tosien patorakenteet.

jar
Wwl JiyylrMB
JtMueMMkm6ntt 7* 4
HrfuoAnUniattnit *- 4
KÉfeÉIm 7*

XESXtMV07>A

A
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sa a mo s td >pad ot ja td va pm ko-ret. 
Tulvapmkereiden nykytiba leimaa 
sektorin "rsamattomnrys". mnka vuoksi 
kinnocsapitoa lyödään hdposti kirnn 
Ilmastonmuutoksen seurauksena IrsASn 
tyvtt aarmmdiset sdäilmidt kuuluvat 
my3s ve s is to rakenteiden suurmpun 
haasteisiin.

KII TAMMI

- Kestitetyn west-jajatetuotton 

ryif aa kattavuutta

MOITIMME

• l/esiruoffoviaTtosfomii^-tiiTaitsiTn 

kerrytettyä kosjauswkaa

EDELLYTÄMME •

• Sane&aus- ja korvausmivstointr 

tasojen voimakasta kasvattamista

"Kiristyvät lupaehdot vaativat 
investointien kasvattamista!"

1

A
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TULEVAISUUS
Maa-alueiden Myron suumitteftj- 
jagestefmaja käytännöt tomivat 

nopean väestönkasvun asuatta n in 

nosti. Kontear fonttien ja s suitsen 
rinnat pääkaip unkfseudUto ajavat 

kysynnän xenysxurtfln. Tästä seuraa 
ranteita mtomeongefmia. pinoa 
matkaafkofa ja energian* uruftJre en 
sata paastojen risaan 
ryrmstt. yiDqocio/en 
e*emusa<an yrtsotor- 
cten maararanat on 
ajettu atas. Tatra on 
negatiiviset vaiXu- 

tuitsef opetukseen ja 

perustutkimukseen

LAINSÄÄDÄNNÖN 
JA NORMISTON ON 
TUETTAVA ENERGIA- 
TEHOKKUUTTA
Rakentamisen euroko edit yhtenäistävät 
Ell-ducen vranomaisohjausta jalisAAvat 
kilpailua. Suomalakien tuke osallstno 
cktivisesti curooppabbten rwrmien ja 
standarden kehittämiseen. Maankäyttö 
ja rakennuslakin sisältyvä ndinkcitainen 
valitusoikeus pikitta a kaavoituspreses

seja ja vivttstytt&B rakennushankkeita.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUA 
JA TOTEUTUSTA ON TEHOSTET
TAVA
Asutuksen hajaantuminen johtaa ^ipitkiin 
työmatkoihin, likemeongehiih haital
lisiin ymp a ri stova kuuksi in ja kerkei- 
sih asumisen kokonaiskustannuksiin.

Kultien maankäytön suumätdun ja 
'/aluen iikennesuinnittdin yhteisteimn- 
Lm en tehostettava. Rakcmusvakcnnan 
tehtävien hoitamista kuntien välisenä 
yhteistyönä on kannustettava. Jatkossa 
tulee sekittä», vei sk o rokennusvakon- 
tarviranemaben tekhsb lehtivb heilaa 
yksityissektorin toimijaL

RAKENNUSTUOTETEOLLISUU
DEN TUOTTAVUUSKEHITYS ON 
OLLUT VAATIMATONTA
Rakcnnusabn ja kirtebteepiden 
tuottavuus en yleisesti kehittelyt muun 
kansantabuden tahtiin. Rakennustuote- 
teolisuuden tuottavuuskehitys on cilut 
viimeisen kymmenen vuoden akana 
'raabmatenti vwatlma muuhun tehdas- 

teolfsuuteen. Rakennus- jo 
kihtcBtcylanirrmvoUMsuU. 
ta ja panost uksb tuotta
vuuden kehittämiseen tulee

KOULUTUSTA ON 
KEHITETTÄVÄ ELIN
KEINOELÄMÄN KANS
SA YHTEISTYÖSSÄ
Yliopistoissa rakennusalaa 
opiskelevien suuntautu
minen en vinoutunut mm. 

lakennesunnitfceljoiti ja infra-abn asi- 
arturtjeita vahn istuu liian vahan, Myös 
tohtoreita vd m istuu vahan ja väittelyikä 
on korkea. Professuurien opetusaloja 
en suumatlova muuttuneiden taipeiden 
mukaisiksi. mm. rakentamisen tietotek
niikkaan ja rakennusten seka infrastruk
tuurin einkaaren hdlhtaan.

iÆbauUåJuaiM * *
Muøtfrttr nwiratMu 9* *
AkRaMiaMy 7 *
JftMh—_________________8____
Tbsfemis* tahtøtftrtntae 6- ▼

KESKIARVO

A
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Ammattihorkeakoiluissa opintonsa kes
keyttäneiden nvvrd on hälyttävän suuri. 
Lian harvat valmistuneet suuntautumat 

työnjohtajiisi ja rakennesuumiUel joiksi.

Ammattityöntekjöklen määrä on 
e lake pors tuma n myötä supistumassa. 
Uusia työntekijöitä tarvitaan 3000 

4 000 vuodessa, km ammatilisen 
perustutkinnon suorittaa vuosittain noin 
2 500 henkiä». Oppisopimuskoulutusta 
tulee lisätä pakkaamaan vajetta.

Rakentamisen täydennyskoulutuksen 
merkitys Ikääntyy erityisesti nopeasti ke- 
h it tyvi la osa-alueitta kuten rakerrusten 
ja infra rakenteiden kumonhallhnassa.

YRITYSTEN TULEE AKTIVOITUA 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMIN
NASSA
Rakentamisen osalta yliopistojen 
perustutkimuksen tila on heikko. Sile 
oisikn suunnattan nykyista enemmän 
rahoitusta, osa suoraan valtion budjetista 
ja osa tilpailtma rahana. Rakennusalan 
tutkijoiden tiiee aktivoitua Suomen 
Akatemian perustutkimusrahan haussa. 
KansarwäÉkten yhteistyöprojektien 
lukumäärää Uiee lisätä. Yritysten tuke

aktrsoitua tutkimus- ja kehtystohtin- 
nassa livktamSila yhteistyötä yliopisto- 
jen. ammattikcrkeakcdijen ja tutkimus
laitosten kanssa. Tutkimustulosten käy
täntöön viemistä tulee tehostan.

KIITÄMME

• ttjonra 2007 luetelleen kaynnisfer- 
tavaa rdfcenrusmesranjtciufutusfj

MOITIMME

• Alan perustuttimujreen nattcci» 
Ma»

E DL LL YT AMME •

• Sat» ertrtreinoetimafra eff» 
vatttotta lisäresurssi» fuTAtmus- ja 

A aiiffamfsf ol77irta»n

" Yritysten ja 
valtion tulee 
turvata perus
tutkimus!"

i

A



112

RAKENNETUN OMAISUUDEN TILA
toitemeöjn om»fsuutien osuus toto 
Suomen Kansaflsvaramsuudesfa on 
nom 70 %. Sen taa on kdmnatsiu- 
tena tyydyttävä, mutta suuria on 
monn paxotn dtaspain. Ctoarsuucten 
nottoa toimntyodaanjajatkuvasti 

Isaantyva koi)ausw(ka syö tonsaflfc - 
mrafsuutemme tasata.

Ona kujden tila on paihaasso kunnossa 
ilmalikenneverkosteissa. Niissä toteuta 
vat seuraerrdt kdme ehtoa:

• OMAISUUS ON AMMATTIMAI
SESSA HOIDOSSA

• OMAISUUDEN HOITO ON 
KILPAILLUSSA MARKKINASSA

• SAMA TAHO VASTAA OMAI
SUUDEN HOIDOSTA KEHITTÄ
MISESTÄ RAHOITUKSESTA JA 
MARKKINOINNISTA

Muiden alojen tulee ottaa main ihtaii 
kenneverkostejen hoidosta Tärkeintä 
on tunnistaa rakennetun omaisuuden 
merkitys ja huolehtia sen hoidosta s-k» 
rahofcuseddlytyksista. Tarvitaan myös

asennemuutosta kaiulla tasoilla. 
Korjausvelka rasittaa lähes kaikkia 
omaisuuden lajeja. Se heikentää 
maalikennevardrmme kykyä vastata 
kasvavaan li ken netar perseen ja 
aiheuttaa edelleen Urvallisuusriskcja.

JJkistcn rakennusten terveysriskit 
cix-at vielä dc hallhnassa.
Korva usinvesldrtbehh on varauduttava 
läpi koko rakennetun omaisuuden. 
Energiataloutta ja dinkaarnjattclua 
tulee korostaa omaisuuden ylläpidossa. 
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
toimerpiteet tdec selvittää ja liitua 

osaksi omaisuuden hdtoa.

Rakennus ja kirtcistoalankoulutus 
ja tutkimus tulee nopeasti ottaa 
kokonaisuutena kehittämisen 
kohteeksi. Maankäytön ja likenteen 
sumnittdu seka asuntopdiliikka on 
nostettava k unta uudistuksessa yhdeksi 
tär kammaksi osa-abeeksi.

KIITÄMME

■ Am»ffi* •mnevt?ntosrojpn tapaa noi

taa rakennatua omaisuuttaan

• Adupfumeren/niun leyöve/tosfon 

tonroa

MOITIMME

• Mkdnitome vayta sr on kasvavaa 

korjaiBvOkaa

- P«enrusren>i^piöcin tof7?irtyon- 

teja

' Rakennusalan tou/utuitsen rahoi

tuksen nttamattömyytta

EDELLYTÄMME

• Ptkajantetsta nupsroirrpctøtmotøi? 

seka ULGfjvesrotmeiie että ylläpi

toon

• (VfeanxjytDn najaamtumisui estä

mistä

• yhrysfenja vation aitflMsra rødtø 

yflopfsf ojen p erust i/ittmLUtsen tu

va amG essa

He kinoissa &2. 2007 

Jorma Haapamäki 

ROTI-panedien puheenjohtaja

A
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ARVIOINTIPROSESSIIN OSALLISTUNEET HENKILÖT

RAKENNUKSET
• Pekka PojakkaLv Dl. VTT. pj.
■ Kaj Hedvall, TkT. KTM. Senaatti 

kinteistot
■ Hannu Huhtala, ins.. Suomen Kunta 

liito
■ Antti Jaatinen. arMtit. Varsinois- 

Sucmen TE-keskus
• Kauka JuUthen. Dl. Helsingin 

rakrnnusvakontavrasto
■ Jliiani Katainen, arkkit 

Arkkitehti ci riisto Juhari Katainen
■ Mi Ui o Peltokorpi, hs.

Md: in kylän huolto
■ Pekka Pietiläinen. Dl.

Gen Pro Solutions
- L>po Piib. Dl. VVO-Yhtymä
■ Tutia Rtus. LT. Sosiaali- ja 

terve ysmhcterb
■ Jorma Ruokojoki. Dl. Kuntaliito
• Juha Sahiincn. TkT. N CC Hakemus Oy
■ Saku Sipola. Dl. Ruukki Oy
• Tuomas Särkilahti TkL.

Skanska Kcdt Oy
■ Matti Tarhio. Cl.

Suomen Asumis et ke us Oy
■ Ismo Tarwast. TkL Rambdl Finland Oy
■ Pertti Vanhanen. Dl. Aberdeen 

FYcperty Irrvestcrs Finland Oy
■ Juha Virhe. TkT. Tampereen 

tekrilincn yliopisto

LIIKENNEVERKOSTOT
• Jaakko Heikkiä. Dl.

Rambdl Finland Oy. pj.

• Oli Holm. Dl. MererkdkiJaitDs
• Maltti Huomo. Dl. Finavo
■ Esko Järvenpää. TkL 

WSP Consult hg Kertes Ltd
• Jussi Kauppi. Dl. Suomen Kirtalitto
• Timo Kohtamäki TkL Lemcon Oy
■ Teuvo Kolmen. Dl. Oy VR Rata Ab
• Pekka Kontiala. Dl. Tiehallrto
• Martti Kärkkänen. Dl. Lohja RudusOy
■ Matti Pekka Rasilainen. Dl. Hdsingn 

kaupungin rakennusvrosto
• Kari Ruohonen. DL Ratahdlhtckeskus
■ Tom Schmid. Dl. Ykkostic Oy
■ Ilkka Tirkkonen. Dl. Schenker Oy

VESI- JA YMPÄRISTÖ
■ Teemu Vehmaskoski Dl.

Kiuru A Rautiainen Oy pj.
■ Timo Herunen Dl. Hameeni ma n 

Seudn Vesi Oy
• Hekki Kiuru. TkT. Tcknilinen 

korkeakoulu
■ Matti Ojala. Dl. FCG Oy
• Seija Paajanen, ins. Suomen Kuntaliito
• Erkki Santala. Dl. Suomen 

ympäristökeskus
■ Markku Sato. Dl. Jälelaibosyhdstys

■Ari Strandman. Dl. Suomen 
ympäristökeskus

■ Ja me Tuoma Dl. Skanska Te k ra Oy

TULEVAISUUS
■ArtoSaari. TkT. dosentti Tcknilinen 

korkeakoulu, pj
• Hekki Halituin. Dl. Vt anova Systems 

Fhhrri Oy
• Heka-Liisa Hentilä TkT. Oulun yicpbto 
■Arto Kiviniemi. PhD. VTT
■ Reijo Korhonen. Dl
• Taha Koskelo. TkT. Vahanen Oy
• Tarja Meri s to. KTT. Åbo Akademi 
■Asko Sarja TkT. Innokas Ky.
• Paavo Syrjä. Dl. KM. INFRA ry
■ Paavo Taipale, Dl. Suomen Kuntaliitto

F^nedeiden työskentelyä ovat avusta
neet TkL Terttu Vainio ja Dl Anna-Leer» 
FYräla VTT ja Dl Eero Nppda. Tampe
reen AMK seka tekn.yo Santeri Kinnu
nen. RIL Järjestelmän puheenjohtajana 
en tomhut Dl Jorma Haapamäki. RIL 
ja hankkeen projekti palikkana Dl Jyrki 
Keinänen. RIL.

A
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ROTI RAKENNETUN OMAISUUDEN TUA 2007

LISÄTIETOJA WWW.ROTI.FI
Lisätietoja:
Suomen RakcnrxisirciincXricii Liito R1L 
Todcrkalu 4. COIOO Helsinki 
Pih. 0207 120600. Fax, 0207 120 619 
e-mal etuniiri.sukLnbikSYilfl 
www.rl.fl
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ROTI-todistus 2006 - 2007 Liite 8

TODISTUS
2006-2007

Saaja
Arvio I Kehityksen 

Nykytilasta \ suunta

Omakoti- ja vapaa-ajan asunnot 8+ 4

Kerros-ja rivitalot 7+ A
Liike- ja toimistorakennukset 8-
Tuotantorakgnnukset 7'h

Julkiset rakennukset 7+ y

Tie- ja katuverkostot 7 y
Rataverkosta 7- y
llmaliikenneverkosta 9 7/z

Vesiliikenneverkosto 8-

Jätehuoltojärjestelmät 7+ A

Vesihuoltojärjestelmät 8- A

Vesistörakenteet 7+

Lainsäädäntö ja normit 8 A

Maankäytön suunnittelu 6+ A
Alan toimintakyky 7 A

Koulutus 6
Tutkimus- & kehitystoiminta 6- y
Keskiarvo 7+

Tämä todistus on annettu ROTI-arvioinnista 2006 - 2007 

Helsingissä 06.02.2007

Jorma Haapamäki, RILtn puheenjohtaja Jyrki Keinänen. ROTI-hankkeen vetäjä

A


