
Kannustinjärjestelmä ja ATA-mittarit KAS2-vaiheelle



Avaintulosalueiden mittarit

• Mittareilla mitataan allianssin suorituskykyä yhdessä määritetyillä avaintulosalueilla
• Allianssi on muodostanut avaintulosalueet ja mittarit tilaajan tavoitteista johdettuna
• Onnistuminen avaintulosalueilla (ATA-tulos > 0) tuottaa palveluntuottajille bonusta, ja 

epäonnistuminen (ATA-tulos < 0) vastaavasti sanktiota. 

21.10.2020 [Etunimi Sukunimi]2



KAS2 ATA-mittareiden yhteenveto
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Mittari Mittaustapa Raja-arvot Painoarvo

Kustannusohjaus
Tavoitekustannuksen osien vertaaminen ROLA-hintaan. 
Kustannuslaskennan ero prosentteina.

• +100: -17,5 %
• 0-taso -2,5 %

40 %

Vastuullisuus
Ceequal-sertifikaatin edellyttämien pisteiden kertyminen. 
Osuus KAS2:n tavoitepistemäärästä.

• +100: 90 %
• 0-taso: 35-50 %
• -100: 15 %

20 %

Julkisuuskuva
Mediajulkisuuden sävyn mittaaminen. Positiivisen ja 
neutraalin julkisuuden osuus kaikesta julkisuudesta.

• +100: 100 %
• 0-taso: 70 %
• -100: 0 %

20 %

Matka-aika

Simuloitujen matka-aikojen vertailu. Verrataan 
lähtötilanteen simuloitua matka-aikaa KAS2-vaiheen 
lopussa simuloituun matka-aikaan. Mittarina matka-ajan 
muutos vertailuminuutteina.

• +100: - 10 min
• 0-taso: 0 min
• -100: + 20 min

20 %



1. Kustannusohjaus

• Mittarin tarkoitus: ohjata allianssia suunnittelemaan hanketta ja sen toteutusta niin että se 
voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Tarkoitus on lisätä luottamusta toteutuksen 
tehokkuuteen. 

• Mittarin määritelmä: Allianssin tavoitekustannusta verrataan samalla sisällöllä ja samoilla 
laskennan periaatteilla laadittuun ROLA-kustannusarvioon.

• Mittarin raja-arvot:
• +100: -17,5 % (tavoitekustannus on 17,5 % pienempi kuin ROLA-kustannusarvio)

• 0-taso: -2,5 % (tavoitekustannus on 2,5 % pienempi kuin ROLA-kustannusarvio)

• Mittari on ns. positiivinen kannustin, eli siinä ei ole sanktiopuolta. 
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2. Vastuullisuus

• Mittarin tarkoitus: KAS-vaiheen mittari ohjaa allianssia huomioimaan ekologisen, sosiaalisen ja 
kokonaistaloudellisen vastuullisuuden päätöksenteossa, suunnittelussa ja toteutuksen 
valmistelussa.

• Mittarin määritelmä: Ceequal-sertifikaatin edellyttämien pisteiden kertyminen. Osuus KAS2:n 
tavoitepistemäärästä. 

• Mittarin raja-arvot
• +100: 90 % tai enemmän tavoitepistemäärästä 

• 0-taso: 35-50 % tavoitepistemäärästä

• -100: 15 % tai alle tavoitepistemäärästä
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3. Julkisuuskuva

• Mittarin tarkoitus: Tavoitteena on luoda allianssin toimilla positiivinen julkisuuskuva projektista.

• Mittarin kuvaus: Julkisuuskuva-analyysissä seurataan allianssiin liittyvän uutisoinnin sävyä. Mittarina on 
allianssin saaman positiivisen ja neutraalin uutisoinnin osuus kaikesta uutisoinnista. Positiivisen uutisen 
painoarvo 1,5. Laskentakaava: (pos*1,5 + neut) / (pos+neut+neg)

• Mittarin raja-arvot
• +100: 100 % julkisuudesta on neutraalia tai positiivista

• Nollataso: 70% julkisuudesta on neutraalia tai positiivista

• -100: 0 % julkisuudesta on neutraalia tai positiivista
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4. Matka-aika

• Mittarin tarkoitus: Tavoitteena on, että allianssi pystyy suunnitteluratkaisuilla lyhentämään raitiotien 
matka-aikaa 

• Mittarin kuvaus: Verrataan lähtötilanteen simuloitua matka-aikaa KAS2-vaiheen lopussa simuloituun 
matka-aikaan. Mittarina matka-ajan muutos vertailuminuutteina. Lasketaan yhteen Haakoninlahden ja 
Yliskylän linjojen matka-ajat lähtöpysäkiltä päätepysäkille molempiin suuntiin, Yliskylän linjan matka-ajat 
kaksinkertaisina. 

• Mittarin raja-arvot
• +100% = matka-aika lyhenee 10 vertailuminuuttia

• 0-taso = matka-aika pysyy samana 

• -100% = matka-aika pitenee 20 vertailuminuuttia
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