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Arvi-työkalun käyttöohje

Arvi on työkalu ympäristövaikutusten merkittävyyden monikriteeriseen arviointiin.

Tässä käyttöohjeessa pyritään antamaan riittävät eväät työkalun sujuvalle käytölle.

Menetelmiin liittyvä opastus ei varsinaisesti kuulu tämän ohjeen piiriin.

1. Johdanto

1.1. Arviointiprosessi

Arvin käyttö alkaa arvioinnin määrittelyllä. Arvioinnin määrittely sisältää ainakin

vaihtoehtojen ja vaikutusten määrittelyn. Oletuksena työkaluun on määritelty

IMPERIA-hankkeessa määritelty merkittävyyden kriteeristö. Kriteeristöä voi muokata

tilanteen mukaan. Työkaluun on määritelty myös joukko arviointiin vaikuttavia

epävarmuustekijöitä.

Sen jälkeen, kun arviointi on määritelty, voidaan aloittaa varsinainen vaikutusten

merkittävyyden arviointi. Arvioinnin määrittely on syytä tehdä huolella, koska sen

muuttaminen jälkikäteen voi olla hankalaa. Saatavilla on kaksi vaihtoehtoa

merkittävyysarvioiden keräämiseen:

a. Projektipäällikkö luo asiantuntijoille omat arviointilomakkeet. Tällöin jokaisella

asiantuntijalla on oma tiedosto, johon hän syöttää arvion vaikutuksen

merkittävyydestä ja epävarmuustekijöistä. Projektipäällikkö lukee täytetyt

lomakkeet Arvin lukutoiminnolla.

b. Projektipäällikkö siirtää Arvin Excel-tiedoston jaetulle verkkolevylle.

Asiantuntijat käyvät syöttämässä omat arvionsa suoraan Arvin välilehdille. Kaikki

käyttävät samaa Excel-tiedostoa, joten tiedostoa voi muokata vain yksi käyttäjä

kerrallaan.

Pilottihankkeissa on käytetty molempia vaihtoehtoja. Erillisen lomakkeen täyttäminen

lienee helpompaa, mutta osa käyttäjistä on varsin tottuneita jaettujen Excel-

taulukoiden täyttämiseen. Jos valinta ei vaikuta selvältä, kehittäjät suosittelevat

kokeilemaan ensimmäistä vaihtoehtoa a. Riippumatta siitä, miten arviot kerätään,

vaikutusten merkittävyydet kootaan lopulta Arvin välilehdille.



Arvioitujen merkittävyyksien pohjalta voidaan luoda joukko tuttuja ja joitakin

vähemmän tuttuja tulostaulukoita ja -kuvaajia. Näitä voidaan hyödyntää

arviointiselostuksessa ja sen valmistelussa.

Arvi sisältää joukon erilaisia välilehtiä. Uutta hanketta aloitettaessa käyttö etenee

periaatteessa järjestyksessä ensimmäiseltä välilehdeltä viimeiselle. Välilehdet on jaettu

viiteen ryhmään ja numeroitu ryhmittelyn mukaan 1, 2.1, 2.2 ja niin edelleen.

Arvityökalusta löytyvät välilehdet¶

Prosessin osa Välilehdet

Hankkeen tausta- ja
perustietojen
määrittely

1 Hanke

Tehtävän arvioinnin
määrittely työkaluun

2.1 Vaihtoehdot & vaikutukset

2.2 Merkittävyyden kriteerit

2.3 Epävarmuustekijät

Merkittävyyksien
arviointi ja arvioiden
tarkastelu

3.1 Merkittävyystaulukko

3.2 Perustelut merkittävyydelle

3.3 Epävarmuustaulukko

3.4 Perustelut epävarmuudelle

Tulostaulukoiden ja -
kuvaajien tuottaminen

4 Tulokset

Erityisiä perusteluja
tarvitsevien
vaikutusten
tunnistaminen
(valinnainen)

5 Vertailuarvot

Vaikutusten merkittävyydet kootaan taulukoiksi välilehdelle 3.1

Merkittävyystaulukko. Periaate on, että kullakin vaihtoehdolla on oma taulukkonsa.

Perustelut kootaan seuraavalle välilehdelle 3.2 Perustelut merkittävyydelle.

Arviointiin vaikuttavat epävarmuustekijät ja niiden perustelut kootaan samaan tapaan

välilehdille 3.3 ja 3.4.

Tulostaulukot löytyvät yhdeltä välilehdeltä 4. Tulokset. Välilehdeltä voi valita, minkä

tulostaulukon haluaa nähdä, jolloin Arvi tulostaa sen.



1.2. Tuetut Excelin versiot

Arvi tukee Excelin versioita 2010 ja ylöspäin Windows-alustalla.

Arvi on rakennettu Excelin versioilla 2010 ja 2013 Windows-alustalla. Käytetyt Excelin

versiot ovat olleet 32-bittisiä.

Arvi ei toimi Excelin Mac-versiolla. Myös Excelin Mac-versiot sisältävät tuen Arvin

käyttämälle VBA-tekniikalle, mutta Mac-version VBA-tuki ei ole riittävän yhteensopiva

Windows-version kanssa. Windowsille tehty ohjelma ei siis toimi Mac-alustalla ilman

merkittäviä muutoksia.

1.3. Makrojen salliminen

Excel pyytää lupaa makrojen suorittamiseen ensimmäisellä käyttökerralla. Arvin käyttö

edellyttää makrojen sallimista, koska monet sen ominaisuuksista on toteutettu

makroina.

Arvi käyttää Excelin laajempia ohjelmointiominaisuuksia ja on toteutettu Visual Basic

for Applications -tekniikalla (VBA). Excelin suojaustoiminto vaatii, että annat erikseen

luvan tällä tekniikalla kirjoitetun ohjelman suorittamiseen. Lupaa pyydetään, kun avaat

uuden tiedoston ensimmäisen kerran. Tämä varoitus johtuu siitä, että

ohjelmointiominaisuuksia on mahdollista käyttää myös haittatarkoituksessa.

2. Hankkeen tietojen määrittely

Aloita Arvin käyttö kirjaamalla hankkeen nimi ja omat yhteystietosi ensimmäiselle

välilehdelle 1. Hanke. Jos jaat myöhemmin tiedostoa eteenpäin, muut voivat tarkistaa

täältä, mistä hankkeesta on kysymys.



3. Vaihtoehtojen määrittely

Vaihtoehdot määritellään ensin omassa ikkunassaan, jonka jälkeen niitä voi muokata

suoraan Excelin taulukossa. Arvin kanssa työskennellessä rivien lisäys ja poisto tehdään

aina erillisen ikkunan kautta, mutta muuten työskentely tapahtuu kuten Excelissä

yleensäkin.

Vaihtoehdot määritellään välilehdelle 2.1 Vaihtoehdot & vaikutukset.

3.1. Lisää tai poista vaihtoehtoja

Vaihtoehtojen lisääminen ja poistaminen tehdään erillisessä ikkunassa. Klikkaa Lisää

tai poista vaihtoehtoja.
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 Huom

Tässä ikkunassa tehdyt muutokset siirtyvät välittömästi muille välilehdille. On siis

syytä muistaa, että vaihtoehdon poistaminen hävittää kaikki siihen liittyvät

vaikutusarviot saman tien.

 Huom

Arvin kanssa työskennellessä on muistettava seuraava: rivien lisäys ja poisto

tehdään aina erillisessä ikkunassa. Rivejä ei saa poistaa tai lisätä suoraan Excelin

valikoista!

Jos rivejä on kuitenkin tullut lisättyä muuten kuin dialogi-ikkunoiden kautta, tilanteen

voi luultavasti korjata seuraavalla tavalla. Ensin tallenna tiedosto toisella nimellä. Sulje

tiedosto, ja avaa se sen jälkeen uudestaan. Sulkeminen ja uudelleen avaaminen on

tehtävä. Paina Päivitä välilehdille. Jos kaikki vaikuttaa olevan kunnossa, ongelmaa ei

varmaankaan ole. Jos taulukoiden väliin on ilmestynyt “sotkua”, voit pyyhkiä sotkun

pois.

3.2. Mihin tarkennetta käytetään?

Yleensä kustakin vaihtoehdosta muodostetaan yksi merkittävyystaulukko. Tällöin

tarkenteen voi jättää tyhjäksi. Tarkennetta käytetään, kun samasta

hankevaihtoehdosta muodostetaan useampia vaikutustaulukoita. Tarkenteita voivat

olla esimerkiksi

rakentamisaika, toiminta-aika ja käytöstä poisto

lähivaikutusalue ja kaukovaikutusalue

linjaus A, B, C
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hankevaihtoehtojen sisältämät erilaiset toimenpiteet

asiantuntija-arvio ja sidosryhmäarvio.

3.3. Mihin otsikkopalkin väriä käytetään?

Otsikkopalkin väriä käytetään taulukoissa vaihtoehtojen tunnisteena. Valitut värit

näkyvät taulukoiden otsikoissa välilehdillä 3.1 - 3.4. Väri asetetaan tavalliseen tapaan

Excelin valikoissa valitsemalla otsikkopalkin väri -sarakkeen solulle sopiva täyttöväri.

3.4. Muutosten päivittäminen välilehdille

Vaihtoehtoihin tehdyt muutokset päivittyvät muille välilehdille klikkaamalla Päivitä

välilehdille. Tällöin päivitetään muun muassa merkittävyystaulukot. Muutokset

näkyvät erityisesti välilehdillä 3.1 - 3.4. Tarkemmin sanottuna vain suoraan

vaihtoehtotaulukkoon tehdyt muutokset täytyy päivittää erikseen klikkaamalla Päivitä

välilehdille. Erillisessä ikkunassa tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti.

Samalla kertaa päivitetään kaikki välilehdillä 2.1 - 2.3 tehdyt määritykset. Samalla

päivitetään siis määritellyt vaihtoehdot ja vaikutukset sekä merkittävyyden kriteerit ja

epävarmuustekijät.

4. Vaikutusten määrittely

Arvissa vaikutukset jaetaan vaikutusluokkiin. Vaikutukset ja luokat muodostavat siten

puurakenteen, jossa on yksi väliporras. Tällaista ryhmittelyä voi tarkastella

klikkaamalla Vaikutuspuu-nappia. Luokittelun voi jättää myös tekemättä siten, että

lisää kaikki vaikutukset yhteen ja samaan luokkaan.

Vaikutuksia voi muokata suoraan Excelin taulukossa, mutta uusien vaikutusten

lisääminen ja jo määriteltyjen vaikutusten poistaminen pitää tehdä erillisen ikkunan

kautta. Toisin sanoen Excelin taulukossa olevia rivejä ei pidä poistaa tai lisätä suoraan,

vaan lisäykset ja poistot tehdään erillisen ikkunan kautta.

Vaikutukset määritellään välilehdelle 2.1 Vaihtoehdot & vaikutukset.
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4.1. Lisää tai poista vaikutuksia

Vaikutusten lisäys ja poisto tehdään erillisessä ikkunassa. Tämä ikkuna avataan

klikkaamalla Lisää tai poista vaikutuksia edellä kuvatussa näkymässä. Klikkaaminen

avaa ikkunan, joka näyttää listan vaikutusluokista. Avautuvassa ikkunassa

Vaikutusluokat voi luoda ja poistaa luokkia klikkaamalla Luo uusi luokka tai Poista

luokka. Vaikutusluokat ovat olemassa vain vaikutusten ryhmittelyä varten. Jos

ryhmittely ei tunnu tarpeelliselta, voi vaikutukset myös lisätä yhteen suureen luokkaan.

 Huom

Vaikutusluokan poistaminen poistaa myös luokkaan kuuluvat vaikutukset. Luokan

poistaminen siis hävittää luokkaan kuuluvien vaikutuksien tiedot.
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Vaikutusluokkaa pääsee muokkaamaan tuplaklikkaamalla sen nimeä edellisessä

ikkunassa. Yhtälailla voi ensin klikata vaikutusluokan nimeä kerran, ja klikata sen

jälkeen nappia Muokkaa luokkaan kuuluvia vaikutuksia. Klikkaaminen avaa uuden

ikkunan, joka on nimetty valitun vaikutusluokan mukaan. Tässä ikkunassa on toiminnot

vaikutusten lisäämiseen ja poistamiseen.

Vaikutuksen poistaminen hävittää siihen liittyvät arviot. Käytännössä vaikutuksen

poistaminen hävittää siihen liittyvät rivit välilehtien 3.1 - 3.4 vaikutustaulukoista.

Uuden vaikutuksen lisääminen vastaavasti lisää vaikutustaulukoiden rivimäärää.

4.2. Vaikutusten muokkaaminen

Kun vaikutukset on kerran määritelty, niitä voi muokata kirjoittamalla suoraan

välilehdellä olevaan taulukkoon. Ainoa rajoitus on, että rivien lisäys ja poisto tehdään

erillisen ikkunan kautta.
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Vaikutuksista piirretyn puun saa näkyviin klikkaamalla Vaikutuspuu-nappia. Sama

vaikutuspuu löytyy myös tulosvälilehdeltä erillisenä kuvaajana.

4.3. Muutosten päivittäminen välilehdille

Vaikutuksiin tehdyt muutokset päivittyvät muille välilehdille klikkaamalla Päivitä

välilehdille. Tällöin päivitetään muun muassa merkittävyystaulukot. Muutokset

näkyvät erityisesti välilehdillä 3.1 - 3.4. Tarkemmin sanottuna vain suoraan

vaikutustaulukkoon tehdyt muutokset täytyy päivittää erikseen klikkaamalla Päivitä

välilehdille. Erillisessä ikkunassa tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti.

5. Merkittävyyden kriteerien määrittely

Arvi-työkaluun on määritelty IMPERIA-hankkeessa muodostettu merkittävyyden

arviointikehikko. Arviointikehikossa vaikutuksen merkittävyys muodostuu

vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. Näitä kahta ulottuvuutta

arvioidaan vuorostaan kolmella osatekijällä. Kutakin kriteeriä arvioidaan asteikolla,

joka on olennaisesti muotoa “Vähäinen”, “Kohtalainen”, “Suuri” ja “Erittäin suuri”.

Merkittävyyden kriteeristö on osin muokattavissa. Kokonaisrakenne on kiinnitetty,

mutta kriteeriasteikot ja osatekijöiden nimet ovat vapaasti valittavissa. Nämä tiedot

syötetään alla olevassa kuvassa näkyviin taulukoihin.

Merkittävyyden kriteerit määritellään välilehdelle 2.2 Merkittävyyden kriteerit.
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Asteikon nollakohta on merkitty taulukoihin katkoviivalla. Kuvasta nähdään, että

herkkyyden ja sen osatekijöiden asteikoista nollakohta on jätetty pois. Nollakohdan

puuttuessa herkkyyden asteikon pienin mahdollinen arvo on “Vähäinen”. Nollakohta

kuitenkin kuuluu suuruuden ja merkittävyyden asteikkoihin.

5.1. Kriteeriasteikon rakentaminen

Kriteerien asteikot syötetään niille varattuihin taulukoihin. Asteikko rakennetaan

korvaamalla työkalussa ennestään olevat määritykset.

Asteikon väritys valitaan asettamalla soluille sopivat täyttövärit Excelin tavallisilla

toiminnoilla. Asteikot värityksineen ovat vapaasti valittavissa.
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5.2. Kriteerin nimeäminen

Kriteerin nimi syötetään asteikon yläpuolella olevaan soluun.

Herkkyyden ja suuruuden osatekijöiden nimet voi valita vapaasti. Ylemmän tason

kriteerien nimet “Herkkyys”, “Suuruus” ja “Merkittävyys” on kuitenkin kiinnitetty.

5.3. Virheilmoitukset

Työkalu asettaa asteikolle muutamia rajoituksia: asteikko ei voi sisältää tyhjiä arvoja,

eikä samaa arvoa kahteen kertaan. Kaksisuuntaisen asteikon on myös oltava kooltaan

symmetrinen. Arvi huomauttaa, jos nämä ehdot eivät toteudu. Alla on esimerkkinä

asteikko, josta puuttuu joitakin arvoja.

Arvi lukee puutteellisen asteikon, kun klikataan Päivitä välilehdille. Lukiessaan

asteikkoa Arvi korostaa puuttuvat arvot keltaisella huomiovärillä. Virheilmoitukseen

kuuluva numero kertoo puuttuvan arvon paikan asteikolla.
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Arvi hyväksyy asteikon, kun keltaisella merkittyihin soluihin syötetään sopivat arvot.

Värityksestä nähdään myös, että ylintä ja alinta riviä ei lueta kuuluvaksi asteikkoon,

kuten ei muitakaan edelleen valkoisella värjättyjä soluja.

5.4. Muutosten päivittäminen välilehdille

Asteikkoihin tehdyt muutokset otetaan käyttöön klikkaamalla Päivitä välilehdille.

Tämä nappi löytyy välilehden alareunasta.

6. Epävarmuustekijöiden määrittely

Arviointiin vaikuttavat epävarmuustekijät määritellään välilehdelle 2.3

Epävarmuustekijät.
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Epävarmuustekijät määritellään samalla tavalla kuin merkittävyyden kriteerit. Katso

merkittävyyden kriteerien määrittely.

Merkittävyys lieventämistoimenpiteiden jälkeen arvioidaan samalla asteikolla kuin

vaikutuksen merkittävyys. Sen takia kriteerille “Merkittävyys

lieventämistoimenpiteiden jälkeen” ei voi määrittää omaa asteikkoa. Asteikon paikka

on peitetty harmaalla tämän merkiksi.

7. Merkittävyyksien arviointi

Sen jälkeen, kun arviointi on määritelty, voidaan aloittaa varsinainen vaikutusten

merkittävyyden arviointi. Arvioiden keräämiseen on saatavilla kaksi vaihtoehtoa:

a. Projektipäällikkö luo asiantuntijoille omat arviointilomakkeet. Tällöin jokaisella

asiantuntijalla on oma tiedosto, johon hän syöttää arvion vaikutuksen

merkittävyydestä ja epävarmuustekijöistä. Projektipäällikkö lukee täytetyt

lomakkeet Arvin lukutoiminnolla.

b. Projektipäällikkö siirtää Arvin Excel-tiedoston jaetulle verkkolevylle.

Asiantuntijat käyvät syöttämässä omat arvionsa suoraan Arvin välilehdille. Kaikki

käyttävät samaa Excel-tiedostoa, joten tiedostoa voi muokata vain yksi käyttäjä

kerrallaan.
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Lomakkeiden luontia ja latausta käsitellään erillisillä sivuilla Arviointilomakkeiden

luonti ja Arviointilomakkeiden lataus. Tällä sivulla käsitellään merkittävyystaulukoiden

kanssa työskentelyä paljolti siitä riippumatta, miten tiedot on työkaluun syötetty.

Vaikutusten merkittävyydet kootaan taulukoiksi välilehdelle 3.1

Merkittävyystaulukko. Periaate on, että kullakin vaihtoehdolla on oma taulukkonsa.

7.1. Merkittävyyksien syöttäminen

Merkittävyyden kriteerien arvot syötetään välilehdellä oleviin taulukoihin. Uutta riviä

muodostettaessa luonnollinen etenemissuunta on vasemmalta oikealle.

Arvot voi syöttää tekstinä tai valita avattavasta luetteloruudusta. Silloin, kun solussa

oleva teksti on muokkaustilassa (eli kursori vilkkuu), nopein komento solusta toiseen

siirtymiseen on Shift. Excelin peruuta-toiminto (undo) ei toimi tällä välilehdellä.

Luetteloruutu näyttää kullekin taulukon solulle sarakkeen mukaan määräytyvän

kriteeriasteikon. Kriteeriasteikot määriteltiin välilehdellä 2.1. Luetteloruudun saa auki

klikkaamalla solun vieressä olevaa nuolta. Nuoli näkyy, kun solu on valittuna.



7.2. Perusteluiden syöttäminen

Perustelut syötetään välilehdelle 3.2 Perustelut merkittävyydelle.

Rivinvaihto syötetään solun sisällä näppäinyhdistelmällä Alt + Enter. Välilehdet on

mahdollista myös avata rinnakkain, jos käyttää isoa näyttöä.

7.3. Ohje merkittävyyden arviointiin

Merkittävyyden arviointiin herkkyydestä ja suuruudesta on olemassa suuntaa-antava

ohje. Työkalussa ohjeen saa näkyville klikkaamalla Ohje merkittävyyden arviointiin.

Ohjeen käyttö vaatii kuitenkin harkintaa. Sen takia merkittävyydet syötetään käsin.

Arvi ei siis täytä merkittävyys-saraketta automaattisesti, vaikka muut sarakkeet olisi

täytetty. Työkalua voi kuitenkin erikseen pyytää täyttämään merkittävyys-sarakkeen.

Tämä toiminto avataan klikkaamalla Merkittävyys-sarakkeen automaattinen täyttö.
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7.4. Taulukoiden muotoilujen päivittäminen

Taulukoiden muotoilut voivat mennä “pois järjestyksestä”, kun arvoja kopioidaan

solusta toiseen. Tästä ei tarvitse välittää. Taulukoiden muotoilut päivittyvät esimerkiksi

klikkaamalla Päivitä taulukoiden muotoilut.

Muista

Tulostaulukot ovat asia erikseen, mutta muiden välilehtien taulukoita ei kannata

alkaa muotoilemaan oman mielen mukaiseksi. Arvi päivittää näitä taulukoita sillä

tavalla, että vain niiden sisältö säilyy.

Taulukoiden päivittymistä voi säätää muutamalla asetuksella. Erot ovat melko pieniä,

joten yleensä näitä ei tarvinne muuttaa. Halutessaan voi kuitenkin kytkeä päälle

valinnan korjaa syötettyjen arvojen kirjoitusasu saman tien. Tämä korjaa isot ja pienet

kirjaimet asteikon määrittelyn mukaiseksi. Sama korjaus tehdään kuitenkin joka

tapauksessa aina, kun taulukoiden muotoilut päivitetään. Samat näyttövalinnat

koskevat sekä merkittävyystaulukoita että epävarmuustaulukoita.

8. Epävarmuuksien arviointi

Arviointiin vaikuttavat epävarmuustekijät kootaan välilehdelle 3.3

Epävarmuustaulukko.
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Perustelut syötetään välilehdelle 3.4 Perustelut epävarmuudelle.

Epävarmuuksien arviointi toimii samalla periaatteella kuin merkittävyyksien arviointi.

Katso ohje merkittävyyksien arviointiin.

9. Arviointilomakkeiden luonti

Arvi sisältää toiminnot arviointilomakkeiden luomiseen ja lataamiseen.

Yleensä eri vaikutuksia arvioivat eri asiantuntijat. Sen takia Arvi luo kullekin

vaikutukselle oman tiedoston, joka sisältää tarvittavat arviointilomakkeet. Kutakin

vaihtoehtoa arvioidaan erillisellä lomakkeella. Eri vaihtoehtojen lomakkeet ovat

tiedostoissa välilehtinä.

Muista



Luotavat lomakkeet ovat muuten samanlaisia, mutta Arvi kirjaa lukemisessa

tarvittavat tiedot lomakkeille valmiiksi. Lomakkeet kannattaa luoda tällä

toiminnolla, jotta lomakkeiden lukeminen sujuisi helposti.

Yhdellä lomakkeella arvioidaan aina yhden vaikutuksen merkittävyys yhdelle

vaihtoehdolle. Yksi lomake vastaa siis yhtä merkittävyystaulukon riviä.

Arviointilomakkeet luodaan siten, että ne vastaavat välilehdillä 2.1 - 2.3 tehtyjä

määrityksiä. Lomakkeilla näkyvät näkyvät tiedot ovat siis yhtenäisiä Arviin syötettyjen

tietojen kanssa.

Muista

Arvioinnin määrittely tulee tehdä valmiiksi ennen arviointilomakkeiden luontia. Jos

määrittelyitä muutetaan lomakkeiden luonnin ja latauksen välillä, se voi aiheuttaa

ylimääräistä työtä lomakkeita luettaessa.

Arviointilomakkeiden luonti -toiminnon avaaminen:

1. Siirry välilehdelle 3.1 Merkittävyystaulukko.

2. Klikkaa Luo lomakkeita asiantuntijoiden täytettäväksi. Tämä painike löytyy

välilehden yläreunasta, harmaan nappirivistön vasemmasta laidasta.

Klikkaaminen avaa velhon, joka opastaa arviointilomakkeiden luonnissa.
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Velho kysyy luodaanko tiedostot kaikille vaikutuksille.

Sen jälkeen velho kysyy luodaanko lomakkeet (eli välilehdet) kaikille vaihtoehdoille.
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Lopuksi kysytään, mihin kansioon luotavat tiedostot tallennetaan. Kenttä tiedostojen

nimeäminen tarjoaa pari valmista vaihtoehtoa siihen, miten tiedostot nimetään.

Klikkaa Luo tiedostot, jolloin velho luo lomakkeet ja ilmoittaa työn edistymisestä.
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10. Arviointilomakkeiden lataus

Arvissa on toiminto arviointilomakkeiden automaattiseen lukemiseen.

Lukutoiminto perustuu lomakkeiden otsikkotietoihin; se ei siis kiinnitä huomiota siihen,

miten tiedostot tai välilehdet on nimetty. Lukutoiminto huomioi vaikutuksen nimen,

vaihtoehdon nimen ja mahdollisen tarkenteen. Näiden otsikoiden on vastattava

työkaluun tehtyjä määrityksiä sanatarkasti. Aikaisemmissa versioissa tarkenne on

tunnettu myös nimellä vaikutusalue tai näkökulma.

Arvi luo lomaketiedostot siten, että tiedostot nimetään vaikutusten mukaan ja

välilehdet nimetään vaihtoehtojen mukaan. Kun tiedostot ja välilehdet nimetään tällä

tavalla, niiden nimet vastaavat lomakkeiden otsikkotietoja.

10.1. Lomakkeilla olevien arvioiden lataaminen

Arviointilomakkeiden lataus toimii kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan

ladattavat tiedostot. Toisessa vaiheessa valitaan, ladataanko kaikki tiedostojen

sisältämät välilehdet. Toisin sanoen ensin valitaan vaikutukset ja sen jälkeen

vaihtoehdot. Yleensähän lomaketiedosto sisältää erillisen välilehden kullekin

vaihtoehdolle.

Muista
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Ladattavat tiedot korvaavat työkalussa ennestään olevat vaikutusarviot.

Kaksivaiheisuus antaa mahdollisuuden tarkistaa, mitä tietoja ladataan.

Arviointilomakkeiden lataus -toiminnon avaaminen:

1. Siirry välilehdelle 3.1 Merkittävyystaulukko.

2. Klikkaa Lataa tietoa lomakkeilta. Tämä painike löytyy välilehden yläreunasta,

harmaan nappirivistön vasemmasta laidasta.

Klikkaaminen avaa velhon, joka opastaa arviointilomakkeiden latauksessa. Velho

näyttää aluksi tyhjän listauksen, koska tiedostoja ei ole valittu. Klikkaa siis Valitse

tiedostot. Kun tiedostot on valittu, velho analysoi tiedostojen sisältämät välilehdet ja

tarkistaa, voidaanko ne ladata virheettömästi. Jos ongelmia ei ole, validointi-

sarakkeessa lukee “Lomake OK”. Mahdollisia virheitä käsitellään myöhemmin kohdassa

Lomakkeiden tarkistuksen virheilmoitukset.

Velho luo tarkistetuista lomakkeista kopiot piilotettuun työkirjaan. Yleensä tämän ei

pitäisi näkyä käyttäjälle millään tavalla. Siirry seuraavaan vaiheeseen klikkaamalla

Seuraava.
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Toisessa vaiheessa on mahdollista vielä tarkistaa lomakkeiden otsikkotiedot. Nämä

nähdään alla olevassa kuvassa oikealla. Lataustoiminto katsoo vain näitä otsikkotietoja;

se ei siis kiinnitä huomiota siihen, miten tiedostot tai välilehdet on nimetty. Jos

lomakkeen haluaa ladata, sen kohdalle tulee merkitä ruksi ensimmäiseen sarakkeeseen.

Kun valinnat on tehty, eteenpäin pääsee klikkaamalla Lataa lomakkeet.

Koska lomakkeet tarkistettiin jo aikaisemmin, latauksessa ei pitäisi tulla ongelmia. Jos

lataus onnistui, rivillä lukee “Lataus OK”.



10.2. Lomakkeiden tarkistuksen virheilmoitukset

Työkalu tarkastaa lomakkeet ennen niiden lataamista. Mahdollisista ongelmista

pyritään ilmoittamaan sillä tavalla, että virheet voitaisiin korjata. Seuraavassa on

joitakin mahdollisia virheilmoituksia:

Työkaluun ei ole määritelty kyseistä vaikutusta. Työkaluun ei ole määritelty sen

nimistä vaikutusta, kuin mitä lomakkeella lukee, tai nimi on kirjoitettu eri tavalla.

Työkaluun ei ole määritelty kyseistä vaihtoehtoa. Työkaluun ei ole määritelty sen

nimistä vaihtoehtoa (hankevaihtoehto-tarkenne-yhdistelmää), kuin mitä

lomakkeella lukee, tai nimi on kirjoitettu eri tavalla.

Kriteerin asteikko lomakkeella ei ole samankokoinen kuin työkalussa.

Lomakkeella näkyvä kriteeriasteikko ei vastaa työkaluun määriteltyä asteikkoa. Jos

asteikkoa päätetään muuttaa, on lomakkeetkin luotava uudestaan. Lukutoiminto

tosin vertaa vain asteikon luokkien lukumäärää; se ei kiinnitä huomiota siihen, miten

luokat on nimetty. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa on 9-portainen merkittävyyden

asteikko.

Kriteerin arvo ei ole yksikäsitteinen: valittuna on enemmän kuin yksi arvo.

Kriteerin asteikolta on ruksittu enemmän kuin yksi arvo, jolloin kriteerin arvo ei ole

yksikäsitteinen. Valinnaksi kelpaa ruksin lisäksi mikä tahansa muukin merkintä (jopa

pelkkä välilyönti).



Aivan kaikkea lukutoiminto ei kuitenkaan tarkasta. Lomakkeen lukeminen onnistuu,

vaikka kriteerien nimet eivät täysin vastaisi toisiaan. Myöskään uuden vaihtoehdon

lisääminen tai poistaminen ei estä lomakkeiden lukemista. Tässä tilanteessa voi silti olla

järkevää luoda lomakkeet uudestaan. Hyvä periaate on olla tekemättä tarpeettomia

muutoksia työkalun määrityksiin sillä välin, kun arviointilomakkeet ovat asiantuntijoilla

täytettävänä.

Seuraavissa on vielä muutamia toisentyyppisiä virheilmoituksia. Nämä virheilmoitukset

lienevät harvinaisempia.

Tiedostoa ei voitu avata. Tiedosto ei todennäköisesti ole Excel-työkirja. Tämä virhe

voi johtua myös siitä, että valittu lomake on samaan aikaan avattuna Excelin

toisessa ikkunassa.

Työkirja ei sisällä yhtään arviointilomaketta. Tiedosto on Excel-työkirja, mutta

yksikään sen välilehdistä ei ole luettavissa oleva arviointilomake. Arvi tunnistaa

välilehden arviointilomakkeeksi tarkastelemalla kahta saraketta. Arvin luomat

lomakkeet sisältävät merkinnät “FILE_TYPE” ja “FORMAT_DATE” sarakkeissa

AX:AY. Kyseiset sarakkeet on oletuksena piilotettu.

Kenttä puuttuu lomakkeelta. Kentän nimi voi olla esimerkiksi “H_IMPACT” tai

“SIGNIFICANCE_TEXT”. Lukutoiminto perustuu siihen, että erilaiset solualueet on

määritelty lomakepohjaan nimettyinä alueina. Jos jokin näistä määrityksistä

puuttuu, lomakkeen tarkistus ei mene läpi. Näiden määritysten korjaaminen on

hankalaa, mutta toisaalta niitä on myös vaikea rikkoa muuten kuin tarkoituksella.

Tämä virhe saattaa kuitenkin tulla vastaan, jos yrittää lukea huomattavasti

vanhemmalla työkalun versiolla tehtyjä lomakkeita.

Alla on esimerkki tiedostosta, jossa on kaksi välilehteä. Ensimmäinen välilehti tuottaa 3

virhettä ja jälkimmäinen 2 virhettä. Nämä virheet näkee tarkemmin tuplaklikkaamalla

haluttua riviä.
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Tuplaklikkaaminen avaa uuden ikkunan, joka näyttää virheilmoitukset tarkemmin.

Ensimmäiseltä riviltä nähdään, että lomakkeelle kirjatun vaihtoehdon nimi on väärä.

Toiselta riviltä nähdään, että myös vaikutuksen nimi on väärä. Nämä virheet voi korjata

päivittämällä joko lomakkeen otsikkotietoja tai työkaluun tehtyjä määrityksiä.

Kolmannelta riviltä nähdään lisäksi, että merkittävyyden arvo ei ole yksikäsitteinen,

koska arvioija on merkinnyt asteikkoon enemmän kuin yhden ruksin.

11. Vaihtoehtojen vertailu



Arvi osaa luoda joukon erilaisia tulostaulukoita ja -kuvaajia. Tulostaulukoiden ja -

kuvaajien luonti tapahtuu välilehdellä 4. Tulokset. Halutun näkymän tyyppi valitaan

avattavasta luetteloruudusta. Valittu näkymä luodaan klikkaamalla Päivitä. Näkymästä

riippuen tarjolla voi olla muutamia asetuksia, joilla näkymää voi muokata.

Tämä sivu koskee vaihtoehtojen vertailua tukevia taulukoita. Seuraavassa kuvataan

keskeiset vertailutaulukot.

11.1. Vaikutusten merkittävyyden perustelut

Taulukko kokoaa yhteen eri vaihtoehtojen vaikutusten merkittävyydet. Tämä on

selostuksissa yleisesti käytetty vertailutaulukko. Taulukkoon on mahdollista sisällyttää

merkittävyyden lisäksi muutoksen suuruus ja kohteen herkkyys.
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11.2. Vaikutusten luokittelu merkittävyyden perusteella

Taulukko näyttää vaikutusten jakautumisen merkittävyysluokkiin. Taulukko pyrkii

havainnollistamaan vaihtoehtojen välisiä eroja ja merkittävimpiä vaikutuksia.
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11.3. Vaikutusten merkittävyys

Taulukko näyttää tiiviisti pelkät merkittävyydet plus- ja miinusmerkeillä ilmaistuna.

Tätä taulukkoa ei välttämättä käytetä selostuksissa, mutta siitä voi olla apua työkalun

käyttäjälle.

12. Merkittävyyden osatekijöiden dokumentointi
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Merkittävyyden osatekijöitä voi dokumentoida vaikutuskohtaisesti tai yhtenä

luettelona. Vaikutuskohtaisessa käsittelyssä dokumentointi on osa selostuksen

varsinaista tekstiä. Luettelomainen käsittely tarkoittaa, että taulukot laitetaan

liitteeksi.

Seuraavassa kuvataan lyhyesti taulukoita merkittävyyden osatekijöiden

dokumentointiin. Taulukoiden luonti tapahtuu välilehdellä 4. Tulokset.

12.1. Vaikutuksen muodostuminen kriteerin osatekijöistä

Merkittävyyden osatekijät voidaan kuvata liitteessä 3 taulukolla per vaihtoehto.

Taulukoita voi mahdollisesti myös yhdistää, jolloin niiden määrä on pienempi.

Merkittävyyden muodostumista voidaan kuitenkin kuvata kolmella taulukolla, jotka

ovat

Kohteen herkkyyden muodostuminen osatekijöistä.

Muutoksen suuruuden muodostuminen osatekijöistä.

Merkittävyyden muodostuminen herkkyydestä ja suuruudesta.

Alla on kuvattuna esimerkki, joka kuvaa muutoksen suuruuden muodostumista.



Taulukosta on saatavilla myös vaikutuskohtainen versio. Vaikutuskohtaisessa versiossa

eri vaihtoehdot saadaan samaan taulukkoon.

12.2. Merkittävyyden muodostuminen herkkyydestä ja
suuruudesta

Edellä mainittiin taulukko, joka kuvaa merkittävyyden muodostumista herkkyydestä ja

suuruudesta. Merkittävyyden muodostumista voidaan kuvata vaikutuskohtaisesti

myös toisella tavalla. Alla on esimerkki tämän tyyppisestä taulukosta.

Taulukosta käytetään myös graafisempia variantteja. Periaate on kuitenkin hyödyntää

ohjetta merkittävyyden arviointiin.

Kirjoitettu Sphinx-työkalulla käyttäen Read the Docs -teemaa.

http://www.sphinx-doc.org/
http://www.readthedocs.org/

