
 Taulukko 2. Hankkeen seuranta- ja vaikutusten arviointisuunnitelma.  
HUOM. Täytä ne tasot, jotka koet tämän hankkeen kannalta keskeisiksi. *) Ensisijaisesti täytettävät tasot ovat A, C, F ja H. 

Hanke: 

Hankkeen toteuttaja: 

TARKASTELUTASOT 
TAVOITTEET 

Mitä tavoitteita asetetaan eri tasoille? 

SEURANTAMITTARIT 

Mitä tietoja kerätään? 

Mitä tekijöitä seurataan? 

SEURANTA-MENETELMÄT 

Miten tiedot kerätään? 

SEURANNAN AJOITUS 

Milloin tiedot kerätään? 

OLOSUHDETEKIJÄT (tasot 1–2) 

1 

Ulkoiset muutostekijät 

- Esimerkiksi verotus, polttoaineen hinta, infrastruktuuri, 

taloudellinen lama, sää 

EI TÄYTETÄ 

Mitkä ovat keskeiset ulkoiset tekijät, 

joiden muuttuminen voi vaikuttaa hank-

keen lopputulokseen/ asetettuihin tavoit-

teisiin? Mitkä muutostekijät ovat olen-

naisia hankkeen kannalta? 

Miten muutokset todennetaan? - Usein 

kevyt dokumentointi riittää 

Milloin mitataan? 

Tyypillisesti ennen ja jälkeen hankkeen 

2 

Kohderyhmään liittyvät muutostekijät 

- Esimerkiksi asuinpaikan muutos, ajokortin/auton hankki-

minen, perheen perustaminen 

- Tiedot henkilöiden liikkumisesta ja asenteista 

EI TÄYTETÄ 

Mitkä ovat keskeiset kohderyhmään 

liittyvät tekijät, joiden muuttuminen 

voivat vaikuttaa hankkeen lopputulok-

seen/ asetettuihin tavoitteisiin? Mitä 

tietoja liikkumisesta ja asenteista kerä-

tään? 

Miten tiedot kerätään? - Kyselyt, haas-

tattelut 

Milloin tiedot kerätään? 

Tyypillisesti ennen toimenpiteiden to-

teuttamista joko ennen hanketta tai sen 

alussa 

TOTEUTETTAVAT LIIKKUMISEN OHJAUKSEN TOIMENPITEET (tasot A–D) 

A *) 

Toimenpiteiden toteutuksen kuvaus (liikkujat) 

- Mitä toimenpiteitä hankkeen aikana toteutetaan? 

- Katso taulukko 1 kohta IV 

Mitä toimenpiteitä hankkeen aikana 

toteutetaan ja missä laajuudessa? Mitä 

määrällisiä tavoitteita toteutukselle 

asetetaan? 

Mitä toimenpiteiden toteutukseen liitty-

viä asioita on tarpeen dokumentoida? 

Miten tiedot kerätään? - Usein dokumen-

tointi riittää 

Milloin tiedot kerätään? 

Tyypillisesti jatkuvasti hankkeen aikana 

Toimenpiteiden toteutuksen kuvaus (portinvartijat) 

- Mitä toimenpiteitä hankkeen aikana toteutetaan? 

- Katso taulukko 1 kohta IV 

Mitä toimenpiteitä hankkeen aikana 

toteutetaan ja missä laajuudessa? Mitä 

määrällisiä tavoitteita toteutukselle 

asetetaan? 

Mitä toimenpiteiden toteutukseen liitty-

viä asioita on tarpeen dokumentoida? 

Miten tiedot kerätään? - Usein dokumen-

tointi riittää 

Milloin tiedot kerätään? 

Tyypillisesti jatkuvasti hankkeen aikana 

B 

Tietoisuus toteutetuista toimenpiteistä 

- Kuinka moni (osuus) oli tietoinen toteutetuista toimenpi-

teistä/ hankkeesta? 

- Liikkujat ja portinvartijat 

Mikä tavoite asetetaan tietoisuuden 

osalta? Vai asetetaanko ollenkaan? 

Toimenpiteistä/hankkeesta tietoisten 

määrä (osuus) 

Miten tietoisuus toimenpiteistä todenne-

taan? - Kyselyt, haastattelut 

Milloin tietoisuus toimenpiteistä toden-

netaan? 

 



  

C *) 

Osallistuminen toteutettuihin toimenpiteisiin 

- Kuinka moni (osuus) osallistui toteutettuihin toimenpitei-

siin? 

- Liikkujat ja portinvartijat 

Mikä tavoite asetetaan toimenpiteisiin 

osallistumisen osalta? Vai asetetaanko 

ollenkaan? 

Osallistuneiden määrä (osuus) 
Miten osallistuminen toimenpiteisiin 

todennetaan? - Kyselyt, haastattelut 

Milloin osallistuminen toimenpiteisiin 

todennetaan? 

D 

Tyytyväisyys toteutettuihin toimenpiteisiin 

- Kuinka moni (osuus) oli tyytyväinen toteutettuihin toi-

menpiteisiin? 

- Liikkujat ja portinvartijat 

Mikä tavoite asetetaan tyytyväisyyden 

osalta? Vai asetetaanko ollenkaan? 

Toimenpiteisiin tyytyväisten määrä 

(osuus) 

Miten tyytyväisyys toimenpiteisiin to-

dennetaan? - Kyselyt, haastattelut, 

palaute 

Milloin tyytyväisyys toimenpiteisiin 

todennetaan? 

TOIVOTTU MUUTOS LIIKKUMISESSA JA/TAI ASENTEISSA (tasot E–H) 

E 

Kulkutapamuutokseen, uuden kulkutavan käyttöön 

sitoutuminen 

- Kuinka moni (osuus) sitoutui uuden kulkutavan käyttöön 

hankkeen aikana? 

Mikä tavoite asetetaan kulkutapamuu-

tokseen, uuden kulkutavan käyttöön 

sitoutumiselle? 

Uuden kulkutavan käyttöön sitoutunei-

den määrä (osuus) 

Miten sitoutuminen uuden kulkutavan 

käyttöön todennetaan? - Dokumentointi 

Milloin sitoutuminen uuden kulkutavan 

käyttöön todennetaan? 

F *) 

Kulkutapamuutos, uuden kulkutavan (todellinen) käyttö 

- Kuinka moni (osuus) todellisuudessa muutti kulkutapaansa 

hankkeen aikana? 

- Tiedot henkilöiden liikkumisesta ja asenteista (taulukko 1 

kohta 2) 

- Katso taulukko 1 kohta V 

Mikä tavoite asetetaan käyttäytymis-

muutokselle/ uuden kulkutavan todelli-

selle käytölle? 

Hankkeen aikana kulkutapansa todelli-

suudessa muuttaneiden määrä (osuus) 

Mitä tietoja liikkumisesta, asenteista, 

muutoksen syistä kerätään? 

Miten tiedot kerätään? - Kyselyt, haas-

tattelut, matkapäiväkirjat 

Samat liikkumiseen ja asenteisiin liitty-

vät tiedot kuin henkilöihin liittyvien 

tekijöiden osalta on kerätty vertailutie-

don saamiseksi. 

Milloin tiedot kerätään? 

Tyypillisesti toimenpiteiden toteuttami-

sen aikana tai jälkeen, hankkeen aikana 

tai lopulla 

G 

Tyytyväisyys uuteen kulkutapaan 

- Kuinka moni (osuus) oli tyytyväinen uuteen kulkutapaan 

hankkeen aikana? 

Mikä tavoite asetetaan tyytyväisyyden 

osalta? Vai asetetaanko ollenkaan? 

Uuteen kulkutapaan tyytyväisten määrä 

(osuus) 

Miten tyytyväisyys toimenpiteisiin to-

dennetaan? - Kyselyt, haastattelut, 

palaute 

Milloin tyytyväisyys toimenpiteisiin 

todennetaan? 

H *) 

Pitkäkestoiset asenne- ja käyttäytymismuutokset  

- Kuinka moni (osuus) jatkoi uuden kulkutavan käyttöä 

hankkeen jälkeen? 

- Tiedot henkilöiden liikkumisesta ja asenteista (taulukko 1 

kohdat 2 ja F) 

- Katso taulukko 1 kohta V 

Mikä tavoite asetetaan hankkeen pitkä-

kestoisille asenne- ja käyttäytymismuu-

toksille? 

Hankkeen jälkeen uuden kulkutavan 

käyttöä jatkaneiden määrä (osuus) Mitä 

tietoja liikkumisesta, asenteista kerä-

tään? 

Miten tiedot kerätään? - Kyselyt, haas-

tattelut 

Samat liikkumiseen ja asenteisiin liitty-

vät tiedot kuin henkilöihin liittyvien 

tekijöiden osalta ja tasolla F on kerätty 

vertailutiedon saamiseksi. 

Milloin tiedot kerätään? 

Tyypillisesti hankkeen jälkeen esim. 

vuoden kuluttua hankkeen toteutukses-

ta, jotta pitkäkestoisia vaikutuksia on 

mahdollista tarkastella 

YLEISET VAIKUTUKSET (TASO I) 

I 
Systeemivaikutus (kulkutapajakaumamuutos, päästöt, 

terveys, liikenteen energiankulutus jne.) 

Mikä tavoite asetetaan hankkeen aiheut-

tamille systeemivaikutuksille? 
Mitä tietoja laskentaa varten tarvitaan? 

Systeemivaikutus voidaan määrittää 

laskennallisesti riittävien lähtötietojen 

perusteella. 

Milloin systeemi-vaikutukset lasketaan? 

 



 

Olosuhdetekijät (tasot 1–2): 
 
Taso 1 – Ulkoiset muutostekijät 

- Ulkoiset muutostekijät voivat vaikuttaa hankkeen lopputulokseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Ne liittyvät paikallisiin olosuhteisiin ja vaikuttavat liikkumiskäyttäyty-
miseen ja kulkutavan valintaan. Ulkoisia muutostekijöitä ovat mm. lainsäädäntö, verotus, polttoaineen tai joukkoliikennelipun hinta, infrastruktuuri, sää, sijainti, py-
säköintipaikkojen saatavuus tai muut samanaikaiset liikkumisen ohjauksen hankkeet. Esimerkiksi polttoaineen hinnan korotus saattaa vaikuttaa joukkoliikenteen 
matkustajamääriin ja sateinen sää pyöräilijämäärään, riippumatta toteutetuista liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä. 

- Näiden vaikutusta hankkeen lopputulokseen on usein vaikea arvioida, mutta on hyvä tunnistaa merkittävät hankkeen aikana ulkoisissa tekijöissä tapahtuneet muu-
tokset. 

- Kirjaa toiseen sarakkeeseen ne ulkoiset muutostekijät, joiden muutokset voivat vaikuttaa juuri tämän hankkeen lopputulokseen ja asetettuihin tavoitteisiin, ja joita 
tulisi siten seurata hankkeen aikana. 

- Kirjaa kolmanteen sarakkeeseen, miten muutokset todennetaan. Tiedot voidaan kerätä virallisista tilastoista tai haastattelemalla viranomaisia tai yrityksen avain-
henkilöitä. Useimmiten ulkoisten muutostekijöiden osalta kevyt dokumentointi riittää. 

- Kirjaa neljänteen sarakkeeseen, milloin tiedot mahdollisista muutoksista kerätään. Tyypillisesti ulkoisten muutostekijöiden tila kirjataan sekä ennen hanketta että 
sen jälkeen. 

 
Taso 2 – Kohderyhmään liittyvät muutostekijät 

- Kohderyhmiin liittyvät muutostekijät voivat vaikuttaa hankkeen lopputulokseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Henkilökohtaisia objektiivisia tekijöitä ovat mm. henki-
lön ikä, sukupuoli, asuinpaikka. Subjektiivisia tekijöitä ovat arvot ja asenteet. Esimerkiksi asuinpaikan muuttuminen voi vaikuttaa merkittävästi työmatkalla käytet-
tyyn kulkutapaan  

- Kirjaa toiseen sarakkeeseen ne kohderyhmään liittyvät muutostekijät, joiden muutokset voivat vaikuttaa juuri tämän hankkeen lopputulokseen ja asetettuihin tavoit-
teisiin, ja joita tulisi siten seurata hankkeen aikana. 

- Kirjaa toiseen sarakkeeseen lisäksi sellaiset henkilöiden liikkumiseen (kulkutapa) ja asenteisiin liittyvät tiedot, joiden kerääminen ennen toimenpiteiden toteuttamis-
ta on syytä kerätä, ja joihin hankkeen aikana tai jälkeen kerättyjä tietoja voidaan verrata (esim. kulkutapojen käyttö). 

- Kirjaa kolmanteen sarakkeeseen, miten tiedot kerätään. Useimmiten tarvittavat tiedot on kerättävissä kohderyhmälle suunnatuilla kyselyillä tai haastatteluilla. 
- Kirjaa neljänteen sarakkeeseen, milloin tiedot mahdollisista muutoksista kerätään. Tyypillisesti kohderyhmään liittyvät tiedot kerätään ennen toimenpiteiden toteut-

tamista joko ennen hanketta tai hankkeen alussa. 
 
Toteutettavat liikkumisen ohjauksen toimenpiteet (tasot A–D): 
 
Taso A – Toimenpiteiden toteutuksen kuvaus 

- Toteutettavilla toimenpiteillä tarkoitetaan kaikkia hankkeen aikana toteutettavia liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä. Tässä tarkennetaan taulukon 1 kohdassa IV 
esitettyjen toimenpiteiden kuvausta. 



  

- Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen, mitä toimenpiteitä hankkeen aikana toteutetaan ja missä laajuudessa. Kuvaa toimenpiteet tarkoituksen mukaisella jäsennyksellä 
ja tarkkuustasolla. 

Esimerkki: Tapaamiset neljässä yrityksessä näiden rekrytoimiseksi mukaan testimatkustajakokeiluun, informaatiokampanjat kahdessa yrityksessä 
- Kirjaa toiseen sarakkeeseen mittarit, joilla toimenpiteiden toteutusta seurataan. Mittareita voivat olla yhteydenottojen määrä, infotilaisuuksien määrä jne. 

Esimerkki: Informaatiolehtisten ja työntekijöiden informaatiotilaisuuksien määrä 
- Kirjaa kolmanteen sarakkeeseen, miten tiedot kerätään. Useimmiten toteutettujen toimien dokumentointi seurantataulukkojen avulla riittää. Oleellista on kirjata to-

teutetut toimenpiteet systemaattisesti ylös. 
- Kirjaa neljänteen sarakkeeseen, milloin tiedot kerätään. Tyypillisesti toteutetut liikkumisen ohjauksen toimenpiteet kirjataan jatkuvasti hankkeen aikana. 
-  

Taso B – Tietoisuus toteutetuista toimenpiteistä 
- Tasolla B pyritään kuvaamaan kohderyhmän tietoisuutta vaihtoehtoisista kulkutavoista tai liikkumisen ohjauksen hankkeesta. 
- Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen tietoisuuden osalta asetettu tavoite, jos sellainen on tarpeen asettaa. 

Esimerkki: Vähintään 80 % yritysten työntekijöistä tietää käynnissä olevasta hankkeesta. 
- Kirjaa toiseen sarakkeeseen mittari, jolla tietoisuutta seurataan, eli toimenpiteestä/hankkeesta tietoisten määrä tai osuus. 

Esimerkki: Työntekijöiden määrä/osuus, jotka tietävät hankkeesta 
- Kirjaa kolmanteen sarakkeeseen, miten tietoisuus todennetaan. Tietoisuutta voidaan seurata kohderyhmälle suunnatulla kyselyllä ja haastatteluilla. 

Esimerkki: Sähköpostitse lähettävä internetkysely joko kaikille työntekijöille tai tietylle otokselle 
- Kirjaa neljänteen sarakkeeseen, milloin tietoisuus todennetaan. 

 
Taso C – Osallistuminen toteutettuihin toimenpiteisiin 

- Vaikka osallistuminen toteutettuihin toimenpiteisiin ei vielä takaakaan kulkutavan muutosta, on hyödyllistä tietää, kuinka moni esim. osallistui järjestettyihin infor-
maatiotilaisuuksiin. Tasolla C pyritään kuvaamaan kohderyhmän osallistumista toteutettuihin toimenpiteisiin. 

- Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen osallistumisen osalta asetettu tavoite, jos sellainen on tarpeen asettaa. 
Esimerkki: Vähintään 25 % yritysten työntekijöistä osallistuu yrityksissä järjestettyihin informaatiotilaisuuksiin 

- Kirjaa toiseen sarakkeeseen mittari, jolla osallistumista seurataan, eli toimenpiteisiin osallistuneiden määrä tai osuus. 
- Kirjaa kolmanteen sarakkeeseen, miten osallistuminen todennetaan. Usein osallistuneiden määrä voidaan laskea tai dokumentoida. 
- Kirjaa neljänteen sarakkeeseen, milloin osallistuminen todennetaan. 

 
Taso D – Tyytyväisyys toteutettuihin toimenpiteisiin 

- Tasolla D pyritään kuvaamaan kohderyhmän tyytyväisyyttä toteutettuihin toimenpiteisiin. 
- Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen tyytyväisyyden osalta asetettu tavoite, jos sellainen on tarpeen asettaa. 

Esimerkki: Vähintään 90 % informaatiotilaisuuksiin osallistuvista työntekijöistä on tyytyväinen saamaansa informaatioon 
- Kirjaa toiseen sarakkeeseen mittari, jolla tyytyväisyyttä seurataan, eli toimenpiteisiin tyytyväisten määrä tai osuus. 



 

- Kirjaa kolmanteen sarakkeeseen, miten tyytyväisyys todennetaan. Tietoa tyytyväisyydestä voidaan kerätä toimenpiteisiin osallistuneille suunnatulla kyselyllä, haas-
tatteluilla, palautelomakkeella. 

Esimerkki: Kysely tai haastattelu joko kaikille informaatiotilaisuuksiin osallistuneille tai tietylle otokselle 
- Kirjaa neljänteen sarakkeeseen, milloin tyytyväisyys todennetaan. 

 
Toivottu liikkumis-/käyttäytymis-/kulkutapamuutos (tasot E–H): 
 
Taso E – Kulkutapamuutokseen, uuden kulkutavan käyttöön sitoutuminen 

- Tasolla E pyritään kuvaamaan kulkutapamuutokseen, uuden kulkutavan käyttöön sitoutumista. Uuteen kulkutapaan sitoutuminen ei vielä tarkoita, että nämä henki-
löt todella testaisivat, käyttäisivät vaihtoehtoista kulkutapaa tai muuttaisivat käyttäytymistään. 

- Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen kulkutapamuutokseen, uuden kulkutavan käyttöön sitoutumisen osalta asetettu tavoite, jos sellainen on tarpeen asettaa. 
Esimerkki: Vähintään 6 % työntekijöistä osallistuu testimatkustajakokeilujaksolle 

- Kirjaa toiseen sarakkeeseen mittarit, joilla sitoutumista seurataan, eli kulkutapamuutokseen, uuden kulkutavan käyttöön sitoutuneiden määrä tai osuus. 
Esimerkki: Työntekijöiden määrä/osuus, jotka osallistuvat testimatkustajakokeiluun ja lupautuvat käyttämään bussia vähintään 3 kertaa viikossa 

- Kirjaa kolmanteen sarakkeeseen, miten sitoutuminen todennetaan. Usein sitoutuneiden, rekisteröityneiden jne. määrä voidaan dokumentoida. 
- Kirjaa neljänteen sarakkeeseen, milloin sitoutuminen todennetaan. 

 
Taso F – Kulkutapamuutos, uuden kulkutavan (todellinen) käyttö 

- Tasolla F pyritään kuvaamaan todellinen kulkutapamuutos ja uuden kulkutavan käyttö hankkeen aikana. 
- Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen käyttäytymismuutokselle/ uuden kulkutavan todelliselle käytölle asetettu tavoite. 

Esimerkki: Vähintään 90 % kokeilujaksolle osallistuneista työntekijöistä kulkee työmatkansa bussilla vähintään kolmena päivänä viikossa kokeilujakson ajan 
- Kirjaa toiseen sarakkeeseen mittarit, joilla uuden kulkutavan todellista käyttöä seurataan, eli hankkeen aikana kulkutapaansa todellisuudessa muuttaneiden määrä 

tai osuus. Kirjaa toiseen sarakkeeseen lisäksi samat henkilöiden liikkumiseen (kulkutapa) ja asenteisiin liittyvät tiedot kuin henkilöihin liittyvien tekijöiden osalta ke-
rättiin tasolla 2 vertailutiedon saamiseksi. Jos hankkeessa käytetään kontrolli- tai vertailuryhmää, tulee tieto kerätä molemmilta ryhmiltä. 

- Kirjaa kolmanteen sarakkeeseen, miten uuden kulkutavan todellinen käyttö todennetaan. Seurantatieto voidaan kerätä kyselyiden, haastatteluiden, matkapäiväkir-
jan avulla. 

- Kirjaa neljänteen sarakkeeseen, milloin käyttö todennetaan. 
 
Taso G – Tyytyväisyys uuteen kulkutapaan 

- Tasolla G pyritään kuvaamaan kohderyhmän tyytyväisyyttä kokeilemaansa uuteen kulkutapaan. Tyytyväisyys kuvaa mahdollista pitkäaikaista käyttäytymismuutos-
ta. Eli jos henkilö oli tyytyväinen kokeilemaansa uuteen kulkutapaan, hän todennäköisesti käyttää sitä myös jatkossa. 

- Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen tyytyväisyyden osalta asetettu tavoite, jos sellainen on tarpeen asettaa. 
Esimerkki: Vähintään 80 % kokeilujaksolle osallistuneista työntekijöistä on tyytyväinen testaamaansa kulkutapaan 



  

- Kirjaa toiseen sarakkeeseen mittari, jolla tyytyväisyyttä seurataan, eli toimenpiteisiin tyytyväisten määrä tai osuus. 
- Kirjaa kolmanteen sarakkeeseen, miten tyytyväisyys todennetaan. Tieto tyytyväisyyttä voidaan kerätä toimenpiteisiin osallistuneille suunnatulla kyselyllä, haastatte-

luilla, palautelomakkeelta. 
- Kirjaa neljänteen sarakkeeseen, milloin tyytyväisyys todennetaan. 

 
Taso H – Pitkäkestoiset asenne- ja käyttäytymismuutokset 

- Tasolla H pyritään kuvaamaan pitkäkestoisia asenne- ja käyttäytymismuutoksia. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä on tarkoitus saada aikaan pysyviä käyttäyty-
mismuutoksia. 

- Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen pitkäkestoisille asenne- ja käyttäytymismuutoksille asetettu tavoite. 
Esimerkki: Vuoden kuluttua kokeilusta vähintään 50 % kokeilujaksolle osallistuneista työntekijöistä jatkoi bussin käyttöä vähintään kolmena päivänä viikossa 

- Kirjaa toiseen sarakkeeseen mittarit, joilla uuden kulkutavan todellista käyttöä seurataan, eli hankkeen aikana kulkutapaansa todellisuudessa muuttaneiden määrä 
tai osuus. Kirjaa toiseen sarakkeeseen lisäksi samat henkilöiden liikkumiseen (kulkutapa) ja asenteisiin liittyvät tiedot kuin henkilöihin liittyvien tekijöiden osalta ke-
rättiin tasolla 2 ja F vertailutiedon saamiseksi. Jos hankkeessa käytetään kontrolli- tai vertailuryhmää, tulee tieto kerätä molemmilta ryhmiltä. 

- Kirjaa kolmanteen sarakkeeseen, miten uuden kulkutavan todellinen käyttö todennetaan. Seurantatieto voidaan kerätä kyselyiden, haastatteluiden, matkapäiväkir-
jan avulla. 

- Kirjaa neljänteen sarakkeeseen, milloin käyttö todennetaan. 
 
Yleiset vaikutukset (taso I) 
 
Taso I – Systeemivaikutus 

- Pitkäkestoisilla käyttäytymismuutoksilla on vaikutuksia liikennejärjestelmään ja ympäristöön. Toimenpiteille voidaan laskea systeemivaikutuksia. 
- Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen systeemivaikutusten osalta asetettu tavoite. 

Esimerkki: Hiilidioksidipäästöt vähenevät vähintään 20 tonnia vuodessa 
- Kirjaa toiseen sarakkeeseen mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan, eli tiedot, jotka systeemivaikutuksen laskentaa varten tarvitaan. 

Esimerkki: Kulkutapamuutos, henkilöautosuoritteen väheneminen, CO2 vuotuinen vähenemä 
- Kirjaa kolmanteen sarakkeeseen, miten systeemivaikutus todennetaan. Systeemivaikutus voidaan määrittää laskennallisesti riittävien lähtötietojen perusteella. 
- Kirjaa neljänteen sarakkeeseen, milloin systeemivaikutus lasketaan. 

 


