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Rakentamisen Laatu 
RALA ry

• tehtävänä suomalaisen 
rakentamisen laadun 
parantaminen, tiedon 
kerääminen ja jakaminen

• kiinteistö- ja 
rakennusalan järjestöjen 
(15) perustama vuonna 
1997

• tilaajat, toteuttajat ja 
asiantuntijat edustettuina





Miksi kerätä projektipalautetta?

- Kehityskohteet ja vahvuudet tunnistetaan. 

- Yhteistyötä osapuolten välillä voidaan parantaa.

- Toiminnan läpinäkyvyys lisääntyy.

- Omaa toimintaa voidaan verrata muiden suoriutumiseen, kun

palautetta kerätään yhteisillä mittareilla.
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Lähtötilanne ja syy uudelle palautetyökalulle

- “Vanha” RALA-projektipalaute ei ole saavuttanut sille asetettuja odotuksia.

- Saadun palautteen perusteella moni käyttäjä pitää käyttöliittymää

monimutkaisena.

- Vaatii ns. pääkäyttäjän, mikä ei istu ajatukseen helppokäyttöisestä työkalusta.

- Usein vastaajien mielestä vastaaminen on hidasta, koska kysymyksiä on liikaa.

- Kysymyksiin vastaamisessa ei ole ajateltu kosketusnäytöllisiä mobiililaitteita.

- On käyttökustannuksiltaan kallis.

- Em. syistä lähdettiin luomaan uutta työkalua puhtaalta pöydältä.
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RALA-palaute on rakennusalan palautetyökalu, jonka avulla 
yrityksen on helppo kerätä palautetta projektin aikaisesta 
toiminnasta.

Se on tarkoitettu
• tilaajalle
• rakennuttajalle
• konsultille 
• pääurakoitsijalle
• suunnittelijalle
• aliurakoitsijalle 



Minkälainen työkalu on?

• Järjestelmä on helppo ja nopea käyttää.
• Palautelomake koostuu valmiista kysymyspatteristosta.
• Kysymykset liittyvät projektin aikaiseen toimintaan.
• Kun lähetetty kysely on valmis, tuottaa järjestelmä raportit, ja 

ilmoittaa siitä kyselyn käynnistäjälle.
• Käyttäjän tekemät kyselyt, niiden raportit, ja 

yhteenvetoraportit ovat tallessa RALAn pilvessä, ja ne ovat 
tarkasteltavissa milloin vain.

• Saatua palautetta voidaan verrata muiden toimijoiden 
saamaan palautteeseen.

• Työkalu mahdollistaa toimialan yleisen laadun mittaamisen ja 
kehittämisen. 





RALA-palautteen käyttöliittymä
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Järjestelmässä 
liikutaan 
välilehdillä, joilla 
jokaisella oma 
selkeä toimintonsa.



RALA-palaute: vastaajan näkymä
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RALA-palaute: esimerkki raportista



Tilanne tällä hetkellä

• Lisenssinhaltijoita ja kokeilijoita n. 50 kpl.
• N. 20 yritystä tulee käynnistämään kokeilun kevään aikana.
• Olemme saaneet hyvin palautetta käyttäjiltä. -> Ensimmäinen 

päivityspaketti maaliskuun lopussa.
• vastaajadatan tallentaminen työkaluun kyselyn 

ulkopuolella -> vastaajapankki
• oman datan exceliin siirto
• parannuksia raporttien ulkoasuun, ja pvm-määritys 

yritysraporttiin
• käyttäjä tietoon ”yksikkö / osasto” – lisätieto mahdollisuus



• RALA-palautteen käyttö hankkeen osapuolille 
veloituksetta.

• RALA kerää palautetta käyttäjiltä työkalusta.
• RALA hoitaa organisaatioissa tarvittavan 

perehdytyksen kyselyjä hoitaville henkilöille.
• Miten RALA-palaute toimii allianssissa?

RALA-PALAUTE IPT2 - HANKKEESSA



KIITOS


