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OSALLISTUMISMENETELMÄT KORONAN AIKANA

• Yleisötilaisuudet

• Asukastyöpajat, asukasillat

• Maastokävelyt

• Seurantaryhmien kokoukset

• Karttakyselyt, nettikyselyt

• Hankkeen nettisivut

• Tiedotteet, sähköpostit

• Nähtävillä olot ja mielipiteet

• Etätilaisuudet

• Etäpalaverit

• Esittelyvideot ja 
tiedostot

• Keväällä 2020 tilaisuuksia jätettiin 
pitämättä, siirrettiin syksyyn tai 
korvattiin esittelyvideoilla netissä. 

• Sitten järjestetty etätilaisuuksia

• Virastotalon tai kirjaston 
ikkunassa esittelyaineistoja

• Nettisivujen merkitys korostunut

• Digi-YVA

• Esittelymateriaalit, esittelyvideot

• Kysymys – vastaus -mahdollisuus



VERKKOSIVUILLA ESITTELYVIDEOT
• Suunnitelman ja vaikutusarviointien 

esittely videolla kerrottuna ja 
näytettynä (vrt. yleisötilaisuuden 
esitys)

• Verkkosivuilla esittelyvideo ja pdf-
tiedostoja, joista  suunnitelmia voi 
tutkia omaan tahtiin

Kantatie 67 parantaminen välillä Ilmajoki - Seinäjoki, YVA ja yleissuunnitelma

YVA-ohjelmasta esittelyvideo YouTubessa
ja Digi-YVA

YVA-selostus viiden 
videoesittelyn sarjana



VERKKOSIVUILLA ESITTELYVIDEOT JA 
KYSYMYS-VASTAUS MAHDOLLISUUS

Yleisötilaisuuden tilalla

• Verkkosivuilla suunnitelmien ja 
vaikutusarviointien esittelyvideot 
(YouTube) ja pdf-tiedostoja

• Annettuna aikana mahdollisuus kysyä 
verkkosivuilla ja vastaukset 
verkkosivuilla etukäteen kerrottuna 
päivinä 

Tampereen Seuturatikka 4-5/2020



ETÄYLEISÖTILAISUUS, WEBINAARI

• Ohjelma usein perinteinen: 
esittelyt, kysymyksiä ja vastauksia

• Epäviralliset loppukeskustelut jäävät pois

• Mahdollisuus kysyä

• Etukäteen verkkosivuilla

➢ vastaus tilaisuudessa ja sen jälkeen 
verkkosivuilla

• Tilaisuuden aikana chatissa tai puhuen

➢ vastaus tilaisuudessa ja sen jälkeen 
verkkosivuilla

• Tilaisuuden jälkeen verkkosivuilla

➢ vastaus verkkosivuilla

• Nauhoitettu tilaisuus (ei osallistujien nimiä 
esillä) tai ainakin esitykset verkkosivuille



Teams

Enintään 300

Keskustelu- ja esitysalusta 
vuorovaikutteisiin 

tilaisuuksiin ja
ryhmätyöskentelyihin

GoToWebinar

Enintään 500

Osallistuminen edellyttää 
rekisteröitymisen

Voi pyytää puheenvuoroa 
viittaamalla tai chatissa

Facebook Live

Livelähestys hankkeen 
Facebook-sivulla 

Osallistujat voivat kysyä 
etukäteen FB:ssä tai 

tilaisuuden aikana chatissa

+    T I LA ISUUDEN VUOROVAIKUT TEISUUS     -

- T I LA ISUUDEN OSALL ISTUJAMÄÄRÄ   +

Teams Live Event

Jopa 10 000

Yleisö voi kysyä vain 
chatin kautta

LIVE EVENT

ETÄTILAISUUDEN TYÖKALUJA

Teams kehittynyt vuoden aikana: 
• Ruudulla näkyvien videokuvien määrä 4 -> 9 (5/2020)
• Osallistujamäärä kasvanut (26.6.2020)
• Yhdessä-tila (8/2020)
• Mahdollista mykistää yleisö (9.10.2020)
• Pienryhmähuoneet (12.1.2021)
• Peukku, sydän, taputus ja nauru (19.2.2021)

• Kaikki nämä on mahdollista nauhoittaa 
nettisivuilla myöhemmin katseltaviksi 

• Huomioitava tietosuoja

• Teamsiä vastaavia esim. Zoom ja Jitsi



ETÄTYÖPAJA, ETÄKOKOUS

• Väyläviraston YVA-ohjeen päivityksessä kolme 
etätyöpajaa Teamsillä Väyläviraston, ELY:n ja 
ympäristöministeriön asiantuntijoille v. 2020

• Väylävirastolla ei Teamsiä, mutta voivat 
osallistua

• Osallistujille lähetettiin sähköpostitse 
pienryhmien Teams-linkit, kun ei vielä 
pienryhmähuoneita 

• Viranomaisneuvottelut, ohjaus- ja 
seurantaryhmien kokoukset

• Pääosin viranomaisilla, yhtiöillä ja 
konsulteilla on jo hyvä Teams-valmius

• Haasteena yksittäiset henkilöt, joilla ei 
ole digikokemusta

• Koronan myötä opittu jo paljon



Mentimeter

Gallup-tyyppiset kysymykset 
osallistujille, äänestäminen, 

sanapilvi

Erityisesti, jos osallistujilla käytössä 
vain älypuhelin 

Tuloksia voi tarkastella heti 
yhdessä

Mural tai Miro

Osallistujat voivat työstää yhdessä alustalle 
tuotuja suunnitelmia, karttoja tai tehtäviä 

(kirjoittaa, piirtää)

Voi liittyä anonyyminä verkkolinkillä

Padlet

Ideoiden keräämiseen, ”yhteisen 
muistikirjan” luomiseen

Osallistujat voivat lisätä tekstiä, 
linkkejä, videoita, kuvia 
sekä tykätä toistensa 

kommenteista

YHTEISTYÖSKENTELYN TYÖKALUJA



KOKEMUKSIA ETÄTILAISUUKSISTA

ETUJA HAASTEITA

• Digi-laitteita käyttäville kynnys osallistua 
etätilaisuuteen on matalampi

• Ehkä uusia osallistujaryhmiä mukaan 
(nuoret, pienten lasten vanhemmat)

• Webinaarista nauhoite nettisivuilla, jonka voi 
katsoa itselle sopivimmalla hetkellä

• Ekologisempaa, kun ei matkoja, tulosteita

• Asiantuntijat, viranomaiset osallistuneet 
aktiivisemmin

• Opittu uusia toimintatapoja, joita käytetään 
varmaan koronan jälkeenkin

• Etäpalaverit

• Hybriditilaisuuksia (striimaus)

• Videoita nettiin

• Kaikilla ei ole tarvittavia laitteita, yhteyksiä tai 
osaamista niiden käyttöön

• Yhteyksien toimivuusongelmia

• varsinkin mobiiliyhteyksillä

• näkyvyys / kuuluvuus (erityisesti videot)

• yhteys pätkinyt tai katkeillut

• Keskustelu vaikeampaa etänä, varsinkin ilman 
kameroita tai isolla joukolla tai tuntemattomien 
kesken (osalle vaikeaa aina)

• Pyydetyt puheenvuorot – ei 
välikommentteja

• Riskinä yksisuuntaisen viestinnän 
lisääntyminen, yksinpuhelut puolin ja toisin

• Vaatii järjestäjiltä huolellisempaa 
etukäteissuunnittelua

• Viestin perille meno entistä vaikeampaa
Ennakkoilmoittautuminen toimii yhtä 
hyvin / huonosti kuin livenäkin 
(paitsi kun vaaditaan rekisteröitymistä)



VAIKEA
PUKEA
AJATUKSIA
SANOIKSI



VIESTIN PERILLE MENO

Välitön

Keskustelu kasvotusten

Etäyhteys videokuvan kera

Puhelin, etäyhteys ilman kuvaa

Kirje, sähköposti

Esittelyvideo netissä

Sanomalehtijuttu YVA-mielipiteistä

Välillinen

Lähettäjä (sanoma)                         Vastaanottaja (tulkinta)

palaute

HÄIRIÖT

Etätilaisuudessa

• Teknisiä häiriöitä

• Sanaton viestintä kärsii

• Ilmeet, äänensävyt (kuvan, äänen laatu)

• Eleet, kehoviestintä puuttuu, tunteet…

• Palaute puhujalle puuttuu

• Ei näe / kuule kuulijoita 

• Nyökyttely, hymähtely, haukottelu, otsan rypistys

• ”Kuin seinälle puhuisi – ei tiedä edes kuuleeko 
tai kuunteleeko kukaan”

• Kuulija voi tehdä jotain muuta samalla

Albert Mehrabian

sanat ilmeet Äänensävyt

Sanat 
7 %

Ilmeet 55 %

Äänensävyt 
38 %



KIITOS!

anne.vehmas@ramboll.fi

Vaikka kasvokkain kohtaaminen on paras vuorovaikutustapa, 
niin etätilaisuus on paljon parempi kuin ei tilaisuutta ollenkaan.
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