
YVA-prosessin 
osallistumismenettelyjen 
palvelumuotoilu

YVA-päivi 21.3.2019
Päivi Saari



YVA ELY-keskuksen palveluna
• Hankkeessa…

• kehitettiin YVA-menettelyn osallistumismenettelyjä käyttäjälähtöisesti 

palvelumuotoilun menetelmin.

• kartoitettiin palvelumuotoilun avulla YVA-menettelyyn osallistuvien 

asiakkaiden kokemuksia osallistumisesta YVA-menettelyyn sekä tarpeita 

osallistumismenettelyjen kehittämiselle. 

• kartoitettiin erilaisia osallistumismahdollisuuksia osallistumisen 

monipuolistamiseksi. 

• tavoitteena oli parantaa palvelun laatua ja tuottaa palvelua tasapuolisesti 

esim. eri ikäryhmille sekä selvittää yhteysviranomaisten mahdollisuuksia 

hyödyntää muutakin kuin virallista palautetta lausunnon ja perustellun 

päätelmän valmistelussa.
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Työn lähtökohta:

• Osallistuminen määritellään YVA-laissa (2 §) hankkeesta 
vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten ja 
niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä 
yhteisöjen ja säätiöiden, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset 
saattavat koskea, väliseksi vuorovaikutukseksi 
ympäristövaikutusten arvioinnissa.

• 21 §, Muu osallistuminen: Sen lisäksi, mitä 17 ja 20 §:ssä 
säädetään, hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen voivat 
sopia myös muun osallistumisen järjestämisestä.
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Hankkeen toteutus

• Kesto 10/2018-12/2019 (01/2019).
• Toteuttaja: Visma Consulting Oy / Anneli Vitikainen ja Jaana 

Puroharju.
• Projektiryhmä ohjasi konsultin työtä sekä toi projektiin oman 

osaamisensa.
• YM, ELY, AVI, KEHA, IPA, SYKE, hankkeesta vastaavan edustaja, 

henkilöasiakkaan edustaja
• Rahoitus IPA-ohjelmasta (Iskukykyiset palvelut muutoksen 

tukena)
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Persoonat, esimerkki:
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Persoonat, esimerkki:
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Persoonat, esimerkki:
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Persoonat, esimerkki:
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Esittäjän nimi alatunnisteeseen 9
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Projektin tulokset

• Sähköisessä muodossa olevat suositukset
• http://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Osallistuminen_YVAmenettelyssa_koulutus_(48783)

• Suosituksiin sisältyvät myös hyvät käytänteet muun kuin virallisen palautteen 

hyödyntämismahdollisuuksiksi. 

• Projektissa sitoutettiin YVA-tehtävissä toimivia 
yhteysviranomaisen edustajia suositusten käyttöön.
• Osallistaminen projektiryhmään.

• Suositusluonnosten kommentointimahdollisuus.

• Koulutustilaisuus ELY-keskusten YVA-tehtävissä toimiville.
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Suositusluonnos sai kommentointivaiheessa 

kehittämisehdotusten ohella paljon kiitosta, kuten…

• Hyviä ajatuksia paljon…
• Suosituksiin on kuvattu osallistumismenettelyille monipuolisesti 

vaihtoehtoja. 
• Hyviä esimerkkejä käytännöistä, miten alueen ihmisiä saadaan 

mukaan prosessiin ja näkemyksiä laajasti esille.
• …hienoa, että YVAn palvelumuotoilua kehitetään ja saataisiin se 

lähemmäs kansalaisia.
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Toiveena on, että 

• …suositukset auttavat löytämään kuhunkin hankkeeseen 
parhaiten sopivat vuorovaikutustavat, joissa vaikuttavuus olisi 
hyvä suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin.

• …suositukset todella siirtyvät käytäntöön. 

Hankkeessa nousi esille myös se, että YVA-hankkeissa tiedotus 
(YVA-menettelyn sekä hankkeen yleinen näkyvyys) on keskeistä.
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Kiitos!


