
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydinenergiahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnit 

Monitahoarviointi menettelyn tavoitteista ja toimeenpanosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salla Palander  

 
Helsingin yliopisto 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus 

Pro gradu –tutkielma 

Syyskuu 2021  



 

 

Tiivistelmä 

Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma 

Opintosuunta: Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja 

Tekijä: Salla Alisa Palander 

Työn nimi: Ydinenergiahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnit – monitahoarviointi menettelyn 
tavoitteista ja toimeenpanosta 

Työn laji: Pro gradu -tutkielma 

Kuukausi ja vuosi: syyskuu 2021 

Sivumäärä: 82, liitteineen 85 

Avainsanat: ympäristövaikutusten arviointi, ydinenergia, monitahoarviointi 

Ohjaaja tai ohjaajat: Turo Virtanen 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto 

Muita tietoja: 

Tiivistelmä: Tutkielma tarkastelee ydinenergiahankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä. 
Tavoitteena on selvittää eri sidosryhmien näkemyksiä menettelyn tavoitteista ja toimeenpanosta. 
Ydinenergian suosio on ollut kasvussa viime vuosina ilmastonmuutokseen liittyvän huolen ja 
huoltovarmuuden takia, mutta aihe jakaa edelleen mielipiteitä.  

Aiheen poliittisuuden takia tutkielman laajana metodologisena viitekehyksenä toimii monitahoarviointi. 
Monitahoarviointi on arviointitutkimuksen lähestymistapa, jonka lähtökohtana on ajatus siitä, että eri 
sidosryhmät arvioivat politiikkatoimen tai organisaation vaikuttavuutta eri kriteerien perusteella. Tutkielmassa 
eritellään aiemman kirjallisuuden perusteella neljä eri menettelyn tavoitetta eli arvioinnin osa-aluetta. 
Tavoitteiden kohdalla käsitellään sekä niiden sisäistä monitulkintaisuutta että niiden keskinäisiä painoarvoja. 

Arvioinnin osa-alueet ovat varovaisuusperiaatteen toteutuminen, osallistuminen, tehokkuus sekä 
riippumattomuus. Toimeenpanon kannalta varovaisuusperiaatteen tulkinta ohjaa menettelyn sisällön 
laajuutta ja yksityiskohtaisuutta. Osallistumisen toimeenpano vaikuttaa sisällön lisäksi menettelyn 
hyväksyttävyyteen. Tehokkuutta lähestytään erityisesti vaihtokauppana varovaisuusperiaatteen ja 
osallistumisen lisäämiselle. Tutkielman yhteydessä riippumattomuus liittyy työ- ja elinkeinoministeriön 
asemaan ydinenergiahankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen yhteysviranomaisena. 

Tutkielman aineisto koostuu yhdeksästä ydinenergia-alalla ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyiden 
kanssa työskennelleen asiantuntijan haastattelusta. Haastateltavat ovat työskennelleet 
viranomaistehtävissä, ydinenergia-alan yrityksissä, ympäristöjärjestöissä, kuntapolitiikassa ja tutkimuksen 
parissa. Haastatteluita analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. 

Suurin osa haastateltavista oli tyytyväisiä nykyisen menettelyn laatuun ja työ- ja elinkeinoministeriön 
toimintatapoihin. Eri sidosryhmien väliltä löytyi kuitenkin eroja varovaisuusperiaatteen, osallistumisen 
laajuuden ja tehokkuuden painottamisessa, minkä lisäksi näkökulmat toimeenpanon onnistumisesta 
vaihtelivat. Myös suhtautuminen työ- ja elinkeinoministeriön riippumattomuuteen vaihteli haastateltavien 
välillä organisaatiotaustan mukaisesti. 

Kriittisimpiä menettelyn nykyistä toimeenpanoa kohtaan olivat ympäristöjärjestöjen edustajat, jotka 
kannattivat menettelyn laajentamista ja osallistumismahdollisuuksien syventämistä sekä pitivät työ- ja 
elinkeinoministeriön roolia epäsopivana. Tämä heijastaa aikaisempien tutkimusten tuloksia, joissa erityisesti 
ydinenergiaa vastustavat tahot kokevat menettelyt liian keveinä ja epäoikeudenmukaisina. Menettelyn 
laajuuden hallinta ja tuotetun materiaalin luettavuus nostettiin kuitenkin ongelmaksi lähes kaikkien 



 

 
haastateltujen toimesta. Tulokset vahvistavat osittain myös aiemmassa tutkimuksessa havaitun ristiriidan 
varovaisuusperiaatteen toteuttamisen ja tehokkuuden välillä. 
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1 Johdanto 
 

Tutkielman aihe on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) anne-

tun lain (2017/252) toimeenpano ydinenergiahankkeissa. Tutkielman tarkoitus on selvit-

tää eri sidosryhmien näkemyksiä menettelyn toimeenpanosta sekä kehityskohteista. 

YVA-menettelyn tavoitteena on nimensä mukaisesti edistää hankkeiden ympäristövai-

kutusten arviointia sekä vaikutusten tulosten huomioimista myöhemmissä lupavaiheissa 

ja hankkeen suunnittelussa. Lisäksi menettelyllä pyritään parantamaan kansalaisten ja 

yhteisöjen tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia.  

Suomessa ensimmäinen YVA-laki tuli voimaan vuonna 1994 osana integroitumista Eu-

roopan unioniin, ja se uudistettiin kokonaan vuonna 2017. YVA-menettelyyn kuuluu 

kaksi vaihetta. Ohjelmavaiheessa hankkeesta vastaava suunnittelee arvioitavat ympäris-

tövaikutukset sekä tarvittavat selvitykset. Selostusvaiheessa hankkeesta vastaava toteut-

taa suunnitellut selvitykset ja raportoidaan niiden tuloksista. Molempiin vaiheisiin sisäl-

tyy yhteysviranomaisen järjestämä julkinen kuuleminen ja lausuntokierros, joiden ai-

kana pyydetään mielipiteitä ja lausuntoja niin viranomaisilta, yhteisöiltä kuin kansalai-

silta.  

Suomessa erilaisten ydinenergiahankkeiden YVA-menettelyitä on toteutettu yhteensä 

12, minkä lisäksi meneillään on kolme keskeneräistä prosessia. Menettely edeltää kaik-

kia muita lupamenettelyitä, kuten ympäristölupaa sekä ydinenergialain mukaista periaa-

tepäätöstä, rakentamislupaa ja käyttölupaa. YVA-menettely on siis tarkoitettu osallista-

vaksi ja ennaltaehkäiseväksi ympäristöpoliittiseksi ohjauskeinoksi (Pölönen ym. 2011, 

1).  

Ydinenergiahankkeiden YVA-menettelyitä on tutkittu Suomessa aikaisemminkin. Tut-

kimusta on tehty niin luonnontieteellisistä, oikeustieteellisestä kuin valtio-opillisista läh-

tökohdista erityisesti 2010-luvun taitteessa ja tätä ennen uusien suurten ydinenergia-

hankkeiden yhteydessä. Akateemisen tutkimuksen lisäksi YVA-menettelyille on toteu-

tettu toimivuusarviointi vuonna 2010 sekä erinäisiä selvityksiä liittyen muun muassa 

vaikutusten merkittävyyden arviointiin. 
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Tutkielmassa sovelletaan monitahoarvioinnin lähestymistapaa. Monitahoarviointi ottaa 

huomioon eri sidosryhmien eriävät tulkinnat arviointikriteereistä ja niiden priorisoin-

nista (Connolly ym. 1980), mikä on tarpeen varsinkin ympäristöön ja energiantuotan-

toon liittyvissä kysymyksissä. Menettelyn toimeenpanoon osallistuu joukko eri alojen 

viranomaisia, yritysten toimihenkilöitä sekä kansalaisia ja järjestöjä. Lähestymistavan 

mukaisesti tutkimuksen tavoite on selvittää, miten eri sidosryhmät arvioivat YVA-me-

nettelyn kehitystarpeet ydinenergiahankkeiden kohdalla.  

Monitahoarvioinnin puitteissa tarkastellaan neljää YVA-menettelyn sisältöä ohjaavaa 

tavoitetta eli kriteeriä, joista ensimmäinen on niin kutsuttu varovaisuusperiaate. Periaat-

teen mukaan ympäristölle tai ihmisille haittaa aiheutuvassa toiminnassa tulee noudattaa 

varovaisuutta, vaikka kaikkia kausaalisuhteita ei olisi vielä todistettu tieteellisesti (mm. 

Yhdistyneet kansakunnat 1992). YVA-menettelyn tapauksessa tämä viittaa erityisesti 

ohjelmavaiheessa tapahtuvaan todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten mää-

rittelyyn. 

Toinen kriteeri liittyy osallistumisen laajuuteen, tasapuolisuuteen ja vaikuttavuuteen. 

Osallistumista YVA-menettelyissä on tutkittu paljon Suomessa ja kansainvälisesti. 

Etenkin Suomessa osallistumista on arvioitu normatiivisista lähtökohdista deliberatiivi-

sen demokratian teoriakehysten valossa (esim. Hokkanen 2008, Strauss 2010). 

Kolmas kriteeri on menettelyn tehokkuus, joka määritellään tunnetusti kustannusten ja 

hyödyn suhteena. YVA-menettelyissä tehokkuuden tavoitteet saattavat olla ristiriidassa 

varovaisuusperiaatteen sekä osallistamisen kanssa. Esimerkiksi Tim Snell ja Richard 

Cowell (2006) ovat tutkineet varovaisuusperiaatteen ja tehokkuuden vaatimusten tasa-

painottamista arviointimenettelyn ohjelmavaiheessa. Heidän keskeisin tutkimustulok-

sensa oli, että toimijat pyrkivät rajaamaan osallistumista nojautuen tehokkuuden argu-

mentteihin, mutta päätyivät suosimaan laajoja YVA-menettelyitä lähinnä laillisten on-

gelmien pelossa.  

Neljäs kriteeri on päätöksenteon riippumattomuus, joka liittyy erityisesti työ- ja elinkei-

noministeriön asemaan. Ministeriöllä on ydinenergiahankkeissa useita eri rooleja, sillä 

se toimii ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena, ydinlaitosten lupien 

valmistelijana sekä sääntelyä kehittävänä tahona. Moninaista roolia on kritisoitu, ja mi-

nisteriön on nähty edistävän lähinnä teollisuuden intressejä (esim. Lampinen 2009). 
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Tutkielmani aihe on perusteltu edellä mainittujen ristiriitojen takia. Ydinenergia on 

edelleen vahvasti mielipiteitä jakava aihe, jolle löytyy asiaa tiukasti vastustavien järjes-

töjen ja kansalaisten lisäksi nykyään myös vahva kannattajien joukko (Energiateollisuus 

2020). Monet Euroopan maat ovat sopineet ydinenergiasta luopumisesta muun muassa 

ydinonnettomuuksien riskien ja ydinjätteen pitkäikäisyyden takia. Suomen suunta on 

kuitenkin poikennut valtavirrasta, ja 2000-luvulla valtioneuvosto on antanut myönteisen 

periaatepäätöksen kahdelle uudelle ydinreaktorille. Ydinenergian käyttöä on edistetty 

erityisesti ilmastonmuutokseen ja huoltovarmuuteen vedoten (Koivulampi 2015, Vehka-

lahti 2016). 

Uudet ydinenergiahankkeet ovat kuitenkin kohdanneet haasteita. Vaikka ydinenergia on 

toimitusvarma ja vähäpäästöinen tapa tuottaa sähköä, ydinenergian kilpailukyky on ky-

seenalaistettu monesta suunnasta hankeaikataulujen venyessä ja kustannusten kasvaessa 

(mm. IEA 2019, NEA 2020). Yhtenä syynä ydinenergia-alan kilpailukyvyn ongelmille 

on pidetty sääntelyyn liittyvää epävarmuutta ja monimutkaisuutta (IEA 2019, 22; NEA 

2020, 112; ks. myös TEM 2020a, 41). Samalla on tärkeää, että ydinenergian käyttöön 

liittyvät riskit sekä konventionaaliset ympäristövaikutukset arvioidaan kattavasti ja kan-

salaisten kannalta läpinäkyvästi. 

Tavoitteena on siis arvioida yhden ydinenergian sääntelyn osa-alueen kehitystarpeita ot-

taen huomioon eri tulkinnat alan tavoitetilasta. Tutkielma keskittyy erityisesti menette-

lyä ohjaaviin kriteereihin ja näiden näkymiseen menettelyn kehitystarpeiden arvioimi-

sessa. Tavoitteena ei siis ole esimerkiksi löytää parempia menetelmiä jonkin tietyn ym-

päristövaikutuksen arvioimiseksi, vaan kiinnittää huomio laajempaan kokonaisuuteen, 

kuten menettelyjen laajuuteen. 

Tutkielma täydentää osaltaan YVA-menettelyitä koskevaa tutkimusta. Suomessa on ai-

kaisemmin arvioitu YVA-menettelyiden vaikuttavuutta ja toimivuutta, mutta mikään ai-

kaisempi tutkimus ei ole keskittynyt yksinomaan ydinenergialain alaisiin hankkeisiin. 

Vaikka ydinenergialain alla toteutettavat hankkeet ovat keskenään erilaisia esimerkiksi 

koon ja sijaintipaikan puolesta, niitä yhdistää yhteysviranomaisen lisäksi poliittisuus ja 

usein valtakunnalliseksi ulottuva kiinnostus. Samalla tutkielma tuottaa tietoa liittyen 

energia- ja ympäristöpolitiikan sidosryhmiin Suomessa.  
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Tutkielman aineisto koostuu yhdeksästä asiantuntijahaastattelusta. Haastateltavat ovat 

eri ydinenergiahankkeiden YVA-menettelyjen parissa työskennelleitä tai niihin osallis-

tuneita henkilöitä, jotka edustavat eri tahoja viranomaisista menettelyitä tarkastelleeseen 

tutkijaan ja ympäristöjärjestön asiantuntijoihin. Haastattelujen sisältöä analysoidaan laa-

dullisen sisällönanalyysin keinoin. 

Seuraavassa luvussa esitellään YVA-menettelyn ja ydinenergialain mukaista lupamenet-

telyn kulkua yksityiskohtaisemmin. Tämän lisäksi luvussa käydään läpi aiempia YVA-

menettelyitä tarkastelleita tutkimuksia ja selvityksiä. Tutkielman kolmas luku käsittelee 

monitahoarviointia sekä neljää valittua arvioinnin osa-aluetta. Arvioinnin osa-alueita 

esitellään sovellettuna ympäristövaikutusten arviointiin sekä vielä tarkemmin ydinener-

giahankkeisiin. Luku muodostaa tutkielman teoreettisen viitekehyksen. Neljännessä lu-

vussa käsitellään aineiston keruuta ja asiantuntijahaastattelua, minkä jälkeen tarkastel-

laan laadullista sisällönanalyysiä. Kuudes luku keskittyy aineiston analyysiin, joka on 

jäsennelty neljän arviointikriteerin mukaisesti. Luku sisältää myös tulosten yhteenvedon 

sekä haastatteluissa esille tulleita konkreettisia kehitysehdotuksia. Seitsemäs luku käsit-

tää tutkielman johtopäätökset, minkä lisäksi siinä pohditaan tutkielman rajoituksia sekä 

ehdotuksia jatkotutkimukselle. 
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2 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ydinenergiahankkeissa 
 

Ensimmäinen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä vastaava laki säädettiin Yhdys-

valloissa 1970-luvulla, minkä jälkeen väline on otettu käyttöön eri muodoissa ympäri 

maailmaa (esim. Morgan 2012). Suomessa ensimmäinen YVA-laki tuli voimaan vuonna 

1994 osana integroitumista Euroopan unioniin (Pölönen ym. 2011).  

YVA-menettely voidaan käsittää politiikkaintegraation proseduraalisena välineenä (ks. 

Tosun & Lang 2017), jossa ympäristönäkökulmien huomiointi otetaan osaksi erilaisten 

kehityshankkeiden suunnittelua. Menettelyn yleistyminen onkin ollut päällekkäistä ym-

päristö- ja ilmastotietoisuuden kasvun kanssa. 

Toisesta näkökulmasta katsottuna YVA-menettelyä on mahdollista pitää markkinape-

rustaisena ympäristöpolitiikan välineenä, sillä se lisää markkinoiden tehokkuutta lisää-

mällä saatavilla olevaa informaatiota (ks. esim. Akerlof 1970). Keohane ja Olmstead 

(2016, 145–147) antavat informaatioperusteisesta ympäristöpolitiikan välineestä esimer-

kiksi Yhdysvalloissa käytössä olevan rekisterin, jossa yhtiön tulee ilmoittaa tietoja vaa-

rallisten kemikaalien vuodoista. Ympäristövaikutusten arviointi vertautuu hyvin edellä 

mainittuun lakiin, sillä myös arviointimenettelyn aikana tulee julkistaa tietoa hankkeen 

erilaisista ympäristövaikutuksista.  

Menettelystä säädetään useissa kansainvälisissä sopimuksissa, joita ovat esimerkiksi 

valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia käsittelevä Espoon sopimus (SopS 67/1997) ja 

muun muassa osallistumisoikeutta käsittelevä Århusin sopimus (SopS 121/2004). 

Vaikka kansainväliset sopimukset ja niiden piirissä käytävä keskustelu ovat tärkeitä 

YVA-menettelyn muodon kannalta, YVA-menettelyn kansainvälisen ulottuvuus on pää-

osin rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle työn laajuuden hallitsemiseksi. 

Ympäristövaikutusten arviointeja koskeva tutkimus on pitkälle erikoistunutta. Tutki-

muksia YVA-menettelyistä on tehty niin luonnontieteellisistä, oikeustieteellisistä kuin 

politiikan tutkimuksen lähtökohdista. Luonnontieteellisissä tutkimuksissa painotetaan 

usein vaikutusten teknistä tutkimista, kun taas oikeustieteet puolella keskitytään lakien 

tulkintaan ja muotoiluun. Politiikan tutkijat ovat taas keskittyneet erityisesti YVA-me-

nettelyn osallistavaan puoleen.  
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YVA-menettelyt ovat yksi osa myös ydinenergian käytön sääntelyä. Ympäristöoikeuden 

lisäksi ydinenergiaa säädellään sektorilainsäädännöllä, jonka tavoitteet ovat yhteneväi-

siä myös YVA-lainsäädännön kanssa (Raetzke 2013, 55–56). Ydinenergialainsäädäntö 

tähtää ympäristön ja ihmisten suojeluun säteilyn aiheuttamilta riskeiltä, ja onkin näin 

osa ympäristöoikeuden laajempaa kokonaisuutta (ks. esim. Kuusiniemi ym. 2013). 

 

2.1 Ympäristövaikutusten arviointimenettely Suomessa 
 

Suomessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) säädetään ympäristövai-

kutusten arviointimenettelystä annetussa laissa. Ensimmäinen YVA-laki tuli voimaan 

Suomessa vuonna 1994. Laki uudistettiin kokonaan vuonna 2017. YVA-menettely to-

teuttaa osaltaan perustuslain 20 §:ä, jonka mukaan ”julkisen vallan on pyrittävä turvaa-

maan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinym-

päristöään koskevaan päätöksentekoon”. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on kutsuttu ennaltaehkäiseväksi ja osallista-

vaksi ohjauskeinoksi (Pölönen ym. 2011, 1). YVA-lain 1 §:n mukaan menettelyllä on-

kin kaksi tavoitetta. Ensinnäkin lain tarkoitus on ”edistää ympäristövaikutusten arvioin-

tia ja arvion yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa”. Toiseksi 

menettelyllä pyritään lisäämään ”kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuk-

sia”. Päätöksenteon demokraattisuuden lisääminen on siis tärkeä osa YVA-lainsäädän-

töä.  

Suomen laissa ympäristövaikutus on määritetty suhteellisen laajasti. Ympäristövaiku-

tuksilla viitataan muun muassa myös yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuu-

teen, maisemaan, kaupunkikuvaa ja kulttuuriperintöön kohdistuviin vaikutuksiin (2 § 

kohta 1 c). Tällaisia YVA-menettelyn piiriin kuuluvia vaikutuksia kutsutaan sosioeko-

nomiseksi tarkasteluksi. Ympäristövaikutuksen laillinen määritelmä saattaa siis poiketa 

arkiajattelun mukaisesta mielikuvasta, sillä käsite sisältää myös tietynlaiset yhteiskun-

nalliset ja taloudelliset vaikutukset. 

Ennen arviointimenettelystä annetun lain kokonaisuudistusta ympäristöministeriö teetti 

laista toimivuusarvioinnin, joka julkaistiin vuonna 2010. Arvioinnissa käsiteltiin myös 

menettelyn soveltamista ydinenergia-alan hankkeisiin. Lisäksi selvityksiä on tehty esi-
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merkiksi ympäristövaikutusten arvioinnin ja esimerkiksi kaavoituksen yhteensovittami-

sen sujuvoittamisesta (Pölönen 2015) sekä merkittävyyden mittaamisesta (Marttunen 

ym. 2015). YVA-laista tehtyjä toimivuusarviointeja käsitellään myöhemmin tässä lu-

vussa. 

 

Menettelyn kulku pääpiirteittäin 
 

Arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joista ensimmäisessä hankkeesta vas-

taava laatii suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnille. Suunnitelmaa kutsutaan 

ympäristövaikutusten arviointiohjelmaksi. Ohjelmassa hankkeesta vastaavan tulee esit-

tää ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista, näiden selvittämistä ja menettelyn jär-

jestämisestä, minkä lisäksi ohjelmassa esitellään hankevaihtoehdot sekä ympäristön ny-

kytila (16 §).  

Arviointiohjelma luovutetaan yhteysviranomaiselle, joka järjestää arviointiohjelmasta 

julkisen kuulemisen. Yhteysviranomaisen tulee lisäksi pyytää lausuntoja erikseen hank-

keen vaikutusalueen kunnilta. (17 §) Ydinenergiahankkeissa lausuntopyyntö on lähe-

tetty myös muille viranomaisille sekä joillekin kansalaisjärjestöille, minkä lisäksi sijain-

tipaikkakunnalla on järjestetty yksi tai useampi yleisötilaisuus. Menettelyn ensimmäi-

nen vaihe päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiohjelman laajuudesta ja tark-

kuudesta (18 §). Lausunnossa tulee esittää tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä. 

Arviointimenettelyn toisessa vaiheessa hankkeesta vastaava toimittaa yhteysviranomai-

selle arviointiselostuksen, jossa kuvataan hankkeen vaihtoehtojen ”todennäköisesti mer-

kittävät” ympäristövaikutukset sekä näiden keskinäinen vertailu (19 §). Lisäksi selos-

tuksessa tulee käsitellä keinoja ympäristövaikutusten lieventämiseksi ja seuraamiseksi.  

Myös arviointiselostuksesta järjestetään kuuleminen, joka on prosessina samanlainen 

kuin ensimmäisessä vaiheessa. Menettelyn toisessa vaiheessa yhteysviranomainen antaa 

perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Kuten arvioin-

tiohjelmassa annetussa lausunnossa, myös perustellussa päätelmässä tulee esittää yh-

teenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä (23 §).  

Mikäli hankkeella katsotaan olevan todennäköisiä valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, 

tulee hankkeen ympäristövaikutuksista järjestää myös Espoon sopimuksen mukainen 
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kansainvälinen kuuleminen. Kansainvälinen kuuleminen on järjestetty kaikkien merki-

tykseltään huomattavien ydinlaitosten YVA-menettelyiden osana. Olen kuitenkin rajan-

nut tämän osan työni ulkopuolelle. 

 

 

 

Kuvio 1. YVA-menettelyn eteneminen ilman mahdollista kansainvälistä kuulemista (työ- ja 
elinkeinoministeriö 2020, muokattu). 

 

2.2 Ydinenergialain mukainen lupamenettely 
 

Ydinlaitosten ja muun ydinenergiaan liittyvien hankkeiden lupamenettelystä säädetään 

ydinenergialaissa (YEL, 990/1987). Ydinenergialain mukaan ydinlaitoksella tarkoite-

taan ydinenergian tuotantolaitoksia (ml. tutkimusreaktorit), ydinjätteiden laajamittaista 

loppusijoitusta toteuttavia laitoksia sekä ydinaineen tai ydinjätteen laajamittaiseen val-

mistamiseen, tuottamiseen, käyttämiseen, käsittelyyn tai varastointiin käytettäviä laitok-

sia (3 §). Muita ydinenergiaan liittyviä hankkeita ovat esimerkiksi ydinjätteiden laaja-

mittaista loppusijoitusta vähäisemmän ydinjätehuollon järjestäminen.  

Ydinenergialain mukainen lupamenettely on monivaiheinen prosessi, jonka sisältö ja lu-

paviranomainen vaihtelevat hankkeen mukaan. Ensinnäkin laki erittelee ”yleisestä mer-

kitykseltä huomattavan ydinlaitoksen”, jonka rakentaminen edellyttää valtioneuvoston 

periaatepäätöstä siitä, että ydinlaitoksen rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun 
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mukaista. Periaatepäätösprosessiin kuuluu lisäksi yleinen kuuleminen valmisteluvai-

heessa. Päätöksen valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö ja periaatepäätöksen tekee val-

tioneuvosto. Lopulta eduskunta joko hyväksyy tai hylkää valtioneuvoston periaatepää-

töksen.  

Uuden ydinlaitoksen rakentaminen vaatii lisäksi rakentamisluvan. YVA-menettely koh-

distuu ydinenergialain alaisista luvista erityisesti rakentamislupaan, sillä ydinenergialaki 

(75 a §) antaa luvasta valitusoikeuden ympäristövaikutusten perusteella. Myös ydinlai-

toksen käyttäminen ja käytöstä poistaminen sekä uraanin tai toriumin tuottamiseen täh-

täävä kaivos- ja malminrikastustoiminta vaativat luvan. Edellä mainitut luvat myöntää 

valtioneuvosto, mutta käytännössä lupien valmistelu tapahtuu työ- ja elinkeinoministeri-

össä.  

Lain mukaan lupahakemuksista tulee pyytää lausunnot Säteilyturvakeskukselta sekä 

ympäristöministeriöltä. Periaatepäätöksen kohdalla myös hankkeen sijaintikunnan tulee 

puoltaa hanketta, minkä lisäksi lausunnot pyydetään lisäksi naapurikunnilta. Muulle 

ydinenergian käytölle luvan myöntää pääasiallisesti Säteilyturvakeskus ydinenergialain 

21 §:n mukaisesti (ns. toimintalupa). 

 

 

Kaava 2 Uuden yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen lupamenettely (työ- ja elin-
keinoministeriö 2021, muokattu). 
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2.3 YVA-menettelyn soveltaminen ydinenergia-alan hankkeisiin 
 

Yleisesti YVA-lakia sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on todennäköi-

sesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-lakia voidaan soveltaa myös yksittäista-

pauksissa yhteysviranomaisen päätöksestä. Lain liitteenä olevassa hankeluettelossa lue-

tellaan lain sovellusalaan kuuluvia hankkeita ja niiden raja-arvoja. 

Hankeluettelon mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan ydinvoi-

malaitoksiin ja muihin ydinreaktoreihin sekä näiden käytöstä poistamiseen. Lisäksi 

YVA-menettelyä sovelletaan muun muassa laitoksiin, jossa käsitellään tai loppusijoite-

taan ydinpolttoainetta. YVA-menettely tulee tehdä myös hankkeissa, joissa louhitaan, 

rikastetaan tai käsitellään uraania. 

YVA-lain mukaisesti ympäristövaikutukset tulee arvioida mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa hankkeen valmistelua. Näin ollen uuden ydinlaitoksen kohdalla YVA-menet-

tely toteutetaan ennen periaatepäätöksen tai ydinenergialain 21 §:n mukaisen luvan val-

mistelua. Uuden ydinlaitoksen lupamenettelyn ohella ympäristövaikutukset tulee arvi-

oida myös, jos hankkeeseen tehdään ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä muutoksia. 

Ympäristövaikutukset on siis arvioitava uudelleen esimerkiksi korotettaessa ydinreakto-

rin tehoa. Lisäksi ympäristövaikutukset arvioidaan ennen käytöstäpoistoluvan myöntä-

mistä.  

Ydinenergiahankkeiden YVA-menettely eroaa tyypillisistä menettelyistä vastaavan vi-

ranomaisen osalta. Ydinenergialaissa tarkoitettujen ydinlaitoksien YVA-menettelyn yh-

teysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö, kun taas muissa tapauksissa yh-

teysviranomaisena toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. 

Lakien mukaan YVA-menettelyn tulokset tulee huomioida hanketta koskevissa lupaha-

kemuksissa. YVA-menettelyssä annettu perusteltu päätelmä on sisällytettävä lupapää-

tökseen. Päätöksessä tulee käsitellä arviointiselostuksen, perustellun päätelmän sekä 

kuulemisten tuloksien huomioimista päätöksenteolle (YVAL 26 §). 
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2.4 Aikaisempi tutkimus YVA-menettelyiden toimivuudesta Suomessa 
 

Ympäristöministeriö on kertaalleen teettänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

toimivuusarvioinnin, joka julkaistiin vuonna 2010. YVA-lainsäädännölle on toimivuus-

arvioinnin jälkeen tehty kokonaisuudistus. Arvioinnissa yhdistettiin oikeus- ja ympäris-

tötieteellistä tutkimusta sekä politiikan tutkimusta, ja se toteutettiin tarkastelemalla asia-

kirjoja ja tilastoja sekä haastattelemalla eri sektoreiden asiantuntijoita. 

Ismo Pölönen, Pekka Hokkanen ja Kimmo Jalava (2011) julkaisivat tehdystä toimivuus-

arvioinnista kokoavan artikkelin, jossa vedettiin yhteen YVA-menettelyn vahvuudet ja 

heikkoudet. Tutkijoiden mukaan YVA-menettely on pääpiirteittäin toimiva ja merkityk-

sellinen ympäristöpolitiikan väline. YVA-menettelyt ovat lisänneet ympäristövaikutus-

ten huomioimista, joskin menettelyn vaikutukset ovat usein epäsuoria tai muuten vaike-

asti havaittavissa. Menettelyt ovat myös lisänneet yleisön osallistumismahdollisuuksia. 

Vastuiden keskittäminen yhdelle viranomaiselle kerryttää asiantuntijuutta sekä mahdol-

listaa yleisön mielekkään osallistumisen varmistamisen, minkä takia yhteysviranomai-

sen roolia pidettiin toimivana (emt., 123). YVA-menettelyn laatu ja demokraattisuus 

ovatkin arvioinnin mukaan vahvasti sidoksissa yhteysviranomaisen suoriutumiseen 

(emt., 127). 

Arvioinnissa tunnistettiin myös joitakin kehittämiskohteita, kuten YVA-menettelyn tu-

loksien painoarvon lisääminen lupapäätöksenteossa (Jantunen & Hokkanen 2010, 75; 

Pölönen ym. 2011, 124; ks. myös Pölönen 2015, 24). Suurin osa YVA-menettelyn alai-

sista hankkeista tarvitsee ympäristöluvan, jonka myöntäminen edellyttää, ettei hank-

keesta koidu muun muassa ympäristön pilaantumista (Ympäristönsuojelulaki 2014/527 

49 §).  

Toimivuusarvioinnissa huomautetaan, ettei tuloksia useinkaan hyödynnetä kattavasti 

etenkään yhteiskunnallisten vaikutusten osalta. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulos-

ten huomioiminen päätöksenteossa on muiden kuin ympäristölupien kohdalla ensisijai-

sesti menettelyyn liittyvä vaatimus, eivätkä tulokset vaikuta suoraan sektorilainsäädän-

nön lupaehtoihin (Pölönen 2015, 24). YVA-menettelyn huomioimista lupamenettelyissä 

on pyritty lisäämään uudistetussa YVA-lainsäädännössä sekä esimerkiksi Uudenmaan 

ELY-keskuksen tekemässä erillisselvityksessä (Nyrölä 2016). 
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2.4.1 Vuoden 2010 toimivuusarvio YVA-menettelyistä ydinenergiahankkeissa 
 

Jorma Jantunen ja Pekka Hokkanen (2010, 69–71) käsittelivät toimivuusarvioinnissa ly-

hyesti myös YVA-menettelyn soveltamista ydinlaitoshankkeissa. Tapauksia oli arvioin-

nin ajankohtaan mennessä kertynyt yhdeksän. Arvioinnissa todettiin YVA-menettelyjen 

roolin poikkeavan muista hankkeista ”vahvan sektorilainsäädännön” takia, mikä on kir-

joittajien mukaan tarkoittanut sitä, ettei YVA-menettelyllä ole suurta vaikutusta päätök-

senteolle. Toisaalta kirjoittajat nostivat esille esimerkin Fennovoiman YVA-menette-

lystä, joka ohjasi osaltaan laitoksen sijaintipaikan valintaa. 

Toinen arvioinnissa esille nostettu ero on jo aiemmin mainitsemani yhteysviranomaisen 

rooli. Ydinenergia-alan hankkeissa työ- ja elinkeinoministeriö toimii sekä YVA-menet-

telyn yhteysviranomaisena että ydinenergialain mukaisia lupia valmistelevana viran-

omaisena. Osa haastateltavista oli esittänyt kritiikkiä ministeriön kaksoisroolia kohtaan, 

mutta Jantunen ja Hokkanen eivät havainneet asian tuottavan ongelmia YVA-menette-

lyiden toimivuudelle.  

Akateemisen tutkimuksen puolella työ- ja elinkeinoministeriön asemaa ydinenergiaan 

liittyvässä päätöksenteossa on kritisoinut esimerkiksi Lampinen (2009). Lampisen mu-

kaan ministeriölle on keskitetty paljon valtaa, sillä se toimii YVA-menettelyn yhteysvi-

ranomaisena, lupia valmistelevana tahona sekä säätelevänä instituutiona. Lisäksi työ- ja 

elinkeinoministeriö ohjaa alan tutkimustoimintaa. Näin ollen ministeriö pystyy Lampi-

sen mukaan takaamaan ydinenergia-alan lupahakemusten käsittelyn sujuvuuden vastus-

tuksesta huolimatta (emt., 66). Ministeriön sisällä on reagoitu tähän kritiikkiin ainakin 

osittain, sillä nykyään YVA-menettelyiden yhteysviranomaisena ja toisaalta luvan pää-

valmistelijana toimivat eri virkamiehet. 

Muita Jantusen ja Hokkasen toteuttamissa haastatteluissa esille tulleita ongelmakohtia 

oli lupamenettelyiden muodostaman kokonaisuuden raskaus ja aikataululliset haasteet 

sekä päällekkäisyydet. Lisäksi tällöin ydinenergialain koettiin heikentävän YVA-menet-

telyiden vaikuttavuutta, sillä se mahdollisti periaatepäätöshakemuksen jättämisen ennen 

YVA-menettelyn päättymistä. Tämä on sittemmin korjattu lainsäädäntöön, sillä uusi 

YVA-lainsäädäntö vaatii ajantasaisen perustellun päätelmän liittämisen hanketta koske-

vaan lupahakemukseen (25 §). Muutoin YVA-menettelyn toimivuusarvioinnissa ei esi-

tetty konkreettisia kehitysehdotuksia YVA-menettelyn ja ydinenergiahankkeiden yh-

teensovittamiseksi. 
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2.4.2 Käytännön työkaluja YVA-menettelyyn 
 

Ympäristöministeriön teettämän toimivuusarvioinnin lisäksi Suomen ympäristökeskus 

johti vuosina 2012–2015 hanketta, jonka tavoitteena oli kehittää työkaluja ja käytäntöjä 

ympäristövaikutusten arvioinnin laadun parantamiseksi (Marttunen ym. 2015). Niin kut-

suttu IMPERIA-hanke sivusi samoja teemoja, joita myös tässä työssä on tarkoitus käsi-

tellä. YVA-menettelyn ongelmiksi oli tunnistettu erityisesti osallistumisen laatu sekä 

menettelyn kohdentaminen merkittäviin ympäristövaikutuksiin. 

Hankkeessa päädyttiin suosittamaan erityisesti kahta välinettä osallistumisen ja vaiku-

tusten merkittävyyden arviointiin. Marttunen, Mustajoki, Dufva ja Karjalainen (2015) 

suosittivat käytettäväksi päätöksenteon tukena monitavoitearviointia (multi-criteria de-

cision analysis). Monitavoitearvioinnissa ympäristövaikutukset kartoitetaan sidosryh-

mäosallistumisen avulla rakennetun preferenssimallin avulla.  

Monitavoitearviointi on luonteeltaan samanlainen kuin tässä tutkielmassa hyödynnetty 

monitahoarviointi, sillä molemmat lähestymistavat tunnistavat sidosryhmien ja heidän 

eriävien tavoitteiden tärkeyden kattavassa arvioinnissa. Toisin kuin monitahoarvioin-

nissa, monitavoitearvioinnissa painottuvat laskennalliset menetelmät, joiden tuloksena 

menetelmä tuottaa suoria toimintaehdotuksia. 

Toinen hankkeessa suositeltu väline oli niin kutsuttu ARVI-lähestymistapa, jossa vaiku-

tusten merkittävyys arvioidaan vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden 

funktiona. Marttunen ym. (2015, 59) kuitenkin tunnistavat soveltamisen haasteeksi 

ARVI-työkalun käytön työläyden, jonka takia sen sovellusalaa tulee joka tapauksessa 

rajata etukäteen. IMPERIA-hankkeessa ei käsitelty ydinenergiahankkeita erikseen, 

vaikka edellä esiteltyjä työkaluja on sovellettu myös niiden YVA-menettelyissä. 
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3 Monitahoarviointi ja menettelyn tavoitteet 
 

Tutkielman metodologisena viitekehyksenä toimii monitahoarviointi. Monitahoarviointi 

(englanniksi multiple constituency evaluation tai stakeholder approach) on yksi arvioin-

titutkimuksen lähestymistapa, jonka lähtökohtana on oletus siitä, että eri intressi- ja si-

dosryhmät arvioivat organisaation tai politiikkatoimen vaikuttavuutta eri kriteerien pe-

rusteella. Arvioinnin sisällön ajatellaan siis riippuvan pitkälti arvioijan omasta asemasta 

ja arvoista.  

Monitahoarviointi perustuu Connolyn, Conlonin ja Deutchin vuonna 1980 julkaisemalle 

artikkelille. Alkuperäinen artikkeli käsitteli erityisesti organisaatioiden vaikuttavuuden 

arviointia, mutta viitekehystä on myöhemmin sovellettu myös muissa yhteyksissä. Mo-

nitahoarviointi sopii ympäristö- ja energiapolitiikan välineiden tarkasteluun erityisen 

hyvin, sillä aiheeseen liittyy useita arvokysymyksiä. Energiapolitiikan saralla varsinkin 

ydinenergia on vahvasti politisoitunut aihe, vaikka Suomessa sen kannatus onkin ollut 

viime vuosina ennätyslukemissa (Energiateollisuus 2020). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimivuutta ydinenergiahankkeissa arvioi-

daan tässä tutkielmassa neljän eri osa-alueen tai tavoitteen kautta. Eri sidosryhmien eriä-

vät näkemykset ovat mahdollisia, sillä politiikkatoimien tavoitteet ovat usein monitul-

kintaisia ja myös keskenään ristiriitaisia (esim. Matland 1995). Toisaalta vaikka tavoit-

teet käsitettäisiin samoiksi, käytännössä tavat näiden toimeenpanemiseksi eroavat. Tut-

kielmassa käsitellään menettelyn neljään eri osa-alueeseen liittyvää sisäistä monitulkin-

taisuutta sekä toisaalta osa-alueille annettuja painoarvoja.  

Arvioinnin osa-alueet ovat valittu perustuen aikaisempaan YVA-kirjallisuuteen ja toi-

saalta julkisiin arvoihin. Julkiset arvot (public value) ovat Barry Bozemanin (2007, 13) 

mukaan periaatteita, joista vallitsee yhteiskunnassa normatiivinen konsensus. Arvot oh-

jaavat myös julkishallinnon toimintaa ja toimivat perusteluina politiikkatoimille. Julki-

sen arvojen teoriaan kuuluu tiiviisti ajatus siitä, että myös muut kuin julkisen sektorin 

toimijat pyrkivät toiminnallaan hyödyttämään yhteiskuntaa laajemmin. Tältä osin hei-

dän toimintaansa ohjaavat julkiset arvot. Esimerkkejä julkisista arvoista ovat muun mu-

assa kestävyys, osallistuminen, avoimuus, vaikuttavuus ja rehellisyys (integrity) (Jor-

gensen & Bozeman 2007). Julkisia arvoja koskevaan laajempaan teoriaperinteeseen ei 

kuitenkaan syvennytä tutkielman laajuuden hallitsemiseksi. Osa-alueiden yhteyksistä 
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julkiseen arvontuottoon ja sen tulkinnallisuudesta keskustellaan lyhyesti jokaisen tavoit-

teen kohdalla erikseen. 

Ensimmäinen arvioinnin osa-alue ja menettelyn tavoite on niin kutsutun varovaisuuspe-

riaatteen toteutuminen. Varovaisuusperiaatteen mukaan ympäristölle tai ihmisille haittaa 

aiheutuvassa toiminnassa tulee noudattaa varovaisuutta, vaikka kaikkia kausaalisuhteita 

ei olisi vielä todistettu tieteellisesti (mm. Wingspreadin konsensuslausuma 1998). YVA-

menettelyn tapauksessa tämä viittaa erityisesti ohjelmavaiheessa tapahtuvaan todennä-

köisesti merkittävien ympäristövaikutusten määrittelyyn (ks. esim. Snell & Cowell 

2006).  

Toinen arvioinnin osa-alue on osallistuminen, joka on tiivis osa YVA-menettelyä. Me-

nettelyn aikana yhteysviranomainen järjestää vähintään kaksi julkista kuulemista, minkä 

lisäksi hankkeesta vastaava voi konsultoida eri osapuolia esimerkiksi sidosryhmätapaa-

misissa. Osallistumista on tutkittu YVA-menettelyiden kontekstissa paljon niin Suo-

messa kuin kansainvälisestikin. Etenkin Suomessa osallistumista on arvioitu normatiivi-

sista lähtökohdista deliberatiivisen demokratian teoriakehysten valossa (esim. Hokka-

nen 2008, Strauss 2010).  

Arvioinnin kolmas osa-alue on menettelyn tehokkuus, joka tyypillisesti määritellään 

kustannuksien ja hyödyn suhteena. Tässä tutkielmassa tehokkuutta lähestytään kuiten-

kin ensisijaisesti vaihtokauppa-ajattelun kautta. YVA-menettelyissä tehokkuuden tavoit-

teet saattavat olla ristiriidassa varovaisuusperiaatteen sekä osallistamisen kanssa. Esi-

merkiksi Tim Snell ja Richard Cowell ovat tutkineet varovaisuusperiaatteen ja tehok-

kuuden vaatimusten tasapainottamista arviointimenettelyn ohjelmavaiheessa. Heidän 

keskeisin tutkimustuloksensa oli, että toimijat pyrkivät rajaamaan osallistumista nojau-

tuen tehokkuuden argumentteihin, mutta päätyivät suosimaan laajoja YVA-menettelyjä 

lähinnä juridisten ongelmien pelossa.  

Neljäs osa-alue on päätöksenteon riippumattomuus, joka liittyy erityisesti työ- ja elin-

keinoministeriön moninaiseen rooliin ydinenergiahankkeiden lupaprosessissa. Asema 

on herättänyt aikaisemmin kritiikkiä suomalaisten tutkijoiden kesken (Lampinen 2009), 

minkä takia myös sitä on syytä tarkastella arvioinnissa. 
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3.1 Monitahoarviointi arviointitutkimuksen lähestymistapana  
 

Arviointitutkimuksen ensimmäinen vaihe on yleensä arviointikriteerien ja näitä vastaa-

vien indikaattorien valitseminen, minkä jälkeen selvitetään indikaattorien suoriutuminen 

kriteereihin verrattuna (esim. Vedung 2017, 247). Monitahoarviointi lähtee kuitenkin 

liikkeelle arviointikohteen kannalta olennaisten sidosryhmien määrittelystä, minkä jäl-

keen eri sidosryhmät määrittelevät arvioinnin kriteerit sekä niiden onnistumisen (Con-

nolly ym. 1980). Taustalla on ajatus siitä, että sidosryhmät tuntevat arvioinnin kohteen 

paremmin kuin arvioinnin suorittaja (Vartiainen 2007, 171). 

Monitahoarviointi rakentuu siis eri sidosryhmien näkemysten ympärille. Evert Vedung 

(2017, 70) kuvaakin monitahoarviointia vuorovaikutukselliseksi ja responsiiviseksi me-

todologiaksi, sillä arvioijan tehtävänä on selvittää sidosryhmien intressit ja saada myös 

sidosryhmät itse vertaamaan tavoitteita keskenään. Käytännössä arvioijalla täytyy olla 

jonkinlaiset pohjatiedot sidosryhmien intresseistä, jotta sidosryhmän edustajia voi pyy-

tää peilaamaan omia näkemyksiään toisia vasten. Haastattelut ovat tyypillisesti monita-

hoarvioinnin tärkein menetelmä (Vedung 2017, 73). Tuloksiltaan monitahoarviointi on 

pluralistista ja kuvailevaa. 

Lähestymistavan taustalla on aikaisempien arviointimallien kritiikki. Perinteisesti arvi-

ointitutkimuksessa on keskitytty ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisen arvi-

ointiin (ns. goal attainment -arviointi). Viralliset tavoitteet ovat kuitenkin useimmiten 

monitulkintaisia ja laajoja, eikä kaikkia tavoitteita ole välttämättä kirjattu ylös ollenkaan 

(Connolly ym. 1980, Vedung 2017, 74). Tavoitteiden välillä on usein myös jännitteitä 

(trade-offs), jolloin eriäviä tavoitteita tulisi osata laittaa tärkeysjärjestykseen. 

Erilaisten tavoitteiden tunnistamisen ohella Vedung listaa myös muita monitahoarvioin-

nin vahvuuksia. Lähestymistapa tuo kattavasti esiin eri osapuolten näkemyksiä arvioin-

tikohteena olevan toiminnan tahattomista vaikutuksista sekä esimerkiksi toimeenpanon 

esteistä. Lisäksi monitahoarvioinnissa keskitytään arvioimaan sidosryhmien itsensä 

esille tuomia asioita, minkä takia arvioinnin hyödyntämisen on ajateltu olevan katta-

vampaa (Vedung 2017, 74). 

Monitahoarvioinnin suurin heikkous on kustannusten ohittamisessa, sillä arvioinnissa 

keskitytään lähinnä lopputuloksiin. Toinen Vedungin esiin nostama ongelma liittyy eri 

sidosryhmien painoarvon tasapainottamiseen. Tyypillisesti parhaiten järjestäytyneet 
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ryhmät saavat näkemyksensä esiin myös monitahoarvioinnin tapauksessa (Vedung 

2017, 75).  

Ympäristö- ja energiapolitiikan eri sidos- ja intressiryhmiä käsittelevää kirjallisuutta on 

runsaasti. Sekä ilmasto- ja energiapolitiikassa järjestöjen ja muiden pienempien toimi-

joiden on yleensä todettu olevan alakynnessä elinkeinoelämän intresseihin verrattuna 

(Haukkala 2018, Gronow & Ylä-Anttila 2019, Ylä-Anttila ym. 2020). Erityisesti ener-

giapolitiikka on nähty alana, jonka kehittymistä määrittävät pääasiassa virkamiehet, 

muut asiantuntijat ja teollisuuden edustajat (Ruostetsaari 2010).  

Intressien osalta teollisuuden edustajat yhdistetään tyypillisesti talouskasvun tavoitte-

luun ja teknologiaoptimismiin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ajaessa tiukempaa il-

masto- ja ympäristöpoliittista sääntelyä (myös Teräväinen 2010). Uusiutuvien energia-

muotojen tulo ja ilmastonmuutos ovat jossain määrin monimutkaistaneet kuviota, mutta 

ydinenergian tapauksessa suuret ympäristöjärjestöt, kuten Greenpeace ja WWF, asettu-

vat edelleen teollisuutta vastaan (Haukkala 2018). Myös viranomaisten kesken saattaa 

olla eriäviä tavoitteita ja arvoja hallinnonalasta riippuen. Tämä on taustaoletuksena esi-

merkiksi hallinnon eriytymistä ja koordinaatiota käsittelevässä kirjallisuudessa 

(Bouckaert, Peters & Verhoest 2010). 

Edellä mainituissa tutkimuksissa on keskitytty laajempiin poliittisiin linjauksiin, mutta 

näiden jakolinjojen voi olettaa heijastuvan myös ydinenergiahankkeiden YVA-menette-

lyihin. Tämän tutkielman ensisijainen tutkimuskohde on kuitenkin sidos- ja intressiryh-

mien välisten suhteiden ja toiminnan kuvaamisen sijasta itse YVA-menettelyn ja sen to-

teutuksen arvioinnissa. Johtopäätöksiä käsittelevässä luvussa kuitenkin sivutaan tulosten 

yhteensopivuutta aikaisempien toimijakeskeisten tutkimusten kanssa. 

 

3.2 Arvioinnin osa-alueet 
 

Ympäristövaikutusten arvioinnille on määritetty laissa kaksi tavoitetta. Ensimmäinen 

laissa mainittu päämäärä on selvittää hankkeen hyväksyttävyys ympäristövaikutusten 

kannalta katsottuna. Tarkoituksena on siis varmistaa varovaisuusperiaatteen toteutumi-

nen eli se, ettei hankkeesta koidu kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmi-

sille. Toinen laissa asetettu tavoite koskee taas osallistumismahdollisuuksien lisäämistä 
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ja kaikkien osapuolten tiedonsaannin edistämistä. Osallistuminen auttaa osaltaan vaiku-

tusten selvittämisessä, mutta rakentaa toisaalta myös hankkeiden ja päätöksenteon legi-

timiteettiä.  

Samanaikaisesti menettelyn suunnittelussa täytyy tasapainotella myös tehokkuuden vaa-

timusten kanssa. Tämä on YVA-menettelyitä koskevassa kirjallisuudessa jo aiemmin 

eritelty vaihtokauppa (Snell & Cowell 2006). Vaikutustenarviointi on rajattu laissa aino-

astaan todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin, jotta prosessista ei muodostu kohtuu-

tonta kynnystä uusien hankkeiden aloittamiselle. Vaikutusten todennäköinen merkittä-

vyys on kuitenkin tulkinnoille avoin määritelmä, jonka toimeenpano on YVA-tutkimuk-

sessa usein esille nostettu kysymys. 

Tämän tutkielman arvioinnin osa-alueet muodostuvat edellä tunnistetuista tavoitteista. 

Monitahoarvioinnin viitekehykseen kuuluu ajatus siitä, että arviointikriteerien määrit-

tely tulee pitkälti sidosryhmiltä. Tämän takia tutkielmassa ei aseteta normatiivisia ta-

voitteita esimerkiksi osallistumisen tai tehokkuuden riittävyydelle. Sen sijaan tässä lu-

vussa esitellään aikaisempaa kirjallisuutta varovaisuusperiaatteen, osallistumisen ja te-

hokkuuden käsitteistä sekä niiden soveltamisesta ympäristövaikutusten arvioinneissa. 

Arviointiin sisällytetään myös neljäs osa-alue eli päätöksenteon riippumattomuus. Tar-

koitus on tutkia kriteereille annettuja merkityksiä ja painoarvoja.  

Eri tahojen näkemykset menettelyn toteutuksen tämänhetkisistä haasteista ja kehityseh-

dotuksista tullaan esittelemään neljän edellä mainitun osa-alueen pohjalta. Tavoitteena 

on selittää mahdollisia näkemyseroja erilaisella suhtautumisella varovaisuusperiaatteen, 

osallistumisen laajuuden ja tehokkuuden välillä tasapainoiluun. Arviointikehyksellä on 

kuitenkin tutkielmassa lähinnä välineellinen arvo, sillä todellisuudessa neljä osa-aluetta 

lomittuvat vahvasti toisiinsa. Esimerkiksi laaja osallistuminen edistää toisaalta varovai-

suusperiaatteen toteutusta, minkä lisäksi se saattaa pitkällä aikavälillä myös sujuvoittaa 

hankkeiden ja menettelyjen kulkua esimerkiksi vähentämällä valituksia myöhemmistä 

lupapäätöksistä. 

 

3.2.1 Varovaisuusperiaate 
 

Muun muassa Rion julistuksessa (YK 1992) sekä Wingspreadin konsensuslausumassa 

(Science & Environmental Health Network 1998) määritellyn varovaisuusperiaatteen 
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mukaan tieteellisen näytön puute tai ristiriitaisuus ei saa olla este ennaltaehkäisevien 

toimien käyttöönotolle, kun kyseessä on ympäristöä tai ihmisten terveyttä uhkaava toi-

minta. Varovaisuusperiaate, joskus myös ennalta varautumisen periaate, on yksi tär-

keimmistä ympäristöpolitiikan ja -oikeuden lähtökohdista. Se on kirjattu esimerkiksi so-

pimukseen Euroopan unionin toiminnasta. Varovaisuusperiaate on myös yksi Suomen 

ympäristöoikeuden ohjaavista periaatteista (Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula & Viher-

vuori 2013).  

Krieber ym. (2001) luettelevat klassikkoartikkelissaan useita varovaisuusperiaatteen 

käyttöönoton taustalla olevia syitä, joista oleellisin on ympäristöongelmien lisääntymi-

nen ympäristötieteiden saavutuksista huolimatta. Tutkijat perustelevat varovaisuusperi-

aatteen soveltamista myös perinteisten tieteellisten menetelmien rajoitteilla. Heidän mu-

kaansa esimerkiksi tutkimushypoteeseja määrittää todellisen tiedontarpeen sijasta usein 

kustannuspaineet, minkä lisäksi tutkimus keskittyy tyypillisesti yksittäisten vaikutusten 

tutkimiseen kumuloituvien seurausten sijasta (Krieber 2001, 873). Tieteelliset menetel-

mät keskittyvät lisäksi välttämään ennemmin vääriä positiivisia kuin vääriä negatiivisia 

tuloksia (ks. myös Read & O’Riordan 2017, 7–8). Varovaisuusperiaatteen tarkoitus on 

osaltaan korjata näitä puutteita. 

Varovaisuusperiaatteen noudattaminen tarkoittaa yleisesti sitä, että varotoimenpiteitä ja 

toiminnan rajoitteita voidaan ottaa käyttöön myös epävarmuuden vallitessa. Mahdolli-

sen haitan aiheuttavaa toimintaa tulisi tutkia mahdollisimman laajasti, minkä lisäksi pe-

riaatteen käyttöönotto mahdollistaa todistustaakan siirron haitan aiheuttajalle (esim. Eu-

roopan komissio 2017). 

Vaikka varovaisuusperiaate on yleisesti hyväksytty lähtökohta ympäristöpolitiikalle, 

sitä on myös kritisoitu. Tyypillisin kritiikki kohdistuu käsitteen monitulkintaisuuteen, 

minkä takia sitä on pidetty ”hallinnollisesti epäkäytännöllisenä” välineenä (Jalava, Pölö-

nen, Hokkanen, & Kuitunen, 2013, Foster, Vecchia, & Repacholi 2000, Calmen & 

Smith 2001). Periaatteen tiukan noudattamisen on toisaalta pelätty hidastavan yhteis-

kunnan teknologista kehitystä ja talouskasvua (esim. Miller & Engemann 2019). 

Varovaisuusperiaatteen liian laajan soveltamisen riskit on yleisesti tiedostettu ympäris-

töpolitiikassa ja -lainsäädännössä, mikä näkyy periaatteen toimeenpanolle asetetuissa 

kynnysehdoissa. Esimerkiksi Euroopan komissio linjasi varovaisuusperiaatetta käsittele-

vässä tiedonannossa jo vuonna 2000, että varotoimenpiteiden tulee olla kohtuullisia ja 
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perustua kustannus-hyötyanalyyseille. Käytännössä periaatteen soveltaminen ja sovelta-

mistapa ovatkin aina poliittisia päätöksiä (Tosun 2013).  

Varovaisuusperiaatteen käsitteellinen väljyys antaa tilaa eri toimijoiden tulkinnoille 

siitä, minkälainen toimeenpano tuottaisi eniten yhteiskunnallista arvoa. Jos toimija pitää 

ekologista turvallisuutta ja riskien välttämistä prioriteettina, varovaisuusperiaatetta tul-

kitaan luultavasti kirjaimellisemmin. Mikäli talouskasvun tai hankkeen toteutumisen 

nähdään hyödyttävän yhteiskuntaa enemmän, luultavasti hyväksytään todennäköisem-

min se, ettei kaikkia haittoja voida ennakoida ja ehkäistä. 

 

Varovaisuusperiaate ympäristövaikutusten arvioinneissa  
 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä pidetään yleisesti yhtenä varovaisuusperiaat-

teen välineenä. Näin ovat todenneet esimerkiksi Jalava ym. (2013) varovaisuusperiaa-

tetta, epävarmuutta ja YVA-menettelyitä käsittelevässä artikkelissaan. Tutkijoiden mu-

kaan YVA-menettely on vaste epävarmuuden tunnistamiselle, keino nostaa nämä esille 

sekä vähentää hankkeiden riskejä.  

YVA-lainsäädäntö velvoittaakin hankkeesta vastaavan tarkastelemaan myös yhteisvai-

kutuksia, seuraamaan ympäristön tilaa sekä tuomaan esille myös menettelyyn vaikutta-

vat epävarmuudet. Nämä ovat kaikki varovaisuusperiaatetta käsittelevässä kirjallisuu-

dessa esille nostettuja asioita (ks. Krieber ym. 2001). Jalava ym. (2013) totesivat kuiten-

kin tutkimuksessaan, että epävarmuuden käsittely jää menettelyissä osin pintapuo-

liseksi, eikä kaikkia näkemyksiä riskeistä oteta tasavertaisesti huomioon. 

Varovaisuusperiaatteen toteuttamisen laajuus riippuu YVA-menettelyn toimeenpanon 

laajuudesta ja siitä, mitkä vaikutukset tulkitaan ”todennäköisesti merkittäviksi”. Laajuu-

den määrittäminen tapahtuu arviointimenettelyn ohjelmavaiheessa. Tutkittavien vaiku-

tusten ja niiden merkittävyyden määrittäminen ovatkin ympäristövaikutusten arviointia 

käsittelevän kirjallisuuden keskeisimpiä kysymyksiä (mm. Ehrlich & Ross 2015, Snell 

& Cowell 2006).  

Merkittävyyden määrittelemiseksi on luotu useita malleja, kuten Suomen ympäristökes-

kuksen suosittelema ARVI-lähestymistapa, jossa merkittävyyden määrittely perustuu 

yhtälöön vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta (Marttunen 2015). 

Aihetta koskeva tutkimus on toisaalta korostanut päätöksentekijöiden arvojen roolia 
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merkittävyyden määrittelemisessä. Muun muassa Ehrlich ja Ross (2015) toteavat mer-

kittävyyden määrittelyn riippuvan päätöksentekijöiden arvoista. Arvoperustaiset päätök-

set eivät kuitenkaan tarkoita päätöksenteon mielivaltaisuutta, vaan myös kykyä tasapai-

notella eriävien intressien välillä. 

 

Varovaisuusperiaate ydinenergiahankkeissa 
 

Ydinenergialainsäädännöllä ja ympäristöoikeudella on paljon yhtymäkohtia. Ydinener-

gialainsäädäntö voidaan katsoa osaksi ympäristöoikeutta, sillä yksi sen tarkoituksista on 

suojella ihmistä ja ympäristöä ydinteknologian käyttöön liittyviltä riskeiltä (ks. Kum-

pula 2013). Ydinenergialainsäädäntöä ja ympäristöoikeutta ohjaavat osittain samat peri-

aatteet. 

Koska ydinenergialainsäädäntö on pääasiassa vanhempaa perua ympäristöoikeuteen 

verrattuna, monet ympäristöoikeuden periaatteet olivat ensin käytössä ydinenergialain-

säädännössä. Muun muassa Raetzke (2013, 59–60) pitää varovaisuusperiaatetta yhtenä 

esimerkkinä periaatteesta, joka on ollut pitkään käytössä ydinenergian alalla, ja levinnyt 

sittemmin myös muualle. Raetzke huomauttaa, että ydinenergialainsäädäntö on alusta 

asti perustunut epävarmuudelle ja osin hypoteettisiin tapahtumiin varautumiselle. Ydin-

energialainsäädännön lupamenettelyt ovat lisäksi pitäneet sisällään YVA-menettelyjen 

kaltaisia proseduureja jo pidempään. Esimerkiksi Suomen ydinenergialaki edellytti jo 

vuonna 1987 julkisen kuulemisen järjestämistä sekä ydinlaitoksen ympäristövaikutusten 

harkintaa periaatepäätöksen ja muiden päälupien kohdalla. 

Varovaisuusperiaatetta on käytetty perusteena myös yhteiskunnallisen keskustelun ja 

osallistumisen lisäämiselle. Laajemman osallistumisen on katsottu tasapainottavan epä-

varmoissa olosuhteissa tehtävää päätöksentekoa (Jalava ym. 2013; Krieben ym. 2001; 

Read & O’Riordan 2017, 5). Varovaisuusperiaate on siis vahvasti sidoksissa osallistu-

miseen sekä päätöksenteon legitimiteettiin. Osallistumista käsitellään tässä tutkielmassa 

erikseen, sillä osallistuminen ja legitimiteettikysymykset ovat erityisen tärkeitä ydin-

energiahankkeiden kohdalla aiheen kiistanalaisuuden vuoksi. 
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3.2.2 Osallistuminen  
 

Kansalaisten oikeus osallistua päätöksentekoon on yksi perustavimmista demokraattisen 

yhteiskunnan arvoista. Pääosin nykyinen yhteiskuntamme perustuu representatiivisen 

demokratian malliin, jossa kansalaisten suoraa osallistumista ei tarvita vaaleja lukuun 

ottamatta. Epäsuoraa osallistumista on klassisesti perusteltu koordinaatio-ongelmien 

välttämisellä ja yleisellä tehokkuudella sekä erikoistumisen tuomalla asiantuntemuksen 

kasvulla (esim. Mill 1862, teoksessa Held 2006, 96–97).  

Toisaalta viime vuosikymmenien aikana esimerkiksi politiikan tutkijoiden keskuudessa 

suosiota ovat kasvattaneet deliberatiivisen demokratian teoriat, joiden mukaan osallistu-

misen mahdollisuuksia tulee parantaa niin määrällisesti kuin laadullisesti. Deliberatiivi-

sessa ideaalimallissa pelkkä osallistumisen mahdollisuus ei riitä, vaan osallistumisen 

yhteydessä tulisi tarjota tilaisuus perehtyä asiaa koskevaan taustatietoon sekä vuorovai-

kutteiseen dialogiin (esim. Fishkin 2009). Näiden pohjalta on mahdollista löytää laajaan 

tietopohjaan ja yleiseen intressiin perustuva ratkaisu, jonka legitimiteetti perustuu osin 

myös tasavertaisen ja informoidun argumentoinnin prosessiin (Cohen 1989). Suomessa 

YVA-menettelyjen osallistumista on tutkittu erityisesti deliberatiivisen demokratian teo-

riakehyksen valossa.  

Näkemykset osallistumisen riittävyydestä ja parhaista käytännöistä siis vaihtelevat. 

Osallistumisen toteuttamisen kohdalla yhteiskunnallisen arvontuoton keskeisiä kysy-

myksiä ovat vaikutukset päätöksenteon legitimiteettiin ja toisaalta päätöksien laatuun. 

Siinä missä joidenkin mielestä legitimiteetti edellyttää laajaa ja suoraa osallistumista, 

kaikkien mukaan tämä ei ole enää järkevää moderneissa yhteiskunnissa. Myös ajatukset 

siitä, minkälaiset osallistumisen tavat tuottavat laadullisesti parasta päätöksentekoa 

vaihtelevat. Kansalaisten ja yhteisöjen suora panos voidaan nähdä laadulle välttämättö-

mäksi, tai toisaalta päätöksenteon kohteena olevia ongelmia pidetään niin monimutkai-

sina, ettei kaikkien perehdyttäminen niihin ole järkevää (ks. esim. Davis 2019). 

 
Osallistuminen ympäristövaikutusten arvioinneissa 

 

Osallistumisen tärkeydestä YVA-menettelyissä kertoo YVA-laissa asetetut tavoitteet, 

joiden mukaan menettelyn tulee ympäristövaikutusten arvioinnin edistämisen ohella ”li-

sätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia”. Kansalaisten ja yhteisöjen 
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osallistuminen on siis nostettu asiantuntijavetoisen ympäristövaikutusten selvittämisen 

rinnalle toiseksi lain päämääristä. Yleisön osallistumisen merkitys YVA-menettelyissä 

on tunnustettu yleisesti myös ympäristövaikutusten arviointia käsittelevässä kirjallisuu-

dessa (Glucker, Driessen, Kolhoff, & Runhaar 2013; O’Faircheallaigh 2010; Raetzke 

2013, 76).  

Yleisön osallistumisen lisäämistä on perusteltu useilla eri argumentilla. Glucker ym. 

(2013) ovat jakaneet perustelut kolmeen eri kategoriaan. Normatiivisten argumenttien 

mukaan osallistuminen katsotaan kansalaisoikeudeksi, sillä kansalaisten tulee saada vai-

kuttaa heitä itseään koskeviin päätöksiin. Lisäksi osallistumisella ajatellaan olevan posi-

tiivisia seurauksia, kuten oppiminen ja kansalaistaitojen kehittäminen. 

Sisällöllisten argumenttien mukaan osallistuminen parantaa päätöksenteon laatua. Eri 

tahot voivat menettelyn aikana tuoda ilmi asiantuntijuuteen tai esimerkiksi paikallistun-

temukseen perustuvaa informaatiota. Osallistuminen voi auttaa eri vaikutusten merkittä-

vyyden arvioimisessa ja arvovalintojen tekemisessä. Jalava ym. (2013) nostivat osallis-

tumisen ja yhteistyöhön perustuvan arvioinnin tärkeäksi välineeksi myös riskienhallin-

nassa ja epävarmuuksien käsittelyssä. Kun tietoa on arvioimassa useampi osapuoli, voi-

daan myös oikoa menettelyn toteutuksessa piileviä vääristymiä ja virheitä. Usein kirjal-

lisuudessa mainittu mahdollinen puolueellisuuden syy on hankkeesta vastaavan halu 

saada hanke hyväksytyksi (mm. O’Faircheallaigh 2010). 

Instrumentaaliset argumentit korostavat laajan osallistumisen avulla saavutettavaa pää-

töksenteon legitimiteettiä. Esimerkiksi ydinenergiahankkeiden kohdalla pelkän infor-

maation jakamisen on todettu nostavan hankkeiden hyväksyttävyyttä (Wang, Wang, Lin 

& Li 2020). Kuulemisen järjestämisestä itsessään on saattanut tulla signaali yhteisten 

arvojen sisäistämisestä, jolloin pelkkä lakien ja käytänteiden passiivinen noudattaminen 

vahvistaa päätöksenteon legitimiteettiä (Meyer & Rowan 1977). Toisaalta osallistumi-

nen voi myös sujuvoittaa hankkeen toimeenpanoa muun muassa tuomalla mahdolliset 

konfliktit esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa menettelyä. 

Julkista osallistumista ja YVA-menettelyitä koskevaa tutkimusta on paljon, mutta viran-

omais- ja asiantuntijatahoille kohdistettuihin lausuntokierroksiin on keskitytty kirjalli-

suudessa huomattavasti vähemmän. Tämä on tärkeä osa YVA-menettelyä, ja tapahtuu 
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tyypillisesti samanaikaisesti julkisten kuulemisten järjestämisen kanssa. Lausuntokier-

roksen arviointiin on kuitenkin mahdollista soveltaa edellä esiteltyjä sisällöllisten ja 

instrumentaalisten hyötyjen käsitteitä. 

 

Osallistuminen ydinenergiahankkeissa 
 

Ydinenergiahankkeissa osallistumisen ja legitimiteetin merkitys on korostunut aiheen 

kiistanalaisuuden takia. Suomessa osallistumista ydinenergiahankkeiden YVA-menette-

lyissä on tutkinut erityisesti Pekka Hokkanen, minkä lisäksi aihetta sivuaa muiden mu-

assa ydinenergiapolitiikkaa ja osallistumista yleisesti tutkinut Hannah Strauss. Suurin 

osa tästä tutkimuksesta sijoittuu 2000-luvun alkupuolelle, jolloin Suomessa tehtiin pää-

töksiä lisäydinenergian sekä ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta. 

Pekka Hokkanen (2008) keskittyi väitöskirjassaan kansalaisosallistumiseen YVA-me-

nettelyissä politiikkaverkostojen ja deliberatiivisen demokratian näkökulmasta. Hokka-

sen mukaan YVA-menettely on institutionalisoitunut osallistumisen väline, jossa kansa-

laisilla on lähtökohtaisesti eri asema kuin esimerkiksi hankkeesta vastaavalla (Hokka-

nen 2008, 261).  

Yksi hänen tutkimansa esimerkkitapaus oli Posiva Oy:n ydinjätteiden loppusijoituslai-

toksen YVA-menettely, johon lukeutui useampia yleisötilaisuuksia sekä avoimia lau-

suntokierroksia. Osallistumisen mahdollisuuksia oli useita, mutta suurin osa niistä ei 

Hokkasen mukaan täyttänyt deliberatiivisen demokratian kriteereitä. Esimerkiksi yleisö-

tilaisuuksissa agenda oli määritetty pitkälti etukäteen (emt., 176). Hokkanen havaitsi on-

gelmia myös lausuntokierrosten tulosten hyödyntämisessä: kansalaisten tai kansalaisjär-

jestöjen lausunnot huomioitiin vain niiden ollessa yhteneväisiä asiantuntijalausuntojen 

kanssa.  

Myös Hannah Strauss (2010) kritisoi osallistumisen järjestämistä ydinenergiahankkei-

den lupamenettelyssä, vaikka kansainvälisesti Suomen järjestelmää on pidetty erityisen 

demokraattisena. Hokkasen tapaan Strauss käyttää lähtökohtana deliberatiivisen demo-

kratian teoriaa, jonka mukaan avoin ja vapaa kommunikointi nostaa päätöksenteon legi-

timiteettiä, vaikka lopputulokset eivät olisikaan kaikkien osallistujien intressien mukai-

sia. Strauss päätyy tarkastelussaan samanlaiseen lopputulokseen Hokkasen kanssa. 
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Straussin mukaan käytetyt osallistumisen välineet keskittyvät ennemminkin kansalais-

ten informointiin kuin vastavuoroisen vuorovaikutuksen aikaansaantiin.  

Toisaalta laajamittaisen osallistumisen ideaalien soveltaminen korkean teknologian 

alalla tehtäviin päätöksiin saattaa olla käytännössä hankalaa. Christian Raetzke (2013, 

79–80) on nostanut esille piirteitä, jotka erottavat ydinenergiahankkeiden kohdalla jär-

jestetyt kuulemiset muiden alojen vastaavista. Ensinnäkin on tyypillistä, että hankkeen 

vastustajat vastustavat teknologian käyttöä kokonaisuudessaan. Toisekseen monet osal-

listujista ovat huolissaan erityisesti ydinturvallisuudesta, jonka ymmärtäminen vaatii sy-

vää teknistä asiantuntemusta. Varsinkin tämä asettaa Raetzken mukaan väkisinkin rajoja 

osallistumisen laajuudelle ja vaikuttavuudelle ydinenergiahankkeiden kohdalla. 

Raetzke päätyy kuitenkin painottamaan lopulta samaa asiaa kuin Hokkanen omassa 

työssään. Molempien tutkijoiden mukaan on tärkeää, että yleisölle annetaan rehellinen 

kuva osallistumisen mahdollisuuksista. Turhan optimistisen kuvan antaminen saattaa 

johtaa lopulta vain suurempaan tyytymättömyyden ja kriittisyyden tasoon hanketta koh-

taan. 

 

3.2.3 Tehokkuus 
 

Tehokkuus on perinteisesti määritelty hyötyjen ja kustannusten suhteeksi. Tässä tutkiel-

massa tehokkuutta lähestytään kuitenkin ensisijaisesti vaihtokauppana varovaisuusperi-

aatteen ja osallistumisen laajuuden toteuttamiselle. Vaihtokauppa vastaa jossain määrin 

kilvoittelua julkishallinnolle yleisesti asetettujen laadun parantamisen ja kustannusten 

leikkaamisen tavoitteiden välillä (Pollitt & Bouckaert 2017, 196–198). Kuitenkaan suo-

rat vähennykset kustannuksissa eivät ole ainoa syy varovaisuusperiaatteen tai osallistu-

misen toteuttamisen rajaamiselle. Eri osapuolilla voi esimerkiksi olla erilaisia näkemyk-

siä riskinotosta tai osallistumisen hyödyistä, minkä takia menettelyä halutaan rajata. 

Näitä asioita käsiteltiin varovaisuusperiaatetta ja osallistumista käsittelevien alalukujen 

kohdalla. 

Yksi valtiovallan päämääristä on luoda suotuisat olosuhteet elinkeinoelämän harjoitta-

miselle. Tällä viitataan esimerkiksi sääntelyn ennakoitavuuteen ja kohtuullisuuteen. 

Vastaavia tavoitteita on ollut kirjattuina muun muassa viimeaikaisiin hallitusohjelmiin 

(valtioneuvosto 2019, 11; 2015, 27). Ympäristövaikutusten arviointi ei siis itsessään saa 
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muodostaa niin isoa taloudellista taakkaa, että se systemaattisesti estäisi uusien hankkei-

den kehittämisen.  

Tehokkuuden tavoittelu YVA-menettelyissä voitaisiin joissain tapauksissa tulkita myös 

niin sanottujen yksityisten arvojen tavoitteluksi (Bozeman 2007), erityisesti jos täh-

täimessä on yksityinen voitontavoittelu. Tässä tutkielmassa tehokkuutta käsitellään kui-

tenkin julkisena arvona, jolloin arvioinnissa korostuvat politiikkatoimen vaikuttavuus ja 

hallinnollisten prosessien sujuvuus. 

Varovaisuusperiaatteen, osallistumisen ja tehokkuuden tavoitteiden ristiriidat on huo-

mattu aikaisemmassa kirjallisuudessa, vaikka näiden vastakkainasettelu ei ole aivan yk-

sinkertaista. Mahdollisimman laajalla menettelyllä on mahdollista esimerkiksi enna-

koida ympäristövaikutuksia, joihin puuttumalla vältytään kustannuksilta vaativalta toi-

melta tulevaisuudessa. Toisaalta mahdollisimman laaja menettely ei välttämättä ole hyö-

dyksi kansalaiselle, jos asiakirjojen yksityiskohtaisuus haittaa niiden luettavuutta. 

 

Tehokkuus ympäristövaikutusten arvioinneissa 
 

Kuten varovaisuusperiaatetta koskevan luvun kohdalla jo käsiteltiin, varovaisuusperi-

aatteen liian tiukan noudattamisen on pelätty estävän innovaatioita ja uusien hankkeiden 

aloittamista. Pelkona on, että liian laajasti toteutettuna ympäristövaikutusten arviointi 

viivästyttää hanketta ja lisää kuluja kohtuuttomasti. Myös viranomaisten päätöksenteko 

muuttuu raskaammaksi, mikäli kerätyn informaation määrä kasvaa huomattavasti. Tästä 

näkökulmasta YVA-menettelyjä ovat tutkineet Tim Snell ja Richard Cowell (2006). 

Snell ja Cowell keskittyvät tutkimuksessaan menettelyn ohjelmavaiheeseen, jossa mää-

ritetään selvitettävät ympäristövaikutukset ja tarvittavat tutkimukset. Tutkijat erottavat 

aikaisempaan kirjallisuuteen (Weston 2000) nojaten kaksi tapaa lähestyä ohjelmavai-

hetta. Ensimmäinen lähestymistapa painottaa tehokkuutta sekä teknokraattista käsitystä 

siitä, että YVA-menettelyssä etsitään vastauksia tarkasti rajattuihin ongelmiin ja tietoon 

perustuen. Toinen lähestymistapa korostaa puolestaan varovaisuusperiaatteen toteutu-

mista, osallistamista ja kehityksen pohtimista useista eri näkökulmista. 

Iso-Britanniassa tehtyjen haastattelujen perusteella suurin osa eri toimijoista tunnisti 

molempien lähestymistapojen arvot, vaikka saattoivatkin priorisoida jompaakumpaa 

lähtökohtaa. Laajuutta määritti kuitenkin ympäristöä koskevan huolen sijasta ennemmin 
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pelko laillisista seuraamuksista arvioinnin riittämättömyyden tapauksessa. Toisaalta tut-

kijat huomasivat, että merkittäviksi luetut ympäristövaikutukset perustuivat suureksi 

osaksi aikaisemmissa arvioinneissa syntyneille käytänteille. 

Snell ja Cowell selvittivät myös osallistumisesta koettuja hyötyjä. Muun muassa Wes-

ton (2004) on huomauttanut, että osallistuminen voi olla myös hankkeen edistämistä su-

juvoittava tekijä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden nostaa esille potentiaalisia konflikteja 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektia. Snellin ja Cowellin tutkimuksessa eri 

tahot olivat kuitenkin suhteellisen kriittisiä osallistumista kohtaan. Yleisön osallistumi-

sen ei koettu lisäävän yhteisymmärrystä, minkä lisäksi myös viranomaistahojen konsul-

tointi koettiin usein huonosti koordinoiduksi ja tuloksiltaan vähäiseksi prosessiksi. 

Toisaalta esimerkiksi Jalava ym. (2013) ovat kritisoineet YVA-menettelyiden osallistu-

jatahoja liiasta tehokkuuden painottamista. He päätyvät Suomen jätteenpolton YVA-

menettelyitä koskevassa tutkimuksessaan suosittelemaan osallistumisen ja yhteistyön 

lisäämistä, joka heidän mukaansa parantaisi varovaisuusperiaatteen ja epävarmuuksien 

hallintaa menettelyissä. 

 

Tehokkuus ydinenergiahankkeiden YVA-menettelyissä 
 

Varovaisuusperiaatteen toteutuminen sekä legitimiteettikysymykset ovat tärkeitä ydin-

energiahankkeiden kohdalla aiheen kiistanalaisuuden takia. Ydinenergiahankkeiden 

YVA-menettelyihin liittyy osuuksia, joissa tasapainoilu edellä mainittujen kriteerien ja 

tehokkuuden välillä tasapainottelu on hankalaa. Arviointiohjelmat ja –selostukset ovat 

monisatasivuisia asiakirjoja, joiden tiivistelmätkin ovat kymmeniä sivuja pitkiä. Suurin 

osa tutkituista vaikutuksista todetaan usein lisäksi merkitykseltään vähäisiksi. 

Ydinenergian käyttöön liittyvien riskien takia ympäristövaikutusten arvioiminen ja osal-

listaminen ovat käytännössä osa myös ydinenergialain mukaista lupamenettelyä. YVA-

menettelyssä ja ydinenergialain mukaisissa luvissa vaaditaankin hankkeesta vastaavalta 

osin samoja asioita käsitteleviä selvityksiä muun muassa ympäristöön liittyvistä asi-

oista. Merkitykseltään huomattavat laitokset tarvitsevat valtioneuvoston myöntämän ja 

eduskunnan hyväksymän periaatepäätöksen. Periaatepäätöshakemukseen tulee esimer-

kiksi sisällyttää ”selvitys suunnitteluperusteista, joita hakija aikoo noudattaa ympäristö-
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vahinkojen välttämiseksi ja ympäristörasituksen rajoittamiseksi” (YEA 24 §). Myös ra-

kentamis- ja käyttölupahakemuksissa on vastaavat kohdat (YEA 32 §, 34 §). YVA-me-

nettelyn ja ydinenergialain mukaisen lupaprosessin paremmalla koordinaatiolla voitai-

siin välttyä vaiheiden toistamiselta, mikäli tämän ei nähdä tuovan lisäarvoa. 

Kuten todettu, vaihtokauppa menettelyn laajuuden ja tehokkuuden välillä ei kuitenkaan 

ole yksinkertainen, sillä laajalla menettelyllä saattaa olla myös muita kuin suoraan ym-

päristövaikutuksiin kohdistuvia hyötyjä. Koska ydinenergiahankkeissa yhteysviran-

omainen ja lupia valmisteleva viranomainen on sama organisaatio, voi menettelystä koi-

tua myös synergiaetuja liittyen esimerkiksi asiantuntemuksen kasvuun. 

 

3.2.4 Päätöksenteon riippumattomuus 
 

Julkisen päätöksenteon tehtävänä on tasapainoilla yhteiskunnan eri intressien välillä, 

minkä takia riippumattomuus on yksi keskeisimmistä julkishallintoa ohjaavista arvoista 

(esim. Jorgensen & Bozeman 2007, 371, valtiovarainministeriö 2021). Päätöksenteon 

riippumattomuus on edellytys oikeudenmukaiselle ja legitiimille yhteiskunnalle, jossa 

valtio edistää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia tasapuolisesti. Kuitenkin myös 

riippumattomuuden rakentumista voidaan tulkita eri tavoilla. Riippumattomuuden voi-

daan nähdä edellyttävän selkeitä institutionaalisia rajoja (ns. checks and balances), tai 

toisaalta järjestelmässä on mahdollista luottaa yksittäisten virkamiesten ammattitaitoon 

toimia puolueettomasti.  

Toisin kuin muilla aloilla, ydinenergiahankkeiden YVA-menettelyiden yhteysviran-

omaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Muiden hankkeiden kohdalla roolia hoita-

vat ELY-keskukset. Yhteysviranomaisena toimimisen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö 

toimii ydinenergialain mukaisia lupia valmistelevana viranomaisena sekä säätelyä kehit-

tävänä tahona.  

Ministeriön moninainen rooli on herättänyt ajoittain huolta päätöksenteon riippumatto-

muudesta. Akateemisen tutkimuksen puolella asiaa on kritisoinut esimerkiksi Lampinen 

(2009). Lampisen mukaan ministeriölle on keskitetty paljon valtaa, sillä se toimii YVA-

menettelyn yhteysviranomaisena, lupia valmistelevana tahona sekä säätelevänä instituu-

tiona. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa alan tutkimustoimintaa. Näin ollen mi-
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nisteriö pystyy Lampisen mukaan takaamaan ydinenergia-alan lupahakemusten käsitte-

lyn sujuvuuden vastustuksesta huolimatta (emt., 66). Teollisuuden ja virkamiesten vä-

lejä on pidetty muutenkin läheisinä energiapolitiikan alalla. Esimerkiksi Ilkka Ruostet-

saaren (2010) tutkimuksissa on tullut ilmi energiaeliitin, eli esimerkiksi ministeriöiden 

johdon ja teollisuuden edustajien, keskinäinen verkottuneisuus ja samanmielisyys.  

Työ- ja elinkeinoministeriön asemaan liittyvät kysymykset nostettiin esille myös 

vuonna 2010 tehdyssä YVA-menettelyn toimivuusarvioinnissa. Osa haastateltavista oli 

tällöin esittänyt kritiikkiä ministeriön kaksoisroolia kohtaan. Arvioinnissa ei kuitenkaan 

havaittu asian tuottavan ongelmia YVA-menettelyiden toimivuudelle.  

 

 
Taulukko 1. Yhteenveto arvioinnin osa-alueista ja niiden operationalisoinneista. Tutkielmassa tar-
kastellaan sekä erilaisia tulkintoja yksittäisten tavoitteiden (osa-alueet) toimeenpanosta että nii-
den välisistä painoarvoista. 
  

Arvioinnin osa-alueet  
 

Määrittely 

Varovaisuusperiaatteen 

toteutuminen 

• YVA-lain soveltaminen 

• Menettelyyn kuuluvien vaihtoehtojen laajuus 

• Arvioitavien ympäristövaikutusten määrä, 

selvitysten laajuus 

Osallistuminen 

• Sisällölliset hyödyt: vaikutus päätöksenteon 

laatuun 

• Instrumentaaliset hyödyt: legitimiteetti, 

konfliktien esille nostaminen 

Tehokkuus 

• Menettelyn rajaaminen epävarmuudesta 

huolimatta 

• Päällekkäisyydet ja ylimääräisinä pidetyt 

tarkastelut 

• Muissa tehtävissä tukeminen 

Riippumattomuus 
• Työ- ja elinkeinoministeriön rooli ja 

toimintatavat 
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4 Asiantuntijahaastattelut ja aineiston keruu 
 

Tämän tutkielman ensisijainen menetelmä aineiston keräämiseksi on asiantuntijahaas-

tattelut, joiden sisältöä tarkastellaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tässä luvussa 

esitellään asiantuntijahaastatteluja ensin yleisellä tasolla ja sitten sovellettuna tämän tut-

kielman tutkimusasetelmaan. Luvussa käsitellään myös sidosryhmien tunnistamista ja 

haastateltavien valintaa sekä haastattelujen tekoon liittyviä rajoituksia. 

Aineiston keruun menetelmäksi valikoitui haastattelujen tekeminen, sillä tutkimuskysy-

mykseen liittyvä asiakirja-aineisto ei yksinään anna käsitystä menettelyiden toimivuu-

desta tai niitä ohjaavista tavoitteista. Esimerkiksi resurssien käyttöön tai menettelyjen 

eri osien hyötyjen painoarvot jäävät julkisista asiakirja-aineistoista piiloon. Haastattelut 

ovat tyypillisin menetelmä monitahoarviointien toteutuksessa (Vedung 2017, 73). Asi-

antuntijahaastattelua pidetään muutenkin tehokkaana menetelmänä, jonka sisällön voi 

kohdistaa tarkasti tutkimuskysymykseen (esim. Bogner ym. 2009, 2). 

Tutkielman aineisto koostuu yhdeksästä asiantuntijahaastattelusta. Haastateltavat ovat 

YVA-menettelyn ja ydinenergialain parissa työskennelleitä ja menettelyihin osallistu-

neita asiantuntijoita eri organisaatioista. Aineiston analyysiä ja menetelmää kuvataan 

seuraavassa luvussa. 

 

4.1 Asiantuntijahaastattelun erityispiirteitä 
 

Vaikka asiantuntijahaastattelua ei ole yleensä pidetty itsenäisenä haastattelun lajina, sii-

hen liittyy useita menetelmälle erityisiä piirteitä (Alastalo ym. 2017, 181). Tässä lu-

vussa menetelmää käsitellään erityisesti asiantuntijahaastatteluista kirjoitetun kirjalli-

suuden näkökulmasta, sillä tämä tulee lähimmäksi tämän tutkielman tiedontarpeita sekä 

menetelmän rajoituksia. 

Marja Alastalon ja Maria Åkermanin (2010, 372) mukaan asiantuntijoita haastatellaan 

erityisesti silloin, kun tarkoitus on muodostaa kuva yhteiskunnallisesta prosessista tai 

vuorovaikutussuhteista. Asiantuntijahaastatteluiden kautta on myös mahdollista tarkas-

tella eri toimijoiden näkökulmia tapahtumiin liittyen. Tutkimuskohteena ei kuitenkaan 

ole haastateltava itse vaan hänellä oleva tieto ja asiantuntemus, joka kumpuaa haastatel-

tavan institutionaalisesta asemasta tai muusta osallisuudesta (emt., 374).  
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Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluina, mikä on asiantuntija-

haastatteluille tavallista (Meuser & Nagel 2009, 35). Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

asettuu ennalta tiukasti määritetyn lomakemuotoisen haastattelun ja avoimen haastatte-

lun välille (Hirsjärvi & Hurme 2015, 44). Tutkija on siis etukäteen muodostanut haastat-

telun suurpiirteisen rungon tutkimuskohteena olevan ilmiön alustavaan jäsentelyyn ja 

haastateltavan asemaan pohjautuen. Yksityiskohtaiset haastattelukysymykset muotoutu-

vat kuitenkin vasta haastattelutilanteessa, ja ne vaihtelevat tilannekohtaisesti (emt., 48). 

Haastattelun sisältö määräytyy siis osin ennalta määrättyjen teemojen ja toisaalta esi-

merkiksi haastateltavien esiin tuomien näkemysten perusteella.  

Alastalo ja Åkerman (2010, 378) toteavat, että asiantuntijahaastattelun yksi ominainen 

piirre onkin aineistonkeruun ja aineiston analyysin lomittuminen toisiinsa. Koska paino-

arvoa annetaan haastateltavan organisatoriselle ja institutionaaliselle taustalle (ks. 

Meuser & Nagel 2009, 35), myös esitettävät kysymykset riippuvat haastateltavan ase-

masta. Teemojen jäsentely sekä kysymysten soveltaminen haastateltavan asiantuntijan 

mukaan edellyttävät tutkimuskohteena olevan ilmiön alustavaa analysointia, minkä li-

säksi kysymysrunkoa muokataan usein aiempien haastattelujen pohjalta (Alastalo ym. 

2017, 189).  

Tutkielman asetelma vastaa asiantuntijahaastattelun tyypillistä tutkimusasetelmaa. Tut-

kimuskohteenani on lakeihin perustuvat menettelyt ja näiden toimeenpano, mikä vastaa 

Alastalon ja Åkermanin (2010, 372) kuvaamia asiantuntijahaastattelun tavoitteita. Eri 

tahoja haastattelemalla on mahdollista saada tietoa eriävistä näkemyksistä, minkä lisäksi 

haastatteluissa avautuu myös tilaisuus toimeenpanon reflektointiin (Wroblewski & Leit-

ner 2009, 235). Toimeenpanon reflektointi on oleellista varsinkin silloin, kun tutkielman 

tavoitteena on politiikan tai toimintatapojen kehittäminen. 

Haastateltavat ovat valikoituneet tutkielmaan heidän institutionaalisen asemansa sekä 

menettelyihin osallistumisen takia. Haastateltavien eri positiot edellyttävät lisäksi, että 

haastattelukysymykset räätälöidään haastateltavan edustaman instituution mukaisesti. 

Jokaisessa haastattelussa käsitellään kuitenkin samoja teemoja, jotka perustuvat muun 

muassa lakiteksteihin ja soveltamaani teoreettiseen viitekehykseen.  

 



32 
 

4.2 Sidosryhmien tunnistaminen 
 

Asiantuntijahaastatteluissa tutkimuksen kannalta relevanttien haastateltavien joukko on 

usein rajallinen (Alastalo & Åkerman 2010, 374). Näin oli myös tämän tutkielman koh-

dalla, sillä haastateltavilla tuli olla kattavaa kokemusta YVA-menettelyjen soveltami-

sesta ydinenergiahankkeisiin. Suomessa ydinenergia-alan asiantuntijoiden piiri on suh-

teellisen pieni, vaikka ala on jaettu valtionhallinnassa kahden ministeriön vastuulle.  

Haastateltavien valinta alkoi menettelyssä relevanttien sidosryhmien tunnistamisesta. 

Monitahoarvioinnista kirjoittanut Pirkko Vartiainen (2007, 160) määrittää sidosryhmät 

yksinkertaisesti ”ryhmiksi ja yksilöiksi, joilla on intressejä arvioinnin kohteena olevaan 

toimintaan”.  

Tutkielman aiheen kohdalla relevantit sidosryhmät perustuvat pitkälti lakiin. Viran-

omaistahoista tärkeitä ovat etenkin työ- ja elinkeinoministeriö, Säteilyturvakeskus, ym-

päristöministeriö ja ELY-keskukset tahojen lakisääteisten roolien takia. Muita menette-

lyihin osallistuvia toimijoita ovat hankkeesta vastaava, YVA-konsultit sekä lausunto-

kierrokselle osallistuvat yhteisöt, mukaan lukien hankkeiden sijaintikunnat, sekä kansa-

laiset. Laissa itsessään viitataankin “kaikkien” tiedon saannin ja osallistumismahdolli-

suuksien lisäämiseen (YVAL 1 §). 

Suomessa ydinenergia-alan ylin johto ja valvonta kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle 

(YEL 54 §). Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla on myös alan lainsäädännön kehittä-

minen, minkä lisäksi se toimii ydinenergia-alan YVA-menettelyiden yhteysviranomai-

sena. Ydinenergian turvallisuuden valvonta kuuluu puolestaan Säteilyturvakeskukselle 

(YEL 55 §), joka on osa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa. Säteilyturvakes-

kuksella on merkittävä rooli myös ydinenergialain mukaisessa lupamenettelyssä, jossa 

lupien ehtona on Säteilyturvakeskuksen myönteinen lausunto ja turvallisuusarvio. Sätei-

lyturvakeskus antaa lausunnon myös YVA-menettelystä. 

Ympäristöministeriön rooli on olennainen YVA-menettelyissä, sillä se vastaa YVA-lain 

ohjauksesta, seurannasta ja yleisestä kehittämisestä (YVAL 32 §). Lisäksi ympäristömi-

nisteriö koordinoi YVA-menettelyihin liittyvän Espoon sopimuksen mukaisen rajat ylit-

tävien ympäristövaikutusten arvioinnin. Ympäristöministeriöltä pyydetään lisäksi lau-

sunnot ydinenergialain mukaisissa lupamenettelyissä. 
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Lisäksi nimenomaisesti YVA-menettelyissä tärkeä viranomainen on alueellinen elin-

keino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). ELY-keskukset toimivat menettelyi-

den yhteysviranomaisina kaikissa muissa YVA-tapauksissa ydinenergiaa lukuun otta-

matta (YVAL 10 §). ELY-keskuksilla on paljon ympäristövaikutuksiin liittyvää asian-

tuntemusta, ja myös he antavat poikkeuksetta lausunnon YVA-menettelyn molemmissa 

vaiheissa. Lisäksi ELY-keskukset valvovat mahdollista ympäristölupaa, jonka kuitenkin 

myöntää toimivaltainen aluehallintovirasto. 

Viranomaisten ohella keskeisiä toimijoita ovat ydinenergia-alalla toimivat yhtiöt, jotka 

toimeenpanevat ympäristövaikutusten arvioinnin ja hakevat lakisääteisiä lupia. Yhtiöi-

den rinnalla menettelyssä toimivat heidän palkkaamansa konsultit, jotka kirjoittavat 

asiakirjat lain vaatimusten energiayhtiöiden ohjeiden mukaisesti. Yhtiöiden intressit 

sekä kokemukset YVA-menettelyistä ja lupaprosessista ovat oletettavasti erilaisia viran-

omaisiin verrattuna. Tämän takia myös alan yhtiöiden edustajien haastattelu on oleel-

lista kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi. 

YVA-menettelyihin ja lupamenettelyyn osallistuu myös lukuisia muita tahoja lausun-

nonantajan ja yleisön roolissa. Esimerkiksi hankkeiden sijaintikunnilla on tärkeä rooli, 

sillä kunnat osallistuvat esimerkiksi kaavoitukseen sekä toimivat linkkinä hankkeen, vi-

ranomaisten ja paikallisten asukkaiden välillä. Periaatepäätöksen kohdalla kunnalla on 

myös veto-oikeus. Yksittäiset kansalaiset rajautuivat lähtökohtaisesti tutkimuksen ulko-

puolelle, sillä heidän joukostansa olisi vaikea löytää menettelyihin kattavasti perehty-

neitä henkilöitä. 

 

4.3  Haastateltavat 
 
Tutkielman aineisto koostuu yhdeksästä asiantuntijahaastattelusta. Tutkielmaa varten 

toteutettiin kuitenkin yhteensä 10 haastattelua. Koska ydinenergia-alalla työskentelevien 

henkilöiden määrä on Suomessa suhteellisen rajallinen, yksi haastateltavista koki, että 

jo organisaation esille tuominen saattaisi rikkoa anonymiteetin. Käytännön syiden takia 

kyseinen haastattelu päätettiin jättää varsinaisen analyysin ulkopuolelle. 

Viranomaistahoja edustavat haastateltavat tulivat työ- ja elinkeinoministeriöstä, Säteily-

turvakeskuksesta sekä ELY-keskuksesta. Ydinenergiayrityksistä haastateltiin kahta eri 

yhtiön edustajaa. Niin sanotuista ulkopuolisista osallistujista haastateltiin kahden eri 
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kansalaisjärjestön, Greenpeacen ja Suomen Luonnonsuojeluliiton, asiantuntijaa sekä 

yhtä YVA-menettelyiden ja erityisesti osallistumisen parissa pitkään työskennellyttä 

professoria. Viittaan häneen myöhemmin tutkijana.  

Käytännössä haastateltavat valittiin hyödyntämällä niin sanottua lumipallo-otantaa, 

jossa tutkija hyödyntää tiedossa olevien avainhenkilöiden verkostoja löytääkseen uusia 

haastateltavia (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 74). Osa haastateltavista taas löydettiin sel-

vittämällä menettelyihin osallistuneita henkilöitä yhteysviranomaisen julkaisemista 

asiakirjoista, kuten lausunnoista. Erityisesti lumipallo-otantaan liittyy riskejä tutkimus-

aineiston vääristymisestä ja yksipuoleisuudesta, sillä haastateltaviksi ei välttämättä 

päädy kuin tietyn ryhmän jäseniä (Morgan 2008). Menetelmä on kuitenkin yleisesti tun-

nistettu hyväksi tavaksi löytää niin sanottuja piilotettuja tiedonantajia, joiden löytämi-

nen olisi muuten vaikeaa. 

Lumipallo-otannan heikkouksien tasapainottamiseksi haastateltavien valintaan vaikutti 

organisaatiotaustan lisäksi myös kokemuksen määrä sekä monipuolisuus. Otannassa oli 

siis mukana harkinnanvaraisuutta (ks. Bryman 2015, 412–4). Kaikilla haastateltavilla 

olikin useamman vuoden kokemus joko ympäristö- tai ydinenergia-alalta, minkä lisäksi 

haastateltavat olivat osallistuneet eri hankkeiden YVA-menettelyihin. Toinen järjestö-

puolen edustajista oli lisäksi toiminut ympäristöaktivistina myös yksityiselämässään. 

Otantamenetelmän sisäänrakennettujen ongelmien lisäksi tutkielmaa rajoittaa se, ettei 

kaikkia suunniteltuja henkilöitä saatu haastateltua. Tutkielmaan ei saatu haastattelua 

aluehallintovirastosta, konsulttiyrityksen edustajalta tai lausunnoissa selkeän myöntei-

sesti ydinvoimaan suhtautuneilta järjestöiltä. Kiinnostavaa olisi voinut olla myös paikal-

lisella tasolla toimivan järjestön haastatteleminen. 

Haastateltaville luvattiin, ettei heidän nimeään julkaista tutkielman yhteydessä. Huomi-

onarvoista on myös se, että useampi haastateltava toi selväsanaisesti ilmi edustavansa 

ainoastaan omaa itseään, eikä haastatteluissa esitettyjä näkemyksiä voi täten pitää orga-

nisaatioiden virallisina kannanottoina. Tästä huolimatta tutkielmassa käytetään ajoittain 

sanamuotoa ”edustaja” viittaamaan yksinkertaisesti haastateltavan taustaan. 
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4.4 Aineiston keruuseen liittyvät rajoitukset 
 

Kuten kaikkien haastattelun tyyppien kohdalla, myös asiantuntijahaastattelu sidoksissa 

tilanteeseen, haastateltavan asemaan sekä haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutus-

suhteeseen (Alastalo ym. 2017, 181). Jos haastateltava ei esimerkiksi luota haastatteli-

jaan, haastateltava saattaa jättää joitakin asioita kertomatta, jolloin nämä rajautuvat ai-

neiston ja analyysin ulkopuolelle. Haastattelija ja haastateltava eivät välttämättä ole itse 

tietoisia kaikista vaikuttimistaan. 

Asiantuntijahaastatteluihin liittyy myös joitakin menetelmäkohtaisia rajoituksia. Alas-

talo ja Åkerman (2010, 384) kuvailevat esimerkiksi niin sanottua ammatillisuusmuuria. 

Käsitteellä viitataan tilanteeseen, jossa haastateltava haluaa ylläpitää positiivista kuvaa 

edustamastaan instituutiosta, ja tulee näin painottaneeksi toiminnan sujuvuutta ja luotet-

tavuutta. Alastalon ja Åkermanin mukaan tapa on ominaista varsinkin viranhaltijoille. 

Wroblewski ja Leitner (2009, 241) käsittelevät puolestaan tilannetta, jossa asiantunti-

joita haastatellaan osana arviointitutkimusta. Haastateltava asiantuntija saattaa olla osa 

sidosryhmää (stakeholder), joka on ollut mukana kehittämässä tutkimuskohteena olevaa 

politiikkaa tai toimintatapaa. Tutkielman tuloksilla saattaa myös olla suoraa vaikutusta 

esimerkiksi haastateltavan työnkuvaan. Tällöin haastateltava ei välttämättä ylipäätään 

halua vastata tutkimuskysymyksiin tai haastateltava saattaa liioitella vastauksia joko ne-

gatiiviseen tai positiiviseen suuntaan (emt., 236). Toisaalta Wroblewski ja Leitner nos-

tavat esille, ettei tämä ongelma koske pelkästään haastatteluja vaan se pätee myös asia-

kirja-aineistoon. 

Edellä kuvattujen rajoitusten merkitystä on tärkeä pohtia myös tämän tutkielman koh-

dalla. On oletettavaa, että menettelyyn osallistuvilla tahoilla on omia intressejä, jotka 

vaikuttavat haastateltavan näkemyksiin sekä haastattelutilanteeseen. Haastateltavien in-

tressien lisäksi monet vastauksista ovat haastateltavan muistin varassa, mikä saattaa niin 

ikään vääristää tuloksia. 

Tutkimusasetelmaa rakentaessa mahdollisia vääristymiä pyritään korjaamaan valitse-

malla haastateltaviksi eri instituutioiden ja organisaatioiden edustajia. Tämä mahdollis-

taa aineiston ristiinluennan, jossa haastatteluissa esille tulleiden tietojen luotettavuutta 

arvioidaan vertaamalla haastatteluja toisiinsa sekä asiakirja-aineistoon (esim. Alastalo ja 

Åkerman 2010, 377). Otoskoon ollessa suhteellisen pieni, ristiinluennan merkitys kas-

vaa entisestään. 
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Osa haastattelumenetelmän rajoituksista liittyy haastattelijan ja haastateltavan väliseen 

suhteeseen. Kun haastateltavat ja tutkimuksen kohde ovat tutkijalle tuttuja muista yh-

teyksistä, tutkimuksen ulkopuoliset valtasuhteet ja lojaliteetit voivat vääristää tutkimus-

prosessia sekä tulosten tulkintaa (ks. esim. Juvonen 2017). Haastattelija (tutkielman te-

kijä) työskentelee työ- ja elinkeinoministeriöllä YVA-menettelyiden parissa, minkä ta-

kia asemasta kumpuavien asenteiden vaikutuksia tulee pohtia kriittisesti. Tutkielman te-

ossa kuitenkin pyritään kohtelemaan kaikkia haastateltavia tasapuolisesti ja pitämään 

kiinni etukäteen suunnitellusta haastattelurungosta. Tutkielmaan liittyviä rajoituksia ja 

tutkimustulosten luotettavuutta käsitellään myöhemmin myös luvussa 5.4. sekä johto-

päätösten yhteydessä. 
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5 Aineisto ja menetelmä  
 

Tutkielman aineisto koostuu yhdeksästä ydinenergia-alalla ja ympäristövaikutusten ar-

viointimenettelyn parissa työskennelleen asiantuntijan haastattelusta. Haastateltavat 

ovat valikoitu monitahoarvioinnin viitekehyksen mukaisesti eri sidosryhmistä, jotka 

ovat aiemmissa menettelyissä tuoneet esille toisistaan poikkeavia näkemyksiä esimer-

kiksi lausuntokierroksilla. Tämän takia on oletettavaa, että heillä on eri näkemykset me-

nettelyä ohjaavista tavoitteista.  

Haastattelukysymykset muodostettiin pohjautuen aikaisemmin esitettyyn taulukkoon ar-

vioinnin osa-alueista ja niiden määrittelystä. Haastattelujen jälkeen aineisto litteroitiin ja 

koodattiin atlas.ti- ja taulukko-ohjelmia hyödyntäen. Käsiteltyä aineistoa analysoitiin si-

sällönanalyysin, kuten tyypittelyn ja pelkistämisen, keinoin. Laadulliseen sisällönana-

lyysiin liittyy myös useita rajoituksia, jotka liittyvät muun muassa tutkijan omien koke-

musten tai aseman vaikutukseen tulosten käsittelyssä. 

 

5.1  Aineisto 
 

Tutkielman aineisto koostuu yhdeksästä puolistrukturoidusta asiantuntijahaastattelusta, 

jotka toteutettiin ennalta laaditun kysymyspatteriston pohjalta. Haastattelut kestivät yh-

teensä 10 tuntia ja 42 minuuttia. Kysymyspatteriston rakenne noudatti kolmannessa lu-

vussa esitettyjä arvioinnin osa-alueita, mutta haastateltaville sallittiin myös kysymyk-

sistä ja niiden järjestyksestä poikkeaminen. Lisäksi haastattelujen edetessä esitettiin 

haastateltaville aiemmissa haastatteluissa esille tulleita näkökohtia keskustelun herätte-

lemiseksi.  

Haastattelun aluksi kysyttiin haastateltavilta taustakysymyksiä liittyen heidän uraansa 

ydinenergiahankkeiden YVA-menettelyjen parissa. Tämän jälkeen kysymykset käsitte-

livät menettelyn laajuutta ja arvioitavia ympäristövaikutuksia. Kysymykset kohdistuivat 

muun muassa YVA-menettelyissä esitettyjen vaihtoehtojen riittävyyteen, menettelyn te-

hokkaampaan kohdistamiseen sekä säteilyvaikutusten arviointiin. Nämä kysymykset 

tähtäsivät erityisesti varovaisuusperiaatteen toteutumisen arviointiin, sille annettuun pai-

noarvoon ja toivottuihin toimeenpanon keinoihin.  
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Osallistumisen kohdalla kysyttiin muun muassa osallistumisen ajoituksesta, osallistu-

mismahdollisuuksien riittävyydestä, saaduista hyödyistä ja kuulemisten tulosten käsitte-

lystä. Kysymyksillä selvitettiin eri sidosryhmien suhtautumista osallistumisen tärkey-

teen ja toimeenpanon tavoitetilaan. Riippumattomuuden osalta nostettiin esille aikai-

semmassa kirjallisuudessa esitettyä kritiikkiä työ- ja elinkeinoministeriön roolia koh-

taan, ja kysyttiin haastateltavien näkökantaa tähän. 

Haastattelun viimeisessä osassa kysymykset koskivat YVA-menettelyn tuloksien hyö-

dyntämistä. Kysymykset arvioivat menettelyn tehokkuutta. Näkökulmia menettelyn te-

hostamisesta pyrittiin kuitenkin saamaan esiin kaikkien muidenkin kysymysten koh-

dalla, kuten kysyttäessä menettelyn laajuuden sopivuudesta. Tarkoituksena oli selvittää 

sitä, miten eri sidosryhmät priorisoivat menettelyn tehokkuutta muihin tavoitteisiin näh-

den. Tutkimuskysymysten operationalisointi noudatti siis luvussa 3 esittämääni tauluk-

koa. Haastattelun perusrunko on tutkielman liitteenä (ks. liite 1). 

Haastatteluiden lisäksi tutkielman tausta-aineistona on käytetty asiakirja-aineistoa, ku-

ten YVA-menettelyissä annettuja lausuntoja. Lisäksi taustatiedon keräämisessä on käy-

tetty osallistuvaa havainnointia ympäristöministeriön järjestämässä YVA-SOVA-virtu-

aalitapaamisessa 16.4.2021. Nämä aineistot ovat kuitenkin vain täydentäviä, eli tutkiel-

man analyysi ja johtopäätökset perustetaan pääosin ainoastaan haastatteluaineistoon.  

 

5.2 Laadullinen sisällönanalyysi 
 

Tarkastelen haastatteluissa kerättyä aineistoa laadullisen sisällönanalyysin keinoin. No-

jautuen aikaisempaan kirjallisuuteen Tuomi ja Sarajärvi (2018, 78–79) listaavat laadul-

liselle sisällönanalyysille neljä työvaihetta. Ensimmäinen vaihe sisältää tutkijan päätök-

sen siitä, mikä aineistossa kiinnostaa. Käytännössä vaihe siis käsittää tutkimusongelman 

muotoilun, joka ohjaa kaikkia tulevia työvaiheita. Toisessa vaiheessa aineisto käydään 

läpi, ja sieltä merkitään tutkimuskysymyksen kannalta oleelliset osat, jotka sitten kerä-

tään erilleen.  

Kolmannessa vaiheessa aineistoa pelkistetään, teemoitellaan ja tyypitellään. Keskuste-

lun pelkistäminen tarkoittaa sitä, että viestin keskeinen sanoma redusoidaan yksinkertai-

seen virkkeeseen tai virkkeisiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 92). Pelkistäminen helpottaa 

myöhemmän analyysin tekemistä ja keskustelun kulun hahmottamista. Teemoittelussa 
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jokainen viesti koodataan yhden tai useamman aineistolähtöisesti muodostetun teeman 

alle (myös Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Teemoittelun avulla on helppo 

havaita jonkin asian ja asiayhteyden toistuminen aineistossa. Tyypittelyssä taas aineis-

toa eritellään perustuen esimerkiksi yhteisiin näkemyksiin jonkin teeman kohdalla. Ai-

neistoa siis ryhmitellään tehtyjen yleistyksien mukaan. Lisäksi aineistoa voidaan luoki-

tella, minkä jälkeen voidaan analysoida eri luokkien esiintymistiheyttä aineistossa. 

Tässä tutkielmassa hyödynnetään kuitenkin pääasiassa pelkistämistä, teemoittelua ja 

tyypittelyä.  

Neljännessä työvaiheessa analyysistä kirjoitetaan yhteenveto. Laadullisen sisällönana-

lyysin tavoitteena onkin tiivistää laajaa ja hajanaistakin aineistoa helpommin ymmärret-

tävään ja yhtenäiseen muotoon (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91). 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 80–85) mukaan sisällöllistä laadunanalyysiä voi tehdä niin 

deduktiivisesti, induktiivisesti kuin abduktiivisesti. Deduktiivisessa analyysissa yrite-

tään soveltaa yleistystä johonkin yksittäiseen havaintoon, kun taas induktiivisessa päät-

telyssä ja pyritään tekemään yleistyksiä yksittäisistä havainnoista. Deduktiivinen päät-

tely on siis teorialähtöistä, ja induktiivinen päättely aineistolähtöistä analyysiä. Abduk-

tiivinen päättely on näistä eräänlainen välimuoto, jonka yksi lähtökohta on ajatus siitä, 

että havainnointia edeltää aina jonkinlainen teoria. Tuomi ja Sarajärvi puhuvat tällöin 

teoriaohjaavasta analyysistä, jossa tutkija vuorottelee olemassa olevien teorioiden tai 

tulkintojen sekä aineiston välillä. 

Tutkielman analyysi sekoittaa teoria- ja aineistolähtöisen tutkimuksen piirteitä. Tut-

kielma on teorialähtöistä, sillä aineistosta etsitään ennalta määritettyjä arvioinnin osa-

alueisiin liittyviä näkemyksiä. Näin ollen analyysiä ohjaa varovaisuusperiaatetta, osal-

listumista, tehokkuutta ja riippumattomuutta koskeva teoria. Käytännössä arviointike-

hyksen muodostamista ohjasi kuitenkin YVA-menettelyistä työtehtävien kautta kertynyt 

taustatieto, kuten eri tahojen lausuntojen sisältöön perehtyminen. Lisäksi tutkielman vii-

tekehystä muokattiin jälkeenpäin lisäämällä erityisesti sidosryhmiä koskevan tutkimuk-

sen käsittelyä. Esimerkiksi energiapolitiikan kannatuskoalitioita käsittelevää tutkimusta 

käytettiin apuna tulosten tulkinnassa. Näin ollen tutkielman teossa hyödynnettiin myös 

abduktiivista päättelyä.  
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5.3 Menetelmän soveltaminen aineistoon 
 

Haastatteluaineiston käsittelyn ensimmäinen askel oli haastattelujen litterointi eli ääni-

tiedoston muuttaminen tekstimuotoon. Aineiston litteroinnin jälkeen aineisto koodattiin 

perustuen arvioinnin osa-alueita käsittelevässä luvussa esittämääni taulukkoon. Litte-

rointi ja koodaaminen vastaavat edellisessä luvussa esitetyn Tuomen ja Sarajärven 

(2018) listauksen toista työvaihetta, jossa aineisto käydään läpi, ja siitä merkataan tutki-

muksen kannalta oleelliset osat erilleen.  

Käytännössä koodaaminen tapahtui hyödyntäen atlas.ti-ohjelmaa, joka on suunniteltu 

isojen tekstimassojen käsittelyn helpottamiseksi. Varovaisuusperiaatteen, osallistumi-

sen, tehokkuuden ja riippumattomuuden lisäksi muodostin erilliset koodit menettelylle 

annetuille merkityksille sekä koetuille haasteille ja kehitysehdotuksille.  

Aineiston koodaamisen jälkeen yhteen osa-alueeseen tulleita vastauksia pystyttiin pel-

kistämään ja tyypittelemään. Pelkistäessä siis yksinkertaistin haastateltavan vastauksen 

lyhyempään muotoon, minkä jälkeen ryhmittelin vastauksia niiden sisällön perusteella 

(tyypittely). 

 

5.4 Menetelmään liittyvät rajoitukset ja analyysin luotettavuus 
 
Laadullisessa tutkimuksessa tiedon objektiivisuuden osalta tulee pohtia sekä havainto-

jen puolueettomuutta että luotettavuutta (Sarajärvi & Tuomi 2018, 118). Puolueetto-

muuden arviointi on oleellista, sillä laadullisen tutkimuksen eteneminen riippuu paljolti 

tutkijasta itsestään. Luotettavuuden arviointi rakentuu osittain puolueettomuuden arvi-

oinnille, mutta sitä voidaan tarkastella myös esimerkiksi vertaamalla saatuja tuloksia 

muihin alan tutkimuksiin. 

Eskolan ja Suorannan (1998, 151) mukaan laadullisen tutkimuksen arviointiin liittyviä 

kysymyksiä määrittää tutkijan mahdollisuus liikkua jatkuvasti aineiston, analyysin ja 

tulkintojensa välillä. Tutkija tekee tutkimuksen edetessä useita valintoja, jotka vaikutta-

vat työn kattavuuteen ja luotettavuuteen. Näin ollen tutkijan omat kokemukset ja asema 

pääsevät vaikuttamaan tutkielman tekoon koko prosessin ajan. Tämän tutkielman te-

koon vaikuttaa erityisesti tutkielman tekijän tausta julkishallinnon tutkimuksessa sekä 
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työkokemus työ- ja elinkeinoministeriöllä. Mahdollisten vääristymien kompensoi-

miseksi tutkielman teossa pyritään noudattamaan erityistä huolellisuutta analyysin tasa-

puolisuudessa sekä työ- ja elinkeinoministeriötä kohtaan esitetyn kritiikin huomioimi-

sessa. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella monista eri lähtökohdista. 

Mäkelä (1990, teoksessa Eskola & Suoranta 1998) erottaa luotettavuuden tarkastelusta 

kolme osa-aluetta, joista ensimmäinen on aineiston merkittävyys. Tämän tutkielman ai-

neistoa voi pitää merkittävänä, sillä se koostuu pitkän kokemuksen omaavien, eri yhteis-

kuntasektoreista tulevien, asiantuntijoiden näkemyksistä. Aineisto ei kuitenkaan ole täy-

dellinen, sillä kaikkia tavoiteltuja tahoja ei saatu haastateltua, minkä lisäksi kaikki haas-

tateltavat eivät osanneet vastata kaikkiin kysymyksiin. 

Toinen luotettavuuden tarkastelun osa-alue Mäkelän mukaan on aineiston riittävyys ja 

analyysin kattavuus. Riittävyyteen vaikuttaa esimerkiksi edellä mainittu haasteltavien 

kyky vastata kysymyksiin. Riittävyyden saavuttamista voidaan kuitenkin mitata esimer-

kiksi aineisto saturoitumisella, eli sillä, ettei uusi aineisto tuo enää mitään uutta tietoa 

tutkimuskysymykseen nähden.  

Analyysin kattavuudessa tärkeää on puolestaan se, ettei tulkintoja perusteta yksittäisiin 

havaintoihin. Esimerkiksi tämän tutkielman kohdalla on oleellista tuoda esille väitteen 

esittäjä sekä sen mahdollinen esiintymistiheys. Kattavuutta on mahdollista parantaa esi-

merkiksi triangulaatiolla, jossa samaa asiaa pyritään selvittämään esimerkiksi usean eri 

haastattelukysymyksen avulla tai huomioimalla useampia aineistoja (Sarajärvi & Tuomi 

2018, 125). 

Kolmas asia luotettavuuden arvioinnissa on analyysin arvioitavuus ja toistettavuus. Näi-

den kohdalla korostuvat analyysin tekemisen läpinäkyvyys eli prosessien eri vaiheiden 

mahdollisimman tarkka kuvaaminen. Vaiheiden kuvaamisen lisäksi läpinäkyvyyttä py-

ritään lisäämään esittämällä aineistosta sitaatteja analyysini tueksi. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyy myös useita muita käsitteitä, kuten var-

muus, vahvistuvuus ja siirrettävyys (Eskola & Suoranta 1998, 152–153). Varmuudella 

tarkoitetaan sitä, että tutkijan tulee huomioida tutkimukseen ennakoimattomalla tavalla 

vaikuttavat tekijät. Tämän tutkielman aineistoon saattaa vaikuttaa ennustamattomasti 

esimerkiksi haastatteluihin liittyvät seikat, kuten eri tasoinen valmistautuminen haastat-

teluihin. Vahvistuvuudella viitataan siihen, että aineistosta tehdyt tulkinnat saavat tukea 
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muista tutkimuksista. Siirrettävyydellä tarkoitetaan puolestaan mahdollisuutta siirtää tu-

loksia toiseen kontekstiin tietyin ehdoin. Arvioin tutkielman tulosten luotettavuutta 

edelleen johtopäätöksien yhteydessä. 
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6 Analyysi 
 
Aineiston analyysi toteutettiin perustuen teorialuvussa esitettyyn taulukkoon neljästä ar-

viointikriteereistä ja niiden operationalisoinnista. Tulokset käsitellään ensin osa-alue 

kerrallaan. Luvun lopussa on yhteenveto tuloksista, jolloin käsitellään myös tavoitteiden 

välisiä painoarvoja. Lisäksi esitellään haastatteluissa esille tulleet konkreettiset kehitys-

ehdotukset. 

 

6.1 Varovaisuusperiaate 
 

Varovaisuusperiaate on kansainvälisesti tunnistettu ympäristöpolitiikan ja –oikeuden 

lähtökohta, jonka mukaan tieteellistä epävarmuutta ei voi käyttää syynä ihmisiä tai ym-

päristöä suojelevien ennaltaehkäisevien keinojen toteuttamatta jättämiselle (esim. Rion 

julistus, YK 1992). Ympäristövaikutusten arviointimenettely on itsessään varovaisuus-

periaatetta toteuttava politiikkaväline, jonka edistää niin kestävyyden, reiluuden kuin 

osallistamisen arvoja julkishallinnossa (julkishallintoa ohjaavista arvoista ks. Jorgensen 

& Bozeman 2007).  

Varovaisuusperiaatteen toteutuminen arviointimenettelyn kohdalla voi kuitenkin vaih-

della, sillä sekä periaatteen että menettelystä annetun lain soveltamista voidaan tulkita 

monella tapaa. Varovaisuusperiaatetta on mahdollista tulkita kirjaimellisesti, jolloin 

luultavasti kannatetaan matalaa soveltamiskynnystä sekä laajaa ja yksityiskohtaista me-

nettelyä. Toisaalta painoarvoa voidaan antaa enemmän muille arvoille, kuten taloudelle 

ja tehokkuudelle, jolloin hyväksytään jonkinasteinen haitallisten ympäristövaikutusten 

riski. 

Haastateltavien näkemyksiä varovaisuusperiaatteen toimeenpanoon ja sille annettuun 

painoarvoon pyrittiin selvittämään usealla eri haastattelukysymyksellä. Haastatteluissa 

kysyttiin haastateltavan suhtautumista ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sovel-

tamiseen, ohjelmassa esitettyihin hankevaihtoehtoihin, merkittävien ympäristövaikutus-

ten määrittelyyn, menettelyn parempaan kohdentamiseen, ja siihen jääkö menettelystä 

puuttumaan jotakin. Lisäksi haastatteluissa kysyttiin haastateltavan suhtautumista on-

nettomuus- ja poikkeustilanteiden vaikutusten sekä säteilyvaikutusten selvittämiseen ja 

esittämiseen menettelyssä. Mikäli haastateltava kannatti matalaa soveltamiskynnystä ja 
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menettelyn laajentamista, hänen katsottiin antavan enemmän painoarvoa varovaisuuspe-

riaatteelle suhteessa muihin tavoitteisiin. Lisäksi eroja ja samankaltaisuuksia etsittiin 

varovaisuusperiaatteen toimeenpanon tavoista. 

 

6.1.1 YVA-lain soveltaminen hankkeisiin 
 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 3 § mukaan YVA-menettelyä 

tulee soveltaa hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä 

ympäristövaikutuksia. Arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset on lueteltu lain liit-

teessä, jossa on listattuna muun muassa ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit sekä 

ydinjätteen tai muun radioaktiivisen jätteen loppusijoitukseen suunnitellut laitokset. 

Ydinreaktoreiden tapauksessa myös purkaminen ja käytöstä poistaminen edellyttää 

YVA-menettelyä. 

Lain liitteenä olevan hankeluettelon tulkinta onkin suhteellisen suoraviivaista lukuun ot-

tamatta ydinvoimalaitosten käytön jatkoon liittyviä kysymyksiä. Tällaisenaan laki ei 

edellytä YVA-menettelyä käyttöluvan jatkamisen yhteydessä, ellei samalla toteuteta 

merkittävää laitosmuutosta tai tarkastella käytöstä poistoa vaihtoehtona. Suomessa pää-

tös ydinvoimalaitosten käytön jatkamisesta onkin tehty ilman YVA-menettelyä kertaal-

leen sekä Loviisan että Olkiluodon voimalaitosten kohdalla. Asiasta on kuitenkin ollut 

tuoreeltaan keskustelua kansainvälisellä tasolla, sillä YK:n talous- ja sosiaalineuvoston 

työryhmä on esittänyt Espoon sopimuksen (YVA-menettelyn) soveltamista ohjeistuksen 

vuoden 2020 lopulla. Ohjeistus antaa kuitenkin edelleen tilaa osapuolten tulkinnalle.  

Suurin osa haastateltavista vastasi, että Suomen nykyisen lain mukainen soveltaminen 

on riittävää, tai ettei heillä ole mielipidettä asiasta. Haastateltavat luottivat työ- ja elin-

keinoministeriön asiantuntemukseen lain tulkinnassa, ja toivat esille mahdollisuuden 

käydä keskustelua ympäristöministeriön sekä ELY-keskuksien kanssa epäselvissä tilan-

teissa.  

Kuitenkin ympäristöjärjestöjen edustajilla oli selkeä näkemys siitä, että ympäristövaiku-

tukset tulisi arvioida myös käytön jatkoa harkittaessa. Haastateltavat vetosivat ydinvoi-

malaitoshankkeiden suureen kokoon. Myös työ- ja elinkeinoministeriön virkamies piti 

asiasta käytävää keskustelua tärkeänä varsinkin, kun asia on ollut esillä myös kansain-

välisesti. Koska käyttöluvat uusitaan tyypillisesti 10 tai 20 vuodeksi kerrallaan, jatkuu 
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myös lämpimän jäähdytysveden ympäristövaikutukset ja käytetyn polttoaineen kertymi-

nen. Muut ongelmat soveltamisessa oli virkamiehen mukaan yksittäisiä. 

Yrityksen edustajat vetosivat vahvasti lakiin, ja totesivat toiminnanharjoittajan toimi-

van, kuten laissa määrätään. Fortumin toimihenkilö toivoi selkeämpiä kriteereitä lain 

soveltamiseen ja soveltamisalaan. Haastateltava toi esille, että yritykset haluaisivat 

tehdä päätöksiä hankkeista sisäisesti tietäen, mitä hankkeiden osia tulee sisällyttää arvi-

ointimenettelyyn. 

Toinen lain soveltamista käsittelevä haastattelukysymys koski mahdollisia pienreakto-

reita ja niiden YVA-menettelyjä. Kaikki haastateltavat pitivät selvänä, että menettely 

koskee sellaisenaan myös pienreaktoreita. Myös laki on tästä asiasta yksiselitteinen. 

Useampi haastateltava korosti kysymystä pienydinvoimalaitosten ja ydinenergian ylei-

sestä hyväksyttävyydestä, jonka saavuttaminen nähtiin tärkeänä. Haastatteluissa toistui 

näkemys, etteivät sosiaalipsykologiset vaikutukset ja hankkeiden legitimiteetti ole vält-

tämättä ole verrannollisia ydinvoimalaitoksen kokoon. ELY-keskuksen asiantuntija toi 

kuitenkin esille, että yhdelle sijaintipaikalle on mahdollista toteuttaa yksi YVA-menet-

tely, jossa vaihtoehtoina on eri määrä reaktoreita. Tällöin siis jokaiselle samalle sijainti-

paikalle rakennettavalle laitosyksikölle ei tarvitsisi tehdä erillistä menettelyä, vaikka lai-

tospaikalla toimisi useampikin yritys. 

Haastateltavien välillä ei ilmennyt suuria näkemyseroja YVA-menettelyn soveltami-

sesta epäselvissä tilanteissa. Käytön jatkon tapauksessa ympäristöjärjestöt esittivät sel-

keän kannan YVA-menettelyn tarpeesta. He siis kannattivat nykyistä matalampaa sovel-

tamiskynnystä menettelylle. Työ- ja elinkeinoministeriön virkamies asettui tukemaan 

tätä kantaa, ja nosti samassa yhteydessä esille myös hankkeiden poliittisuuden, minkä 

takia erimielisyyttä syntyy. Ministeriö on aikaisemmin soveltanut varovaisuusperiaa-

tetta ministerin johdolla ainakin Fennovoiman tapauksessa, jolloin yhtiö teki kokonaan 

uuden vaikutustenarvioinnin laitostyypin vaihtuessa. 

Muut viranomaiset totesivat luottavansa yhteysviranomaisen kykyyn päättää asiasta. 

Yrityksistä ei puolestaan haluttu ottaa kantaa kysymykseen lukuun ottamatta toivetta so-

veltamiskriteerien selkeydestä. Passiivisuus saattaa selittyä sillä, ettei toiminnanharjoit-

taja koe pystyvänsä vaikuttamaan lainsäädäntöön, mutta toisaalta taustalla saattaa olla 

myös pyrkimys säilyttää positiivinen ja yhteistyökykyinen yrityskuva. 
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6.1.2 Vaihtoehtotarkastelu 
 

YVA-asetuksen (2017/277) 4 § mukaan menettelyssä hankkeelle tulee esittää sen koh-

tuulliset vaihtoehdot sekä vaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta (ns. nollavaihtoehto), 

ellei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton. Ydinjätteiden loppusijoituk-

seen liittyvissä hankkeissa varsinaista nollavaihtoa ei varsinaisesti ole olemassa, sillä 

jätteet on joka tapauksessa sijoitettava jonnekin. Samoin käyttöluvan jatkamisen tapauk-

sessa nollavaihtoehto on laitoksen purkaminen, joka on itsessään YVA-lain soveltamis-

alaan kuuluva hanke. Tyypillisesti uusien laitosten menettelyissä esitetyt hankevaihto-

ehdot liittyvät hankkeen sijaintiin. 

YVA-menettelyiden lausuntokierroksilla on usein tullut esille näkemys, jonka mukaan 

menettelyissä tulisi käsitellä useampia vaihtoehtoja nykyistä syvemmin. Näkemys on 

ollut esillä erityisesti ydinvoimalaitosten arviointimenettelyissä. Esimerkiksi Loviisan 

ydinvoimalaitoksen jatkoa käsitelleen ohjelmavaiheen kuulemisessa toivottiin tarkaste-

luun muun muassa skenaariota, jossa laitos joudutaan sulkemaan etuajassa siinä ilmene-

vän vian takia sekä hankkeen tarkempaa suhteuttamista ilmastotavoitteisiin (työ- ja elin-

keinoministeriö 2020c). Toisaalta esimerkiksi Fennovoiman YVA-menettelyissä vaihto-

ehtoina hankkeen toteutukselle on tarkasteltu osakkaiden energiansäästötoimia sekä sa-

man sähkömäärän tuottamista muilla tuotantomuodoilla (Fennovoima 2008, 2014). 

Ajatus vaihtoehtotarkastelun laajentamisesta tuli esille myös haastatteluissa. Green-

peacen asiantuntijan mukaan esitettyjen vaihtoehtojen määrä on sinänsä riittävä, mutta 

yksittäisten vaihtoehtojen tarkastelua tulisi laajentaa nykyiseen verrattuna. Haastateltava 

toteaa, että Suomen ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta vaihtoehtotarkastelujen 

tulisi olla mahdollisimman tarkkoja: ”Tavallaan mitä tarkempia skenaarioita pystyy te-

kemään, sitä parempi, ja sitä hyödyllisempiä nämä prosessit ovat sitten laajemmin sen 

suhteen, että miten Suomen ilmastotavoitteet toteutuu, ja mihin suuntaan me ollaan me-

nossa yhteiskuntana. Että miten me halutaan täällä energia ja sähkö tuottaa.”  

Myös toinen, kansalaisaktivistinakin toiminut, Suomen luonnonsuojeluliiton asiantun-

tija totesi vaihtoehtotarkastelujen olevan liian suppeita. Vaikka ohjelmavaiheessa vaih-

toehtoihin on mahdollista vaikuttaa lausunnoilla, haastateltava koki vaihtoehtotarkaste-

lun olevan pitkälti ennalta määrätty. Sidosryhmien osallistumisen merkitystä vaihtoeh-

totarkastelussa painotti myös haastateltavana ollut tutkija. 
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Viranomaistahot lähestyivät asiaa lain edellytysten kannalta. Kaikissa kolmessa viran-

omaishaastattelussa toistui näkemys siitä, ettei yksittäistä yritystä voida velvoittaa tar-

kastelemaan esimerkiksi muihin energiamuotoihin perustuvaa sähköntuotantoa hanke-

kohtaisessa YVA-menettelyssä. Kuntapäättäjän mukaan lisävaihtoehdot eivät olisi tuo-

neet kunnalle mitään lisäarvoa menettelyyn. Vaihtoehtotarkastelua pidettiin tärkeänä 

osana menettelyä, mutta sen todettiin olevan nykyisessä muodossaan riittävä. 

Kaksi yrityksen edustajaa olivat viranomaistahojen kanssa asiasta samaa mieltä. Toinen 

yrityksen edustaja totesi lisäksi, että mikäli vaihtoehtoja lisättäisiin, laajuus hämärtäisi 

menettelyn tarkoitusta: ”Jos […] yvassa oltais käsitelty kaikkea mahdollista, niin se pai-

suisi niin isoksi, että mille se päätös olisi enää relevantti?” Vastauksessa käy selvästi 

ilmi ristiriita menettelyn laajentamisen sekä päätöksenteon tehokkuuden välillä. 

Haastateltavien näkemykset vaihtoehtotarkastelun laajuudesta vaihtelivat perustuen 

haastateltavan taustaan. Ympäristöjärjestöjen ja tutkimusmaailman edustajat näkivät tar-

peen nykyistä laajemmalle ja avoimemmalle vaihtoehtotarkastelulle, kun taas viran-

omaiset, kuntapäättäjä ja yritysten edustajat pitivät nykyistä tapaa kohtuullisena ja riittä-

vänä. Ympäristöjärjestöt perustelivat kantaansa nimenomaisesti varovaisuusperiaatteella 

sekä kestävyyden argumenteilla, kun taas muut tarkastelivat asiaa lain kannalta. 

 

6.1.3 Selvitysten laajuus ja vaikutusten merkittävyyden määrittely 
 

Haastatteluissa hankkeiden ympäristövaikutuksia oli jaoteltu karkeasti suoriin luonto-

vaikutuksiin, sosioekonomisiin vaikutuksiin sekä toisaalta normaalikäytön aikaisiin vai-

kutuksiin ja onnettomuus- ja poikkeustilanteiden vaikutuksiin. Yleisesti haastateltavat 

tunnistivat merkittävimmiksi vaikutuksiksi hyvin samanlaisia aihepiirejä, eli sijaintipai-

kasta riippuvat erityiset luontoarvot, vesistövaikutukset (erityisesti jäähdytysvesistä syn-

tyvät), sosioekonomiset vaikutukset sekä onnettomuuksiin varautumisen vaikutukset. 

Kaikkien haastateltavien mielestä YVA-menettelyn tulee olla laaja isojen ydinlaitos-

hankkeiden, kuten nykyisten ydinvoimalaitosten, tapauksissa. Useampi haastateltava toi 

esille oman kokemuksensa rajoittuvankin vain kaikista mittavimpiin YVA-menettelyi-

hin. 
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Viranomaisten ja yritysten edustajien mukaan YVA-menettelyjen laajuudet ovat vastan-

neet hankkeiden kokoa ja merkitystä, ja laajuutta on myös onnistuttu säätelemään han-

kekohtaisesti. Myös ympäristöjärjestöt pitivät laajuutta otsikkotasolla sopivana, mutta 

esimerkiksi ilmasto- ja säteilyvaikutuksiin sekä onnettomuustarkasteluun tulisi saada li-

sää syvyyttä. Menettelyissä tulisi esimerkiksi huomioida paremmin ilmastonmuutoksen 

myötä muuttuvat olosuhteet, minkä lisäksi menettelyssä tulisi mallintaa erittäin vakava 

INES 7 -luokan onnettomuus. Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntija kritisoi tehtäviä 

selvityksiä tieteellisesti epäpätevinä. 

Pyrkimys mahdollisimman kattavaan menettelyyn tuli ilmi kysyttäessä vaikutusten mer-

kittävyyden arvioinnissa. ELY-keskuksen edustaja totesi, että lähtökohtaisesti kaikki 

ympäristövaikutukset on arvioitava, jotta myös merkittävyyden pystyy arvioimaan. Sa-

maa totesivat yrityksen edustajat. Toinen yrityksen edustajista kertoi lisäksi, että menet-

telyn edetessä tulee mukaan helposti uusia asioita tietomäärän kasvaessa. Hän piti tätä 

hyvänä asiana. Sen sijaan liian rajattu menettely saattaisi tuottaa ongelmia, mikäli myö-

hemmin jouduttaisiin palaamaan ulkopuolelle jääneisiin asioihin. 

Erityisen selvästi varovaisuusperiaatteen toteutuminen nousi esille ELY-keskuksen asi-

antuntijan haastattelussa. Siinä missä yritykset lähestyivät tätä merkittävyyden arvioin-

tia lähinnä laillisten seuraamusten tai lisäkustannusten riskin kautta, ELY-keskuksen 

asiantuntijan haastattelussa korostuivat luontoarvot. ELY-keskuksen asiantuntija korosti 

varman päälle pelaamista epävarmoissa tilanteissa: ”Jos ei varmuudella voida sa-

noa, ettei jokin vaikutus voi olla merkittävä, niin sekin voi olla peruste sille, että se on 

merkittävä”. Kysyttäessä menettelyn tehokkaammasta kohdentamisesta, ELY-keskuk-

sen asiantuntija totesi sen olevan ”käytännössä mahdotonta” etukäteen. Jo käynnissä 

oleville laitoksille tarkempi kohdentaminen voisi olla mahdollista, mutta tämä tulisi har-

kita tapauskohtaisesti. Vaikutusten merkittävyys määritetään yhteysviranomaisen perus-

tellussa päätelmässä, mikä on haastateltavan mukaan arvokasta tietoa tulevia menette-

lyitä varten. Näin ollen voisi olettaa, että kun perusteltuja päätelmiä annetaan enemmän, 

menettelyjen sisällöt kohdentuvat mahdollisesti paremmin merkittävimpiin vaikutuk-

siin. 

Sekä työ- ja elinkeinoministeriön virkamies että yrityksen edustajat näkivät yleisön ja 

lausunnonantajien olevan keskeisessä roolissa menettelyn sisällön ohjaamisessa. Laki 

sekä yhteysviranomainen edellyttävät tiettyjen vaikutusten arvioimista standarditasolla, 
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mutta muutoin menettelyä ohjaa yleisö ja yhteiskunnallinen tilanne. Myös useassa 

YVA-menettelyssä mukana olleen kunnan edustajan haastattelussa kävi ilmi, että kes-

kustelua käytiin erityisesti asioista, joita kuntalaiset pitivät tärkeinä, ja näiden osalta 

päädyttiin myös selvitysten ja lieventämistoimenpiteiden tekemiseen.  

Toisaalta haastateltavana ollut tutkija toi esille, että menettelyjen sisältö riippuu pitkälti 

sen toteuttajista. Alan tutkimusryhmän näkemys on, että välillä menettelyihin suhtaudu-

taan hyvinkin kunnianhimoisesti, ”ja sitten on tapauksia, joissa lakia tulkitaan hyvin kir-

jaimellisesti, ja vain niin tehdään, jotta pystytään sanomaan, että asia on tehty”. Tämän 

takia menettelyä saattaisi olla hyvä säädellä yksityiskohtaisemmin. 

Haastatteluissa kysyttiin lisäksi, että jääkö ydinenergiahankkeiden YVA-menettelyistä 

puuttumaan jotakin. Vastauksissa ei ilmennyt systemaattisia puutteita. Tutkija ja ympä-

ristöjärjestöt nostivat esille yksittäisiä seikkoja, kuten yhteisöjen dynamiikkaan kohdis-

tuvien vaikutusten, vakavien onnettomuuksien, ilmastonmuutoksen ja muuttuvan ympä-

ristön merkityksen tarkastelun. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviä vaikutuksia 

voisi ympäristöjärjestön mukaan tuoda aina enemmän esille. ELY-keskuksen edustaja 

totesi puolestaan, että vaikutusten lieventämistoimenpiteisiin tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota ydinlaitoshankkeissa niiden koon ja pitkäikäisyyden takia. 

Vaikka menettelyn laajuuden hallitseminen tunnistettiin haasteeksi, haastateltavien mu-

kaan siinä oli onnistuttu tähän mennessä kohtuullisen hyvin. Ainoastaan Suomen luon-

nonsuojeluliiton edustaja oli paikoin hyvin kriittinen tehtävien selvitysten määrään ja 

tarkkuuteen. Esimerkiksi säteilyvaikutuksia tulisi hänen mukaansa tutkia nykyistä huo-

mattavasti tarkemmin. Myös Greenpeacen asiantuntija toivoi esimerkiksi ilmastovaiku-

tusten tarkempaa selvittämistä. Ympäristöjärjestöjen kantoja lukuun ottamatta näke-

myserot selvitysten toteuttamisesta olivat pieniä. Varovaisuusperiaatteen toteuttamista 

suhteessa muihin menettelyn tavoitteisiin käsitellään yhteenvedossa (luku 6.5). 

 

6.2 Osallistuminen  
 
Glucker ym. (2013) perustelevat osallistumisen edistämistä kolmella eri tavalla. Norma-

tiivisesta lähtökohdasta katsottuna kansalaisten ja yhteisöjen mahdollisuus osallistua 
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heitä koskevaan päätöksentekoon on perusoikeus. Osallistumismahdollisuuksien ja tie-

don saannin tavoitteet ovatkin kirjattuina ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

annettuun lain tavoitteisiin. 

Toisen lähestymistavan mukaan osallistumisen lisäämisellä on sisällöllisiä hyötyjä pää-

töksenteolle. Osallistuvat tahot voivat menettelyn aikana lisätä päätöksenteon tietopoh-

jaa liittyen esimerkiksi ympäristövaikutuksiin tai tehtäviin arvovalintoihin. Kolmannen 

lähestymistavan mukaan osallistumisella on myös instrumentaalisia hyötyjä liittyen 

hankkeiden ja menettelyn legitimiteettiin ja toteutuksen sujuvuuteen.  

Tässä tutkielmassa osallistumisen arvioimista lähestyttiin erityisesti kahden jälkimmäi-

sen argumentin kannalta, vaikka osallistuminen tunnistetaan myös perusoikeudeksi, 

jolla on itseisarvo. Haastattelut sisälsivät kysymyksiä osallistumisen koetuista hyö-

dyistä, hankkeiden hyväksyttävyyden edistämisestä, lausuntojen sisällöstä sekä vaikut-

tavuudesta. Tarkoituksena on selvittää, miten eri tahojen mukaan kuulemisten tuomia 

sisällöllisiä ja instrumentaalisia hyötyjä voisi lisätä, ja miten osallistumista priorisoidaan 

muihin tavoitteisiin nähden.  

 

6.2.1 Osallistumisen sisällölliset hyödyt 
 

Haastateltavien mukaan kuulemisprosessissa tulee toistuvasti ilmi asioita, jotka vaikut-

tavat menettelyn kulkuun. Näin kokivat kaikki viranomaiset, molemmat yrityksen edus-

tajat sekä myös kunnan edustaja. Esimerkkejä tällaisista seikoista annettiin erityisesti 

liittyen erilaisiin luontoarvoihin, kuten vesistöihin ja lajiesiintymiin, mutta myös esi-

merkiksi alueella oleviin elinkeinoihin ja niiden huomioimiseen. Toisaalta osallistumi-

sen nähtiin lisäävän myös yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan tietämystä hank-

keen toimintaympäristöstä. 

Annettujen lausuntojen hyödyntäminen korostui erityisesti yritysten edustajien, työ- ja 

elinkeinoministeriön virkamiehen sekä kunnan edustajan puheenvuoroissa. Molemmat 

yrityksen edustajat painottivat kaikkien tulleiden lausuntojen huolellista läpikäymistä ja 

hyödyntämistä. Toinen haastateltava tosin toi ilmi, ettei hyödyntäminen aina ole suora-

viivaista, sillä lupamenettely ja hankkeen eteneminen ovat monivaiheisia ja pitkiä pro-

sesseja. Työ- ja elinkeinoministeriön virkamies totesi yleisön pitkälti ohjaavan menette-

lyn sisältöä. Kunnan edustaja toi puolestaan esille, että esimerkiksi säteilyvaikutuksiin 
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liittyviä kysymyksiä käytiin yksityiskohtaisesti läpi ”jopa kiusallisuuteen asti” juuri 

kansalaisten vaikutuksesta. 

Skeptisemmin kuulemisen hyödyntämiseen suhtautuivat tutkija sekä ympäristöjärjestöt. 

Tutkija nosti esille esimerkkejä, joissa kansalaisilta, kuten kalastajilta, saatua paikallis-

tuntemukseen perustuvaa tietoa oli hyödynnetty vaikutustenarvioinnissa. Samalla hän 

kuitenkin totesi lausuntojen sisällöllisen hyödyntämisen olevan vaihtelevaa. Ympäristö-

järjestöjen edustajat taas kokivat huomiotta jättämisen olevan systemaattisempaa. Suo-

men luonnonsuojeluliiton asiantuntijan mukaan ”kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä aliar-

vioidaan”, kun taas Greenpeacen edustajan kokemuksen mukaan lausunnoilla ja menet-

telyllä ei ole merkitystä hankkeeseen liittyvään päätöksentekoon. 

Näkökannat osallistumisen sisällöllisestä hyödyntämisestä siis eroavat voimakkaasti toi-

sistaan. Erot saattavat johtua useasta eri syystä, joista yksi on eriävät odotukset osallis-

tumista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä kohtaan. Eriävät odotukset nouse-

vat esille myös työ- ja elinkeinoministeriön, Säteilyturvakeskuksen, kunnan edustajien 

ja tutkijan haastatteluissa. Viranomaisten ja kuntapäättäjän mukaan hankkeen vastusta-

jilla on usein toive hankkeen kaatumisesta. YVA-menettelyssä ei toisaalta ole tarkoitus 

tehdä hankkeen etenemisen kannalta sitovia päätöksiä, vaan tarkastella mahdollisia 

vaihtoehtoja. Toinen yrityksen edustajista totesikin, että menettely ei välttämättä muuta 

sitä, että hanke toteutetaan, mutta se vaikuttaa siihen, ”miten siitä kerrotaan ja miten se 

rakennetaan”.  

Kysyttäessä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen vastinetta ympäristöjärjestäjien 

kokemukseen lausuntojen ja mielipiteiden systemaattisestä sivuuttamisesta, haastatel-

tava kiisti väitteet. Hän näki kokemuksen johtuvan ajatusmaailmaa läpileikkaavista nä-

kemyseroista, ja totesi, ettei vastaavista yhteiskunnallisesti latautuneista kysymyksistä 

voi välttämättä saavuttaa konsensusta. Myös tutkija nosti esille eri tahojen erilaiset lä-

hestymistavat, mutta näkee ongelman olevat myös resurssien ja tiedon tuottamisen tapo-

jen eroissa. Tutkijan mukaan kansalaisten ja järjestöjen on pystyttävä jäljittelemään asi-

antuntijoiden tuottamaa tietoa, mikäli haluavat sen tulevan huomioiduksi. 

Sekä Greenpeacen että toisen ydinenergia-alan yrityksen edustajat toivoivat yhteysvi-

ranomaiselta yksityiskohtaisempaa vastinetta kerättyihin lausuntoihin. Molemmat siis 

esittivät, että yhteysviranomaisen tulisi antaa vastine jokaiseen annettuun lausuntoon, ja 

kertoa miten lausunto on otettu huomioon, tai miksi lausunnossa esitettyjä asioita ei ole 
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toteutettu. Ympäristöjärjestön edustajan mukaan tämä tekisi prosessista läpinäkyväm-

män ja uskottavamman. Yrityksen mukaan on viranomaisen tehtävä osoittaa, mihin yri-

tyksen tulee reagoida, ja mihin ei.  

Ympäristöjärjestöjen sekä tutkijan mukaan ideaalitilanteessa osallistumista tulisi siis sy-

ventää. Osallistuminen tuottaisi heidän mukaansa parempia tuloksia, jos se olisi resurs-

seiltaan tasapuolisempi, ja myös vuorovaikutteisempi. Nämä toiveet heijastavat delibe-

ratiivisen demokratian ideaaleja (mm. Fishkin 2009). Muiden haastateltavien mukaan 

prosessi oli toimiva tällaisenaan, mutta myös he korostivat osallistumismahdollisuuk-

sien ja vuorovaikutuksellisuuden tärkeyttä. Osallistumiseen liittyviä kehitysehdotuksia 

käsitellään lisää tämän luvun lopussa. 

 

6.2.2 Osallistumisen instrumentaaliset hyödyt 
 

Osallistumisen instrumentaalisilla hyödyillä viitataan osallistumisen tuottamaan legiti-

miteettiin. Legitimiteettiä voidaan tuottaa sekä menettelyssä itsessään, jolloin lakien ja 

vakiintuneiden käytänteiden noudattaminen signaloi yhteisesti hyväksyttyjen arvojen 

noudattamista (ks. esim. Meyer & Rowan 1977). Toisaalta osallistuminen voi myös 

nostaa esille piileviä konflikteja, mikä mahdollistaa niiden avoimen käsittelyn. 

Hankkeita ja niiden lupamenettelyä koskeva yhteiskunnallinen keskustelu ja avoimuus 

nähtiin keskeisenä osana YVA-menettelyn tavoitteita kaikissa haastatteluissa. Esimer-

kiksi työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY-keskuksen edustajat totesivat menettelyn 

mahdollistavan niin sanotun sosiaalisen toimiluvan. Sosiaalisella toimiluvalla tarkoite-

taan yhteiskunnan hyväksyntää hankkeelle sen sitoutuessa tiettyihin sidosryhmien aset-

tamiin ehtoihin (esim. Gunningham. Kagan, Robert & Thornton 2004; Dare, Schirmer 

& Vanclay 2014). Menettelyn myös nähtiin mahdollistavan hankkeeseen liittyvä vies-

tintä kontekstissa, jota ei nähdä kaupallisena. Yritysten edustajat sekä kuntapäättäjä nä-

kivät YVA-menettelyn olevan toisaalta vain pieni osa luottamuksen rakentamisessa.  

Yleisötilaisuuksiin osallistuneet haastateltavat kuvasivat myös menettelyn esille tuomia 

konflikteja, jotka liittyivät useimmiten ydinenergian hyväksyttävyyteen ylipäänsä. Vi-

ranomaiset nostivat esille esimerkit Fennovoiman ydinvoimalaitoksen sekä Posivan 

käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeesta, joissa sijaintikunta oli ainakin osin 
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määräytynyt hyväksyttävyyden mukaisesti. Säteilyturvakeskuksen asiantuntija nosti me-

nettelyn yhdeksi tavoitteeksi hankalien kysymysten käsittelyn, jotta myöhemmissä lupa-

vaiheissa tulisi vähemmän valituksia. YVA-menettely on siis ainakin jossain tapauk-

sissa nostanut esille konflikteja ja myös edesauttanut niiden ratkaisua. Työ- ja elinkei-

noministerin virkamies toteaakin YVA-menettelyn luovan pohjaa ”kaikelle, mitä yhteis-

kunnassa tapahtuu hankkeen puitteissa”.  

Myös itse prosessissa tuotettava legitimiteetti näkyi haastatteluissa. Esimerkiksi kunta-

päättäjän näkemyksen mukaan ihmiset muistavat käydyn keskustelun ja prosessin myö-

hemmin positiivisessa valossa, vaikka menettelyn lopputulos ei olisikaan miellyttänyt. 

Ympäristöjärjestöjen edustajat suhtautuivat menettelyn tuomaan legitimiteettiin muita 

kyynisemmin. Toinen edustaja kuvasi tilannetta puhumiseksi ”tyhjille seinille”, kun taas 

toinen totesi osallistamisen olevan usein vain keino ”pistää rasti ruutuun”. Molemmat 

kuitenkin totesivat menettelyn parhaimmillaan mahdollistavan laajankin yhteiskunnalli-

sen keskustelun. Tämä kuitenkin riippuu yhteysviranomaisen asettamista vaatimuksista 

ja tasapuolisuudesta.  

Myös haastateltavana ollut tutkija sekä ELY-keskuksen edustaja toivat esille osallista-

misen ja hyväksyttävyyden onnistumisen riippuvan paljolti menettelyn toteuttajista. 

ELY-keskuksen edustajan mukaan hankkeesta vastaavat kuitenkin useimmiten tunnista-

vat huolella toteutetusta prosessista saatavat hyödyt esimerkiksi yrityksen maineelle. 

YVA-menettelyn nähtiin lisäävän hankkeiden hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa. Eri osa-

puolet suhtautuivat legitimiteetin lisäämiseen kuitenkin eri tavoin. Siinä missä viran-

omaisten ja yritysten puheenvuoroissa korostui lausuntojen käsittelyn huolellisuus ja 

yleisön rooli menettelyn ohjaamisessa, ympäristöjärjestöt kokivat osallistumisen vaiku-

tukset pinnallisina. Sekä tutkija että ympäristöjärjestöt pitivät menettelyä jossain määrin 

”kumileimasimena” eli näennäistoimintana, jonka päätavoite on tuottaa legitimiteettiä 

hankkeille (samankaltainen tulos mm. Hokkanen 2008, 256–7). 

Kuten edellisessä alaluvussa todettiin, erityisesti ympäristöjärjestöt ja tutkija painottivat 

vuorovaikutuksellisuuden ja resurssien tasa-arvon lisäämistä deliberatiivisen demokra-

tian ideaalien (Fiskin 2009) mukaisesti. Vaikka muutkin haastateltavat pitivät osallistu-

misen puitteissa tapahtuvaa kattavaa keskustelua ja kaikkien mielipiteiden huomioi-

mista tärkeänä, he näkivät tämän toteutuvan menettelyn nykyisessä muodossa. 
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6.3 Tehokkuus 
 

Tyypillisesti tehokkuus määritellään hyötyjen ja kustannusten suhteeksi, mutta tutkiel-

man metodologia, monitahoarviointi, ei kuitenkaan mahdollista menettelyjen kustannus-

ten kokonaisvaltaista arvioimista (Vedung 2017). Tässä tutkielmassa tehokkuutta lähes-

tytäänkin ensisijaisesti vaihtokauppana varovaisuusperiaatteen ja osallistumisen laajuu-

delle. 

Haastatteluja analysoitaessa koodin ”tehokkuus” alle luokiteltiin puheenvuorot, joissa 

selvityksiä ja laajuutta rajoitettiin epävarmuudesta huolimatta. Haastateltavilta kysyttiin 

myös, kokevatko he jotkin menettelyn sisältämät osiot ylimääräisinä tai turhan yksityis-

kohtaisina. Lisäksi yksi haastattelukysymys koski YVA-menettelyn ja ydinenergialain 

mukaisen lupamenettelyn päällekkäisyyksiä. Suurin osa haastateltavista ei osannut vas-

tata YVA-menettelyn ja ydinenergialain suhdetta käsittelevään kysymykseen, sillä 

heillä oli kokemusta ainoastaan arviointimenettelyn toteuttamisesta. 

Vaihtokauppa menettelyn laajuuden ja tehokkuuden välillä ei kuitenkaan ole aivan yk-

sinkertainen, sillä laajalla menettelyllä saattaa olla myös muita kuin suoraan ympäristö-

vaikutuksiin kohdistuvia hyötyjä. Tämän takia haastatteluissa selvitettiin myös menette-

lystä koituvia synergiahyötyjä, kuten työntekijöiden asiantuntijuuden kehittymistä. 

 

6.3.1 Laajuuden hallinta 
 

Pääsääntöisesti haastateltavat pitivät menettelyn nykyistä laajuutta sopivana, vaikka esi-

merkiksi ydinenergia-alan yrityksissä menettelyn laajuuden hallitsemisen tunnistettiin 

olevan toteuttamisen haastavimpia puolia. Haastateltavien mielestä menettelyssä ei ollut 

ylimääräisiä osia. Sen sijasta, kuten aiemmissa kappaleissa käsiteltiin, haastatteluissa 

tuli ilmi toiveita menettelyn laajentamisesta muun muassa vaihtoehtotarkastelun sekä 

lieventämistoimenpiteiden osalta. 

Kriittisin suhtautuminen menettelyjen laajuuteen oli kuitenkin työ- ja elinkeinoministe-

riön virkamiehellä: ”Nämä [YVA-menettelyt] ovat menossa yli. Eli toisin sanoen ne al-

kavat olla liian laajoja ja syvällisiä opuksia. Ne on kuitenkin tarkoitettu, että niillä väli-

tetään se tieto, joka on tarpeen yleisölle ja muulle yhteiskunnalle”. Hänen mukaansa esi-

merkiksi säteilyvaikutusten liian tieteellinen käsittely ei enää palvele kansalaisia.  
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Asiakirjojen luettavuus ja kokonaisuuden ymmärrettävyys nousivatkin esiin niin yritys-

ten, viranomaisten kuin ympäristöjärjestöjen haastatteluissa. Esimerkiksi ELY-keskuk-

sen asiantuntija epäili, ettei monikaan taho kykene sulattamaan monisatasivuisten asia-

kirjojen sisältämää tietomäärää. Kunnan edustaja piti asiakirjoja ”kapulakielisinä”, ja 

Greenpeacen asiantuntija totesi, että järjestö jättää joskus lausuntonsa antamatta, sillä 

heillä ei ole resursseja perehtyä aineistoon. Toinen yrityksen edustaja totesi, että asiakir-

jojen karsiminen luettavaan muotoon on erityisen hankalaa. Käytännössä siis menette-

lyn laajuus nähtiin olevan ristiriidassa erityisesti osallistumisen tavoitteen kanssa. 

Ratkaisuiksi ymmärrettävyyden kehittämiselle ei kuitenkaan esitetty menettelyn keven-

tämistä, vaan parempien tiivistelmien tekoa tai järjestöjen ja heitä avustavien tahojen 

parempaa resursointia. Tällä perusteella tehokkuus nähtiin siis jossain määrin varovai-

suusperiaatteelle ja osallistumiselle alisteiseksi tavoitteeksi.  

Vaikka nykyinen lainsäädäntö velvoittaa tekemään ”yleistajuisen ja havainnollisen tii-

vistelmän” selostuksessa esitetyistä tiedoista, nähtiin monikymmensivuiset tiivistelmät-

kin liian laajoina. Kunnan edustajan mukaan tiivistelmä voisi joissain tapauksissa olla 

vain sivun mittainen. Resurssien myöntämistä peräänkuulutti erityisesti Suomen Luon-

nonsuojeluliiton asiantuntija, joka viittasi esimerkiksi Ruotsin ydinjätteen sijoituskun-

nille myönnettyihin avustuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriötä edeltänyt kauppa- ja teol-

lisuusministeriö myönsikin tukia yhteiskunnalliseen tutkimukseen sekä kansalaisjärjes-

töjen toimintaan esimerkiksi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeeseen liit-

tyen. 

Haastateltavista ainoastaan toinen yrityksen edustaja puhui menettelyn kustannuksista 

yhtenä syynä menettelyn sisällön, eli varovaisuusperiaatteen toteuttamisen, rajaamiselle. 

Erityisesti pienemmillä yrityksillä laajemmat menettelyt saattaisivat jopa estää hankkei-

den etenemisen. Lisäksi hän huomautti menettelyn hinnan siirtyvän aina lopulta kulutta-

jalle. Haastateltava siis toisti aikaisemmassa varovaisuusperiaatetta koskevassa kirjalli-

suudessa esitetyn pelon taloudellisen kehityksen hidastumisesta (esim. Miller & Enge-

mann 2019). Samalla hän piti kuitenkin tärkeänä, että kaikki merkittävät ympäristövai-

kutukset selvitetään. Motiiviksi tälle hän mainitsi kuitenkin sen, ettei menettelyssä jou-

duttaisi palaamaan taaksepäin, mikä viittaisi enemmän laillisten seuraamusten ja kustan-

nusten nousun pelkoon kuin huoleen itse ympäristöstä. 
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6.3.2 YVA- ja ydinenergialain suhde 
 

Kuten aiemmin tuotiin ilmi, suurin osa haastateltavista ei osannut vastata YVA-menet-

telyn ja ydinenergialain suhdetta koskevaan kysymykseen. Haastateltavista ainoastaan 

työ- ja elinkeinoministeriön sekä Säteilyturvakeskuksen virkamiehet sekä toinen yrityk-

sen edustajista olivat olleet tekemisissä edes jossain määrin ydinenergialain mukaisen 

lupamenettelyn kanssa. Viitekehyksen tavoitteiden ristiriidat tai eriävät tulkinnat eivät 

tulleet esille YVA- ja ydinenergialain suhdetta käsittelevien kysymysten kohdalla. 

Kaikki kolme haastateltavaa tunnistivat päällekkäisyyksiä YVA-menettelyn ja periaate-

päätöksen välillä. Myös periaatepäätös sisältää kattavan kuulemismenettelyn, minkä li-

säksi siinä arvioidaan laitoksen sijaintipaikan sopivuutta ja ympäristövaikutuksia. Sätei-

lyturvakeskuksen virkamies muistelikin, että jossain vaiheessa esillä oli ollut YVA- ja 

periaatepäätösmenettelyn yhdistäminen yhdeksi prosessiksi.  

Vaikka yhdistetty menettely ei koskaan toteutunut, yhteyttä YVA-menettelyn ja muiden 

lupien välillä on kehitetty jatkuvasti. Periaatepäätöksen käsittely edellyttää nykyään 

YVA-selostuksen liittämistä hakemukseen. Sisällöllisesti menettelyt myös tukevat toisi-

aan, sillä YVA-vaiheessa tehtyjä selvityksiä esimerkiksi sijaintipaikan ja lähiympäristön 

asutuksesta ja kaavoituksessa voidaan käyttää myös periaatepäätöshakemuksessa. Yri-

tyksen edustaja totesikin YVA-menettelyssä syntynyttä aineistoa hyödynnettävän sekä 

myöhemmissä lupavaiheissa että hankkeen muussa suunnittelussa. Vaikka työ- ja elin-

keinoministeriön virkamiehen mukaan yritykset ovat nähneet menettelyissä enemmän-

kin päällekkäisyyksiä, ne eivät tulleet ilmi tehdyissä haastatteluissa. 

Viranomaiset ovat myös pyrkineet sujuvoittamaan YVA-menettelyn ja ydinenergialain-

säädännön suhdetta toimintatavalla, jossa YVA-menettelyssä käsittelemättä jääneet asiat 

voidaan siirtää myöhemmässä lupavaiheessa käsiteltäväksi. Työ- ja elinkeinoministe-

riön virkamiehen mukaan kyseinen menettely on sovittu yhdessä ympäristöministeriön 

kanssa. Sitä on sovellettu viime aikoina esimerkiksi Fennovoima Oy:n ja Teknologian 

tutkimuskeskus VTT Oy:n YVA-menettelyissä (työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 24; 

2015, 16). Toimintatapaa pidettiin ydinenergialainsäädäntöä tunteneiden haastateltavien 

keskuudessa yleisesti järkevänä, vaikka Säteilyturvakeskuksen virkamies pohtikin, vas-

taako se YVA-lain henkeä. 
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6.3.3 Muissa tehtävissä tukeminen 
 

Kaikissa viranomaisten haastatteluissa tuli esille näkemys, jonka mukaan YVA-menet-

telyssä tehtävä työ tukee vahvasti muita viranomaistehtäviä. Työ- ja elinkeinoministe-

riön virkamies piti hankkeessa syntynyttä tietopohjaa merkittävänä, minkä lisäksi hän 

antoi arvoa erityisesti menettelyn puitteissa tapahtuvalle vuorovaikutukselle. YVA-me-

nettely tarjoaa hänen mukaansa yhteysviranomaiselle mahdollisuuden olla kosketuk-

sissa yhteiskunnan eri sektoreihin sekä alueellisiin toimijoihin, mikä on ”osoittautunut 

usein hyödylliseksi pidemmän päälle”. 

Myös toinen yrityksen edustaja painotti YVA-menettelyn yhteyttä koko hankkeen ete-

nemiseen. Hänen mukaansa ”kaikella, mitä sinne on saatu, on ollut merkittävä vaikutus 

hankkeen jatkossa”. Lisäksi, kuten legitimiteettiä käsittelevän kappaleen kohdalla todet-

tiin, YVA-menettelyn yhteydessä järjestettävät yleisötilaisuudet ja viestintä rakentavat 

osaltaan hankkeen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Haastatteluissa tuli ilmi myös nä-

kemys, jonka mukaan menettely on hankkeesta vastaavalle mahdollisuus viestiä hank-

keesta ilman, että sitä pidetään mainostamisena. Näiltä osin tehokkuuden tavoitetta pi-

dettiin siis yhteneväisenä osallistumisen sekä varovaisuusperiaatteet toteuttamisen 

kanssa. 

 

6.4 Riippumattomuus 
 

Eri ympäristöjärjestöt ja akateemiset tahot ovat aika ajoin esittäneet kritiikkiä työ- ja 

elinkeinoministeriön asemaa kohtaan ydinenergia-asioissa (Lampinen 2009). Kritiikki 

on kohdistunut ministeriön moninaiseen rooliin YVA-menettelyn yhteysviranomaisena, 

ydinlaitosten lupien valmistelijana sekä toisaalta myös lakien säätämistä valmistelevana 

tahona.  

Päätöksenteon riippumattomuus ja puolueeton suhtautuminen eri toimijoihin ovat mo-

dernien demokratioiden keskeisiä viranomaisen toimintaa ohjaavia periaatteita. Jo Max 

Weberin byrokratian ideaalimalli sisälsi viittaukset selkeään työnjakoon, viranhoidon 

erottamiseen henkilökohtaisista intresseistä sekä poliittiseen neutraliteettiin (Weber, 

Gerth & Mills 2013). Eri intressien tasapuolinen kohtelu on erottamaton osa eri julkisen 

palvelun etiikan teorioita ja virkamiehille suunnattuja ohjeita. Riippumattomuus ja puo-

lueettomuus ovat esimerkiksi omana kohtanaan valtiovarainministeriön julkaisemassa 
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Virkamieseettisessä toimintaohjeessa (2021), jossa käsitellään muun muassa valtionhal-

linnon arvoperustaa.  

Haastateltavien näkemykset työ- ja elinkeinoministeriön roolin ongelmallisuudesta 

vaihtelivat selkeästi eri vastaajien kesken. Vaikka moni lähestyi kysymystä käytännön-

läheisestä näkökulmasta, vastauksissa oli kuitenkin havaittavissa yhteys haastateltavan 

organisaatiotaustan kanssa. Viranomaistahot ja yritysten edustajat eivät nähneet roolissa 

perustavanlaatuisia ristiriitoja, toisin kuin järjestöjen edustajat ja tutkija. Lisäksi ELY-

keskuksen edustaja pohti mahdollista ristiriitaa ohjaavan roolin ja lupaviranomaistehtä-

vien välillä, mutta ei kyseenalaistanut työ- ja elinkeinoministeriön asemaa ympäristö-

vaikutusten arvioinneissa.  

Myös Fennovoimassa työskennellyt asiantuntija toi esille sen, ettei työ- ja elinkeinomi-

nisteriöllä ole päätösvaltaa ydinenergiahankkeiden ympäristölupien tai esimerkiksi 

maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) mukaisten lupien käsittelyssä. Näin ollen aina-

kin konventionaalisten luontovaikutusten kohdalla kolmannen viranomaistahon osallis-

tuminen prosessiin viittaisi asioiden puolueettomaan käsittelyyn. Fortumin edustaja pai-

notti ministeriön kaupallista puolueettomuutta, eikä nähnyt ministeriön asemassa ongel-

maa. Muut tahot perustelivat työ- ja elinkeinoministeriön asemaa ydinenergia-alan asi-

antuntemuksella, sekä sillä, että ministeriö kykenee katsomaan hankkeita koko valtion 

kattavasta perspektiivistä. 

Ongelmallisena työ- ja elinkeinoministeriön asemaa YVA-yhteysviranomaisena pitivät 

kaksi ympäristöjärjestön asiantuntijaa sekä tutkija. Erityisesti haastateltava Suomen 

luonnonsuojeluliitosta tuomitsi työ- ja elinkeinoministeriön toiminnan vahvasti puolu-

eelliseksi, minkä lisäksi kyseinen haastateltava kyseenalaisti myös ministeriön asiantun-

tijuuden ympäristöasioiden hoitamisessa.  

Haastateltavan mukaan menettelyä viedään usein läpi päämäärätietoisesti teollisuuden 

intressien mukaisesti välittämättä hankkeen todellisista ympäristövaikutuksista. Puhutta-

essa hankkeesta vastaavan, konsulttiyrityksen ja yhteysviranomaisen suhteista haastatel-

tava Suomen luonnonsuojeluliitosta toi ilmi seuraavaa: ”Pahin tilanne on se, että nämä 

kaikki kolme tahoa on samalla puolella ja tiivisti verkottuneet keskenään. Sitten siinä ei 

ole kuin yksi ääni siinä virallisessa yvassa. […] Valitettavasti sitä näkee jatkuvasti.”  
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Haastateltavan mukaan järjestössä työ- ja elinkeinoministeriön roolia YVA-yhteysviran-

omaisena on pidetty ongelmallisena, sillä ministeriöltä puuttuu ympäristöalan osaami-

nen. Haastateltavan mukaan ministeriöllä ”saattaa olla jonkinlainen käsitys ydinteknii-

kasta, mutta ympäristöstä tai edes radioaktiivisten aineisen ympäristövaikutuksista ei 

ole sellaista käsitystä tai halua selvittää, joka olisi välttämätöntä.” Ratkaisu ongelmiin 

voisi olla se, ettei konsulttia valittaisi kaupallisin perustein, vaan viranomaisen toimesta 

akateemista tietämystä painottaen. Lisäksi yhteysviranomaisena tulisi toimia työ- ja 

elinkeinoministeriön sijasta ympäristöviranomainen. 

Muut ministeriön roolia kyseenalaistaneet tahot olivat kannoissaan maltillisempia, ja 

näkivät asiassa lähinnä periaatteellisen ongelman, joka ei kuitenkaan välttämättä toteu-

tunut käytännössä. Tutkija kertoi tunnistavansa kritiikin, ja totesi, ettei näin pitäisi olla 

”poliittisen hygienian kannalta”. Tutkija viittasi haastattelussa Niklas Luhmanniin, 

jonka mukaan yhteiskunnan eri sektorit, kuten ympäristö ja talous, ovat ajan saatossa 

eriytyneet toisistaan ja muodostaneet omia toimintalogiikoitaan (Becker & Seidl 2006). 

Näin ollen myös ympäristövaikutusten arviointeja saatettaisiin käsitellä eri tavalla, mi-

käli yhteysviranomaisena toimisi esimerkiksi ympäristöministeriö. Luhmannin yhteis-

kuntakäsitys on jokseenkin yhteneväinen monitahoarvioinnin perusajatuksen ja tämän 

tutkielman tulosten kanssa. 

Myös työ- ja elinkeinoministeriön virkamies kertoi kritiikin olevan tuttua, ja totesi sen 

olevan myös ”jossakin määrin totta”. Virkamies kuitenkin totesi, että vuonna 2010 teh-

dyssä YVA-lain toimivuusarvioinnissa ministeriön asemaa pidettiin toimivana. Ministe-

riössä on lisäksi vastattu kritiikkiin valitsemalla eri virkamiehet käsittelemään YVA-

menettelyä ja saman hankkeen lupia. Virkamies kuitenkin myönsi, ettei tämä poista ar-

vostelun mahdollisuutta, mutta huomautti, että roolit ovat joka tapauksessa katsottu 

lainsäätäjän taholta sopiviksi. 

Päätöksenteon riippumattomuutta koskevaa periaatteellista ongelmaa onkin vaikea rat-

kaista ilman lainsäädännön muutoksia. Koska YVA-lainsäädäntö uudistettiin vuonna 

2017, perustavanlaatuista muutosta yhteysviranomaisen roolinjakoon tuskin on tulossa 

ainakaan lähivuosina. Tärkeää onkin, että työ- ja elinkeinoministeriössä kritiikki ja 

mahdollinen ongelmallisuus ovat tiedossa organisaation sisällä, jolloin yksittäiset virka-

miehet pystyvät kyseenalaistamaan arvostelukykyään.  
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Työ- ja elinkeinoministeriön asemalla sekä yhteysviranomaisena että ydinenergialain 

mukaisten lupien käsittelijänä on toisaalta myös saavutettu hyötyä organisaation sisällä, 

sillä tehtävät tukevat toisiaan. Kuten todettu, yhteysviranomaisena toimiminen antaa vi-

ranomaisille mahdollisuuden tutustua hankkeisiin, sen ympäristövaikutuksiin sekä ken-

tän eri toimijoihin. Toisaalta yhteysviranomaisena toimiminen tarkoittaa välttämättä 

myös vuorovaikutuksen lisääntymistä hankkeesta vastaavan ja ministeriön välillä, mikä 

saattaa vaikeuttaa päätöksenteon riippumattomuutta myöhemmissä lupavaiheissa. Tämä 

ei luultavasti kuitenkaan koske suoria ympäristövaikutuksia, sillä niitä koskevat lupa-

päätökset tehdään aluehallintovirastoissa, ja luvat ovat ELY-keskusten valvomia. 

 

6.5 Yhteenveto 
 

Suurin osa haastateltavista oli tyytyväisiä nykyiseen menettelyyn ja työ- ja elinkeinomi-

nisteriön toimintatapoihin. Kriittisimmin menettelyihin suhtautui Suomen luonnonsuo-

jeluliiton asiantuntija, minkä lisäksi kritiikkiä esittivät myös Greenpeacen edustaja ja 

mukana ollut tutkija. Ongelmana pidettiin osin puutteellisia selvityksiä sekä sitä, ettei 

osallistumisella koettu olevan todellista vaikutusta menettelyssä. Kuitenkin myös viran-

omaiset ja yrityksen edustajat näkivät menettelyn toteutuksessa yksittäisiä haasteita liit-

tyen muun muassa asiakirjojen laajuuden hallitsemiseen sekä ydinenergian hyväksyttä-

vyyden käsittelyyn. 

Arvioinnin ensimmäinen kriteeri, varovaisuusperiaate, korostui menettelyä ohjaavana 

tavoitteena erityisesti ympäristöjärjestöjen puheenvuoroissa. Suhtautuminen tuli ilmi 

selvimmin vaihtoehtotarkastelun kohdalla, jossa puutteita nähtiin muun muassa ilmas-

tonmuutoksen myötä muuttuvien olosuhteiden ja erilaisten käyttötilanteiden käsitte-

lyssä. Näiden kohdalla toivottiin avoimempaa ja kattavampaa menettelyä, joka ei poh-

jaudu pelkästään aiemmille käytänteille. Lisäksi ympäristöjärjestöjen edustajien kanta 

esimerkiksi YVA-menettelyn soveltamisesta uuden käyttölupahakemuksen kohdalla oli 

selkeän myöntävä.  

Ympäristöjärjestöjen ohella varovaisuusperiaatteen laajempaa toteuttamista peräänkuu-

luttivat myös ELY-keskuksen asiantuntija sekä tutkija. ELY-keskuksen asiantuntijan 

kanta tuli esille erityisesti lieventämistoimenpiteiden kohdalla, joiden pohtimiseen tulisi 
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hänen mukaansa panostaa nykyistä enemmän. Tutkija taas korosti mahdollisimman sy-

vän ja laajan osallistamisen tärkeyttä sekä järjestöjen ja kansalaisten tuottaman infor-

maation mahdollisuuksia. 

Kuitenkin myös viranomaiset ja yritysten edustajat olivat avoimen ja kattavan menette-

lyn kannalla, mikä tuli ilmi erityisesti ohjelmavaiheen merkityksen painottamisena. Oh-

jelmavaiheen tärkeys menettelyn laajuuden määrittämiselle ja täten myös ympäristövai-

kutusten arvioinnin onnistumiselle onkin YVA-kirjallisuudessa usein korostettu asia 

(mm. Ehrlich & Ross 2015, Snell & Cowell 2006).  

Kaikki viranomaiset ja molemmat yritysten edustajat toivoivat ohjelmavaiheessa mah-

dollisimman laajaa osallistumista, minkä lisäksi uusien aihealueiden sisällyttäminen me-

nettelyyn nähtiin yksinomaan hyvänä asiana. Yritysten puolesta tätä tosin perusteltiin 

lähinnä ylimääräisellä vaivalla ja kustannuksilla, mikäli menettelyssä joudutaan myö-

hemmin palaamaan takaisin. Tämä tukee Snellin ja Cowellin (2006) havaintoa siitä, että 

menettelyn toteuttajien motiiveissa korostuu usein laillisten seuraamusten pelko tai 

muut instrumentaaliset vaikutukset suoran ympäristöön liittyvän huolen sijasta. Nämä 

eivät kuitenkaan ole toisensa poissulkevia asioita. Pelko varovaisuusperiaatteen tiukan 

noudattamisen ja talouden edellytysten ristiriidasta (esim. Miller & Engemann 2019) ei 

noussut esille kuin yhdessä yrityksen edustajan haastattelussa. 

Vaikka ohjelmavaiheen ohjaava vaikutus korostui muiden puheenvuoroissa, ympäristö-

järjestöjen edustajat näkivät ohjelmavaiheen merkityksen menettelylle vähäisenä. He 

kokivat sekä osallistumisen lähtökohdat että lausuntojen käsittelyn epätasa-arvoisina. 

Tämä päti osallistumiseen ylipäätänsä. Heidän mukaansa ohjelmassa esitetyt vaihtoeh-

dot ja selvitykset olivat jo valmiiksi lukittuja, jolloin todelliset vaikutusmahdollisuudet 

jäivät ohuiksi. Sekä järjestöjen että osallistumista tarkastelleen tutkijan mukaan resurssit 

asiakirjoihin perehtymiseksi ja tiedon tuottamiseksi olivat vähäisiä. Lisäksi annettujen 

lausuntojen käsittelyä kuvailtiin ”tyhjille seinille puhumiseksi”. Toisaalta muiden taho-

jen haastatteluissa tuli esille useita tapauksia, joissa lausunnoilla oli ollut konkreettinen 

merkitys menettelyn etenemisessä. Osallistumiseen siis heijastettiin deliberatiivisen de-

mokratian ideaaleja lähtökohtien tasa-arvosta ja kattavasta dialogista (Fishkin 2009). 

Arvioinnin toinen osa-alue, osallistuminen, siis jakoi haastateltavien näkemyksiä erityi-

sesti toimeenpanon onnistumisen osalta. Toisin kuin esimerkiksi Snellin ja Cowellin 
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(2006) tutkimuksessa, viranomaiset, kuntapäättäjä ja yritysten edustajat pitivät osallistu-

mista pääasiassa hyvin järjestettynä ja eri toimijoiden välistä yhteisymmärrystä lisää-

vänä prosessina. Menettelyn puitteissa tapahtuva eri sektoreiden välinen vuorovaikutus 

ja avoimuus nähtiin menettelyn antoisimpana osina eritoten yhteysviranomaisen toi-

mesta. Näin ollen osallistumisen ideaaleja ei välttämättä nähty erilaisina, mutta ajatukset 

niiden toteutumisesta erosivat. Ympäristöjärjestöt eivät kuitenkaan tunnistaneet samaa 

osallistumiseen liittyvää kunnianhimoa viranomaisen tai hankkeesta vastaavan taholta.  

Yksi selitys voimakkaasti eriävälle näkemykselle osallistumisen vaikuttavuudesta voi-

kin piillä eriävissä odotuksissa, joita menettelylle asetetaan. Kuten Raetzke (2013) ku-

vailee, ydinvoimahankkeiden osallistumisprosesseja kuvaa se, että menettelyihin osal-

listuvat tahot vastustavat teknologiaa tyypillisesti kokonaisuudessaan. Lisäksi YVA-me-

nettelyyn osallistuvilla tahoilla saattaa olla odotuksia hankkeiden kaatumisesta, eli osal-

listumisen suorasta vaikutuksesta hankkeen kohtaloon, vaikka hankkeen jatkosta päättä-

minen ei ole menettelyn tarkoitus. 

Kuten haastatteluissakin tuli esille, ydinenergiahankkeisiin liittyy edelleen kansalaisia 

jakavia perustavanlaatuisia kysymyksiä. Kysymykset liittyvät varsinkin riskinottohaluk-

kuuteen yhteiskunnan tasolla sekä siihen, minkälaisen taakan tuleville sukupolville voi 

jättää ydinjätteen loppusijoituksesta. Nämä ovat asioita, joiden perinpohjainen käsittely 

ei ole mahdollista yksittäisen hankkeen YVA-menettelyn sisällä. Eriävät odotukset me-

nettelyn sisällöstä ja lopputuloksesta saattavat olla ainakin osasyy kokemukselle siitä, 

ettei osallistujien panosta huomioida tarpeeksi (Doherty & Wolak 2012). 

Ydinenergia saattaa nousta uudestaan yhteiskunnallisen keskustelun kiintopisteeksi esi-

merkiksi pienydinvoimalaitosten yhteydessä. Pienydinvoimalaitosten YVA-menettelyi-

den kohdalla suurin haastatteluissa esille tullut kysymys liittyi yhteiskunnallisen hyväk-

syttävyyden käsittelyyn. Vaikka pienydinvoimalaitoksen käytön onnettomuusriskit ovat 

pienempiä, ydinvoiman riskit eivät välttämättä skaalaudu ihmisten mielikuvissa samalla 

tapaa. Esimerkiksi kuntapäättäjä ja tutkija pitivätkin tärkeänä, että pienydinvoimalaitok-

sien hyväksyttävyydestä käydään tarpeeksi laaja yhteiskunnallinen keskustelu ennen yk-

sittäisiä hankkeita. Myös tässä asiassa näkyivät deliberatiivisen demokratian ideaalit, 

joiden mukaan päätöksenteon legitimiteetti tuotetaan kattavassa keskustelussa (Cohen 

1989). Muutoin YVA-laki mahdollistaa yhdelle laitospaikalle toteutettavan menettelyn, 
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jossa vaihtoehtoina on eri määrä reaktoreita. Menettely voidaan toteuttaa myös yhteis-

työssä eri toiminnanharjoittajien kesken.  

Kolmas arvioinnin osa-alue liittyi tehokkuuteen menettelyä ohjaavana tavoitteena. 

Vaikka menettelyn laajuuden hallinta koettiin yleisenä haasteena, menettelyä ei haluttu 

kaventaa miltään osin. Menettelyn nykyisen laajuuden säilyttämistä perusteltiin vaiku-

tusten merkittävyyden lisäksi sillä, että moni menettelyn puitteissa tehtävä selvitys to-

teutetaan niin sanotusti standardimuotoisena pohjautuen muihin menettelyihin. Tämä 

vastaa osaltaan Westonin (2000) sekä Snellin ja Cowellin (2006) käyttämää määritel-

mää tehokkuuden tavoitteen näkymisestä vaikutustenarvioinneissa. Ainoastaan työ- ja 

elinkeinoministeriön virkamies oli selkeän kriittinen menettelyjen laajentumista koh-

taan. 

Samalla kaikki haastateltavana olleet viranomaiset ja yritysten edustajat painottivat me-

nettelyn avoimuuden tärkeyttä, ja antoivat useita esimerkkejä muutoksista, joita menet-

telyyn oli tullut joko tehtyjen selvitysten tai saatujen lausuntojen pohjalta. Lisäksi moni 

haastateltava totesi useaan kertaan arviointien ”olevan yksilöitä”, mikä viittaa menette-

lyn tapauskohtaiseen räätälöimiseen. Varovaisuusperiaatteen ohjaava vaikutus näkyi siis 

vahvasti myös viranomaisten ja yritysten edustajien vastauksissa. 

Samanlainen suhtautuminen näkyi myös osallistumisen kohdalla. Viranomaiset ja kun-

tapäättäjä painottivat keskustelua käytävän niistä asioista, jotka yleisö kokee tärkeiksi. 

Toinen yrityksen edustaja oli avoin yleisötilaisuuden viemiseksi yhä keskustelevampaan 

suuntaan. Jalavan ym. (2013) mukaan ainakin jätteenpolttoa koskevissa YVA-menette-

lyissä tavoitteet tehokkuudesta määrittivät osallistumisen järjestämistä. Tällaista päätel-

mää ei kuitenkaan voinut tehdä tämän tutkielman haastattelujen perusteella, vaikka 

vaihtoehtojen laatimisen kohdalla osallistumisen laajentamisen ei nähty olevan mahdol-

lista. Tätä toisaalta perusteltiin mahdollisuudella vaikuttaa vaihtoehtoihin menettelyn 

ohjelmavaiheessa. Tämä tukee aiemmin esitettyä väitettä siitä, että osallistumisen ideaa-

lit eivät välttämättä eronneet tavoitteiden tasolla, mutta toimeenpanon nähtiin onnistu-

van hyvinkin vaihtelevasti. 

Varovaisuusperiaatteen, osallistumisen ja tehokkuuden väliset jännitteet tulivat esille 

erityisesti asiakirjojen luettavuuden hallitsemisessa. Sekä asiakirjojen laatijat että niitä 

lukevat tahot pitivät arviointiohjelmaa sekä –selostusta niin laajoina, että niihin perehty-
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minen nähtiin työläänä. Kokonaisuuden laajuuden ongelmat tulivat esiin myös järjestö-

jen haastatteluissa, jotka totesivat resurssien olevan usein liian vähäiset syvälliseen pe-

rehtymiseen. Ratkaisuna ongelmaan esitettiin kansankielisten tiivistelmien laatimista tai 

resurssien myöntämistä lausunnonantajille. YVA-asetus edellyttää jo nyt tiivistelmien 

tekemistä, mutta näiden yksinkertaistamiseen voisi panostaa haastateltavien mielestä 

edelleen. 

Tutkielma ei täysin onnistunut tavoitteessaan selvittää YVA-menettelyn ja ydinenergia-

lain mukaisen lupamenettelyn suhdetta, sillä suurimmalla osalla haastateltavista ei ollut 

kokemusta jälkimmäisestä. Mahdollisuutta siirtää YVA-menettelyssä puutteellisesti kä-

siteltyjä asioita myöhempiin lupavaiheisiin pidettiin kuitenkin yleisesti hyvänä menette-

lynä. Lisäksi sekä viranomaiset ja yrityksen edustajat kokivat menettelyn parissa työs-

kentelyn tuovan synergiaetuja muissa tehtävissä toimimiselle sekä myöhempien lupa-

vaiheiden valmistelulle.  

Arvioinnin neljäs osa-alue koski työ- ja elinkeinoministeriön institutionaalista asemaa 

ydinenergia-alan sääntelyssä. Asemaa on kritisoitu, sillä ministeriön on katsottu toimi-

vat liian lähellä teollisuutta ja toimivan liian useassa roolissa ydinenergiaan liittyen 

(Lampinen 2009). Haastateltavien näkemykset kritiikkiin vaihtelivat vahvasti organisaa-

tiotaustan mukaan: viranomaiset, yritysten edustajat sekä kuntapäättäjä eivät nähneet 

aseman vaarantavan riippumattomuutta, kun taas järjestöjen ja tutkijan mukaan asema 

on ongelmallinen vähintään periaatteen tasolla. Myös työ- ja elinkeinoministeriön virka-

mies piti arvostelua oikeutettuna, mutta totesi tehtävien olevan lainsäätäjän sopiviksi 

katsomia ja viittasi aiemmin tehtyyn selvitykseen YVA-lain toimivuudesta.  

 

6.6 Haastatteluissa esitetyt kehitysehdotukset 
 

Osa haastateltavista esitti konkreettisia ehdotuksia menettelyn kehittämiseksi. Ehdotuk-

set koskivat yksittäisten vaikutusten selvittämistä, menettelyn soveltamista, osallistumi-

sen järjestämistä, asiakirjojen laatimista sekä menettelyn sisällön kriteereitä. Tämän tut-

kielman tarkoitus ei kuitenkaan ole ottaa kantaa ehdotusten toteutuskelpoisuuteen tai 

antaa ohjeita viranomaisille, vaan kuvailla eri tahojen näkemyksiä menettelyn kehitys-

kohteista. Ehdotukset, joiden toteuttaminen vaatisi muutoksia lainsäädännössä, ovat jä-

tetty listauksen ulkopuolelle. 
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Kehitysehdotuksia tuli muun muassa yksittäisten vaikutusten selvittämiseen. Ympäris-

töjärjestöjen edustajat, tutkijat sekä ELY-keskuksen asiantuntija pitivät erityisen tär-

keänä, että menettelyssä panostetaan hankevaihtoehtojen esittämiseen sekä erilaisten tu-

levaisuuden skenaarioiden hahmotteluun. Tärkeiksi nousivat eritoten ilmastonmuutok-

sen vaikutusten huomioiminen sekä poliittisen ja kaupallisen kontekstin että ympäris-

töön liittyvien olosuhteiden käsittelyssä. Ympäristöministeriö on tänä vuonna julkaissut 

oppaan ilmastovaikutusten arviointiin, jossa on hahmoteltu suosituksia näiden asioiden 

käsittelyyn (Hildén, Mela & Saastamoinen 2021). Myös lieventämistoimenpiteisiin pa-

nostamista suositeltiin. Tutkija painotti uusien ydinlaitosten kohdalla sosiaalipsykolo-

gisten vaikutusten selvityksen tärkeyttä.  

Yksi haastattelujen kysymyksistä koski YVA-menettelyn soveltamista uusien käyttölu-

pahakemusteen kohdalla. Suurin osa haastateltavista suhtautui kysymykseen neutraa-

listi, mutta sekä Greenpeacen että Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijoilla oli sel-

keä näkemys siitä, että menettelyä tulisi soveltaa myös tällöin. Myös työ- ja elinkeino-

ministeriön virkamies puolsi näkemystä, vaikka ministeriö on aikaisemmin ollut eri lin-

jalla asiasta. Perusteluna soveltamisen laajentamiselle esitettiin ympäristövaikutusten 

jatkuminen jopa 20 vuodella eteenpäin sekä pitkistä toiminta-ajoista johtuva olosuhtei-

den muuttuminen. Yritysten edustajat toivoivat puolestaan ylipäätään selkeämpiä kritee-

reitä sille, mitä kaikkea YVA-menettelyihin tulee sisällyttää. 

Osallistumisen järjestämistä koskevat ehdotukset liittyivät lausuntovastineisiin, osallis-

tamiseen sekä resurssien tasa-arvon edistämiseen. Ympäristöjärjestöjen ja toisen yrityk-

sen edustajan mukaan yhteysviranomaisen tulisi kirjoittaa vastine jokaiseen annettuun 

lausuntoon. Vastineessa tulisi selittää, miten lausunto tulee huomioida menettelyssä, tai 

vaihtoehtoisesti perustelut sille, miksei vaihtoehtoa tarvitse huomioida. Ympäristöjärjes-

töjen mukaan tämä edistäisi prosessin läpinäkyvyyttä ja legitimiteettiä, kun taas yrityk-

sen edustaja näki tämän kuuluvan yhteysviranomaisen työhön. Monet konsulttiyhtiöt te-

kevätkin jo nyt julkaistuihin asiakirjoihin luettelon lausunnoista ja niiden vastineista.  

Haastateltavana olleen tutkijan mukaan yksi ratkaisu varsinkin yleisötilaisuuksiin 

olisi ammattiosallistajien hyödyntäminen. Osallistajat, tai fasilitaattorit, ovat ryhmätyös-

kentelyyn ja fasilitointimenetelmiin perehtyneitä asiantuntijoita, joiden tehtävänä on 
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edistää rakentavaa keskustelua osallistujien välillä (esim. Fishkin 2004). Ammattiosal-

listajien hyödyntämiä menetelmiä olisi myös mahdollista opettaa virkamiehille fasili-

tointikoulutuksissa.  

Tutkija ja ympäristöjärjestöt pitivät lisäksi esillä rahoituksen antamista muun muassa si-

jaintikunnalle ja riippumattomalle tutkimukselle isojen projektien yhteydessä. Heidän 

mukaansa tämä tasapainottaisi eri osapuolten mahdollisuuksia perehtyä ja ottaa kantaa 

hankkeiden toteutukseen. Akateeminen tutkimus ydinenergiahankkeiden sääntelystä ja 

vaikutuksista edistäisi myös hallinnon riippumattomuutta. Aikaisemmin rahoitusta on-

kin myönnetty kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta järjestöille ja tutkimukselle.  

Vähemmän resursoitujen osapuolten mahdollisuuksia perehtyä YVA-menettelyihin voi-

taisiin parantaa myös huolellisesti laadituilla asiakirjoilla. Koska YVA-ohjelma ja –se-

lostus liitteinen ovat usein jopa monta sataa sivua pitkiä asiakirjoja, niistä tehdyt tiivis-

telmät ovat erityisen tärkeitä. YVA-asetus edellyttää jo nykyään ”yleistajuisen ja ha-

vainnollisen” tiivistelmän esittämistä. Haastateltavien mukaan tiivistelmiä voisi pyrkiä 

lyhentämään nykyisestä edelleen, minkä lisäksi myös yhteysviranomainen voisi laatia 

lausunnostaan ja perustellusta päätelmästä tiivistelmät. Asiakirjat toivottiin myös laadit-

tavan siten, että tärkeimmät asiat ovat heti julkaisun alussa. 

Lisäksi haastatteluissa kysyttiin mahdollisten pienydinvoimalaitoksien YVA-menette-

lyistä. Suurimpana haasteena näiden kohdalla nähtiin yhteiskunnallisen hyväksyttävyy-

den saavuttaminen. Mahdollisuuksien mukaan tätä olisi hyvä käsitellä laajempien ener-

giapoliittisten keskustelujen yhteydessä, sillä hankekohtainen YVA-menettely ei tarjoa 

mahdollisuuksia teknologian hyväksyttävyyden käsittelyyn yleisellä tasolla. Menettely 

on kuitenkin tärkeä väline sidosryhmäsuhteiden ja hyväksyttävyyden rakentamisessa 

paikallisella tasolla. 
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7 Johtopäätökset 
 

Tämän tutkielman tavoitteena oli arvioida ydinenergiahankkeiden ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyjä eri sidosryhmien näkökulmasta. Tutkielman teossa sovellettiin mo-

nitahoarvioinnin lähestymistapaa, jonka kantavan ajatuksen mukaan eri sidosryhmät tar-

kastelevat menettelyä erilaisista lähtökohdista ja näin ollen käsittävät menettelyn tavoi-

tetilan eri tavoin. Aineisto koostui yhdeksästä ydinenergiahankkeiden ja YVA-menette-

lyiden parissa työskennelleen henkilön haastattelusta. Haastateltavat edustivat eri viran-

omaisia, ympäristöjärjestöjä, yrityksiä ja sijaintikuntaa, minkä lisäksi yksi haastateltava 

oli YVA-menettelyitä tarkastellut tutkija. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin, kuten 

pelkistämisen ja tyypittelyn, keinoin. 

Arvioinnin toteuttamiseksi menettelystä eriteltiin neljä osa-aluetta, jotka pohjautuivat 

aikaisemmalle YVA-menettelyitä koskevalle kirjallisuudelle sekä julkisille arvoille 

(mm. Bozeman 2007). Ensimmäinen osa-alue oli niin kutsutun varovaisuusperiaatteen 

toteutuminen, joka on osa kestävän päätöksenteon edellytyksiä erityisesti ympäristöpoli-

tiikassa ja -oikeudessa. Varovaisuusperiaatteen mukaan tieteellistä epävarmuutta ei voi 

käyttää syynä ihmisiä tai ympäristöä suojelevien toimien toteuttamatta jättämiselle 

(esim. Rion julistus, YK 1992). YVA-menettelyn tapauksessa tämä viittaa varsinkin oh-

jelmavaiheessa tapahtuvaan todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten määrit-

telyyn ja ohjaa menettelyä laajempaan suuntaan (ks. esim. Snell & Cowell 2006). Suh-

tautumista varovaisuusperiaatteen toteuttamisen laajuuteen tarkasteltiin kysymällä haas-

tateltavilta YVA-menettelyn soveltamisesta, vaihtoehtotarkastelusta sekä arvioitavien 

ympäristövaikutusten määrästä ja selvitysten laajuudesta. 

Toisena arvioinnin osa-alueena oli osallistuminen. Osallistuminen ja avoimuus ovat tii-

vis osa YVA-menettelyä, ja niiden edistäminen on kirjattu myös menettelystä annetun 

lain tavoitteeksi. Osallistumista on tutkittu YVA-menettelyiden kontekstissa paljon niin 

Suomessa kuin kansainvälisestikin. Etenkin Suomessa osallistumista on arvioitu norma-

tiivisista lähtökohdista deliberatiivisen demokratian teoriakehysten valossa (esim. Hok-

kanen 2008, Strauss 2010). Tässä tutkielmassa osallistumista jäsenneltiin kuitenkin sen 

mukaan, minkälaisen osallistumisen nähtäisiin tuovan sisällöllisiä ja hyväksyttävyyteen 

liittyviä hyötyjä hankkeen käsittelyyn liittyen. 
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Arvioinnin kolmas osa-alue koski menettelyn tehokkuutta. Tehokkuutta lähestyttiin en-

sisijaisesti vaihtokauppana varovaisuusperiaatteen ja osallistumisen toteuttamisen laa-

juudelle, sillä monitahoarviointi ei sovellu varsinaisten kustannusten arvioimiseen. Va-

rovaisuusperiaatteen, osallistumisen ja tehokkuuden arvojen välillä tasapainottelu on 

haaste, joka on todettu aiemmassa YVA-menettelyitä koskevassa tutkimuksessa (Snell 

& Cowell 2006). Tehokkuuden merkitystä menettelyä ohjaavana tekijänä tarkasteltiin 

kysymällä haastateltavilta menettelyn rajaamisesta ja päällekkäisyyksistä. Lisäksi haas-

tateltavilta kysyttiin menettelyn mahdollisista synergiaeduista. 

Neljäs osa-alue oli päätöksenteon riippumattomuus, joka liitettiin erityisesti työ- ja elin-

keinoministeriön moninaiseen rooliin ydinenergiahankkeiden lupaprosessissa. Asema 

on herättänyt aikaisemmin kritiikkiä suomalaisten tutkijoiden kesken. Työ- ja elinkeino-

ministeriön toiminta on nähty edistävän teollisuuden intressejä ydinenergiahankkeissa 

päätöksenteon tasapuolisuuden kustannuksella (Lampinen 2009). 

Suurin osa haastateltavista oli tyytyväisiä nykyisen menettelyn laatuun ja työ- ja elinkei-

noministeriön toimintatapoihin. Eri sidosryhmien välillä oli kuitenkin eroja varovai-

suusperiaatteen, osallistumisen laajuuden ja tehokkuuden arvojen painottamisessa, 

minkä lisäksi näkökulmat tavoitteiden toimeenpanoon vaihtelivat. Myös suhtautuminen 

työ- ja elinkeinoministeriön riippumattomuuteen vaihteli haastateltavien välillä organi-

saatiotaustan mukaisesti. 

Vaikka kaikkien haastateltavien mukaan laaja YVA-menettely on hyödyksi pidemmän 

päälle sekä hankkeelle että yhteiskunnalle, ympäristöjärjestöjen edustajat painottivat va-

rovaisuusperiaatetta muita haastateltavia enemmän. Molemmat haastateltavat esittivät 

näkemyksen, jonka mukaan ideaalitilanteessa menettely olisi nykyistä toteutusta laa-

jempi. Lisää panostuksia tarvittaisiin erityisesti vaihtoehtotarkasteluun, ilmastomuutos-

ten vaikutusten sekä onnettomuus- ja säteilyvaikutusten tutkimiseen. Menettelyä tulisi 

myös soveltaa johdonmukaisesti uusien käyttölupien kohdalla. Haastateltavina olleet 

yritysten edustajat ja viranomaiset nojautuivat puheenvuoroissaan järjestöjä enemmän 

lain edellytyksiin sekä vakiintuneisiin käytäntöihin. Tulos vastaa osaltaan Westonin 

(2000) sekä Snellin ja Cowellin (2006) käyttämää määritelmää tehokkuuden tavoitteen 

näkymisestä vaikutustenarvioinneissa  
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Samanlaiset huomiot toistuivat osallistumisen kohdalla. Kriittisimpiä nykyistä toimeen-

panoa kohtaan olivat ympäristöjärjestöjen edustajat sekä haastateltu tutkija. Osallistumi-

sen puutteet nähtiin samanlaisina kuin Straussin (2010) ja Hokkasen (2008) tutkimuk-

sissa. Osallistumisen, menettelyn mahdollistaman vuorovaikutuksen ja avoimuuden 

merkitystä korostettiin kuitenkin kaikissa haastatteluissa. Niiden merkitys nousi haastat-

teluissa jopa suurempaan rooliin kuin konventionaalisten ympäristövaikutusten selvittä-

minen. Näin oli esimerkiksi yhteysviranomaisen kohdalla, joka totesi vuorovaikutuksen 

olevat menettelyn suurin anti. Vaikka näkemykset toimeenpanon onnistumisesta vaihte-

livat, tutkielmassa ei havaittu Jalavan ym. (2013) huomiota osallistumisen alisteisuu-

desta tehokkuuden tavoittelulle. Pikemminkin haastatteluissa oli huomattavissa laaja 

konsensus vuorovaikutteisen ja kattavan keskustelun tärkeydestä deliberatiivisen demo-

kratian ideaaleja (mm. Fishkin 2009) mukaillen. 

Myös menettelyä kohtaan kriittisimmät tahot, eli ympäristöjärjestöjen edustajat, nostivat 

esille, että parhaimmillaan YVA-menettely voi tarjota tilaisuuden laajalle yhteiskunnal-

liselle keskustelulle. Osallistumisen järjestämistä ja prosessin läpinäkyvyyttä voitaisiin 

kuitenkin parantaa tarjoamalla vastine jokaiseen annettuun lausuntoon. Muita kehityseh-

dotuksia osallistumisen kohdalla olivat ammattiosallistajien hyödyntäminen yleisötilai-

suuksissa sekä resurssien myöntäminen järjestöille sekä sijaintikunnan henkilökunnalle. 

Snellin ja Cowellin (2006) ennakoimat jännitteet varovaisuusperiaatteen, osallistumisen 

ja tehokkuuden välillä tulivat esille erityisesti asiakirjojen luettavuuden hallitsemisessa. 

Sekä asiakirjojen laadintaan osallistuvat että niitä pelkästään lukevat tahot pitivät arvi-

ointiohjelmaa sekä –selostusta niin laajoina, että niihin perehtyminen nähtiin työläänä. 

Kokonaisuuden laajuuden ongelmat tulivat esiin myös järjestöjen edustajien haastatte-

luissa, jotka totesivat resurssien olevan usein liian vähäiset syvälliseen perehtymiseen. 

Haastateltavat eivät kuitenkaan nähneet, että itse vaikutustenarviointeja tulisi supistaa, 

vaan panostaa asiakirjojen luettavuuteen ja niistä tehtäviin tiivistelmiin. Pelko varovai-

suusperiaatteen tiukan noudattamisen ja talouskasvun edellytysten ristiriidasta (esim. 

Miller & Engemann 2019) ei noussut esille kuin teoreettisena mahdollisuutena yhdessä 

yrityksen edustajan haastattelussa. 

Vain osalla haastateltavista oli kokemusta YVA-menettelyistä sekä ydinenergialain mu-

kaisesta lupamenettelystä. Haastateltavat työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Säteilyturva-

keskuksesta tunnistivat menettelyjen olevan sisällöltään osittain päällekkäisiä, sillä 
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myös ydinenergialainsäädännössä edellytetään ympäristövaikutuksiin ja niiden lieventä-

miseen liittyviä selvityksiä. Asiaa ei kuitenkaan nähty isona ongelmana yritysten puo-

lelta, sillä YVA-menettelyssä kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myöhemmissä vai-

heissa. Tätä yhteyttä onkin pyritty parantamaan viime vuosina. Sekä viranomaiset että 

yritysten edustajat tunnistivat kuitenkin YVA-menettelyn parissa työskentelyn tuovan 

synergiaetuja muissa tehtävissä toimimiselle sekä myöhempien lupavaiheiden valmiste-

lulle.  

Eri sidosryhmien väliset erot tulivat esille myös työ- ja elinkeinoministeriön riippumat-

tomuuden kohdalla. Ympäristöjärjestöjen edustajat sekä tutkija pitivät ministeriön roolia 

selvästi Lampisen (2009) tapaan ongelmallisena, Erityisesti ympäristöjärjestöjen edusta-

jat näkivät viranomaisten ja teollisuuden edustajien kuuluvan lisäksi samaan intressiryh-

mään, kuten myös Ruostetsaari (2010) on todennut. Muut haastateltavat katsoivat mi-

nisteriön aseman olevan perusteltu. Työ- ja elinkeinoministeriön virkamies katsoi moni-

naiseen asemaan liittyvän kritiikin olevan oikeutettua, mutta totesi lainsäätäjän katso-

neen roolit sopiviksi. 

Ympäristö- ja ilmastopolitiikan tutkimuksessa usein esillä oleva jako teollisuuden ja 

ympäristöjärjestöjen intressien välillä (mm. Gronow & Ylä-Anttila 2019, Haukkala 

2018, Vehkalahti 2017) näkyi aineistossa osittain. Ympäristöjärjestöjen edustajat erot-

tuivat muista vastaajista kriittisyydellään nykyistä menettelyn laajuutta kohtaan. Myös 

haastateltu tutkija esitti kritiikkiä osallistumisen riittävyyden ja vaikuttavuuden koh-

dalla. Viranomaisista ELY-keskuksen edustaja erottui joukosta korostamalla lieventä-

mistoimenpiteiden ja varovaisuusperiaatteen merkitystä. Kuitenkin myös yritysten edus-

tajat pitivät YVA-menettelyä tärkeänä yhteiskunnallisena työkaluna, ja toivat esille laa-

jojen selvitysten sekä eri osapuolten osallistumisen hyötyjä. 

Toisaalta on huomionarvoista, että yhteysviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinominis-

teriö oli tietoinen menettelyä ja ministeriön asemaa kohtaan esitetystä kritiikistä ja on-

gelmakohdista. Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen haastattelu oli aikajärjestyk-

sessä viimeinen, mikä mahdollisti aikaisemmissa haastatteluissa esille tulleiden näke-

mysten esittelyn. Ministeriön virkamies tunnisti niin YVA-menettelyn soveltamista, 

vaihtoehtotarkastelua kuin riippumattomuuttakin kohtaan esitetyn kritiikin.  
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Tulokset vahvistavat monitahoarvioinnin taustaoletuksen siitä, että eri sidosryhmät ar-

vioivat samaa kohdetta eri kriteereillä (Connolly ym. 1980). Menettelyn reiluuden (tasa-

puolisuus, sääntöjen noudattaminen) arvioimiseen luultavasti vaikuttavat esimerkiksi 

ennakkoasenteet ydinenergiaa kohtaan. Mikäli menettely johtaa omalta kannalta mielui-

saan lopputulokseen, myös itse menettelyä pidetään todennäköisemmin reiluna, ja päin-

vastoin. Näin tapahtuu varsinkin silloin, kun menettelyn tasapuolisuutta on vaikea arvi-

oida (Doherty & Wolak 2012). Toisaalta ydinenergia-asenteiden ja esimerkiksi varovai-

suusperiaatteeseen suhtautumisen taustalla saattaa olla samaan suuntaan ohjaavia teki-

jöitä, kuten asennoituminen erilaisiin riskeihin (esim. Vainio, Paloniemi & Varho 

2017). 

Myös menettelyn kanssa työskentely saattaa vaikuttaa sen arvioimiseen. Vaikutus-

tenarvioinnin kanssa läheisesti työskentelevät, ja mahdollisesti toimintatapojen kehittä-

miseen osallistuneet tahot, katsovat toimintaa eri näkökulmasta kuin tahot, jotka osallis-

tuvat menettelyyn vain satunnaisesti. Sosiaalipsykologiassa ilmiötä kuvataan psykologi-

sen etäisyyden ja havaintotasoon liittyvän teorian (construal level theory) avulla (Trope 

& Liberman 2012). Mitä suurempi psykologinen etäisyys toimintaan on, sitä abstrak-

timmalla tasolla sitä arvioidaan. Tällöin arvioinnissa korostuu arvoperustainen harkinta, 

kun taas YVA-menettelyiden kanssa päivittäin työskentelevät painottavat käytännönlä-

heisiä ongelmia ja ratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta. 

 

Tutkielman rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkielmassa onnistuttiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Eri sidosryhmien välillä 

havaittiin systemaattisia eroja siinä, miten menettelyä tulisi kehittää. Tutkielmassa tun-

nistettiin lisäksi konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden toteuttamista voi harkita 

tulevaisuudessa. Hankalin tutkimuskysymys tutkielman kannalta liittyi ympäristövaiku-

tusten arvioinnin ja ydinenergialain mukaisen lupamenettelyn yhteensovittamiseen, sillä 

suurimmalla osalla haastateltavista ei ollut kokemusta molemmista menettelyistä. Tutki-

mustulosten merkittävyyden tarkastelussa tulee huomioida myös muita rajoitteita, jotka 

liittyvät otannan ja aineiston keruun lisäksi tulosten analysointiin. 

Tutkielmaa varten toteutettiin kymmenen asiantuntijahaastattelua, joista yhdeksän pää-

tyi varsinaisen analyysin aineistoksi. Suurin osa haastateltavista korosti osallistuvansa 
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haastatteluun omana itsenään, eikä organisaationsa puolestapuhujana. Haastateltavien 

otanta on siis rajallinen, ja tulokset olisivat voineet olla hyvinkin erilaisia, jos haastelta-

viksi olisivat päätyneet eri henkilöt samoista organisaatioista. Lisäksi haastateltavien 

joukosta puuttui joitakin oleelliseksi tunnistettuja sidosryhmiä, kuten konsulttiyritykset 

sekä ydinenergiaan myönteisesti suhtautuvat kansalaisjärjestöt. Jälkikäteen arvioituna 

haastatteluissa olisi lisäksi voinut kysyä eksplisiittisemmin haastateltavien suhtautu-

mista julkisiin arvoihin eri osa-alueiden kohdalla. Tällöin olisi muodostunut selkeämpi 

kuva haastateltavien sijoittumisesta laajempiin arvokeskusteluihin. 

Kuten asiantuntijahaastatteluita käsittelevässä luvussa esiteltiin, yksi tutkielman rajoi-

tuksista on niin sanottu ammatillisuusmuuri (Alastalo ja Åkerman 2010, 384). Ammatil-

lisuusmuuri tarkoittaa tilannetta, jossa haastateltava haluaa pitää yllä myönteistä kuvaa 

edustamastaan organisaatiosta. Esimerkiksi ydinenergia-alan yrityksissä työskennelleet 

henkilöt eivät välttämättä tuoneet haastatteluissa esiin kaikkia menettelyn toimeenpa-

noon liittyviä ongelmia, sillä se saattaisi esimerkiksi vaarantaa yrityksen maineen. Toi-

saalta menettelyn parissa työskennelleet virkamiehet, jotka ovat olleet luomassa tai yllä-

pitämässä nykyisiä käytäntöjä, saattavat antaa menettelyn kulusta todellisuutta sujuvam-

man kuvan (ks. Wroblewski & Leitner 2009). Syinä tälle voi olla esimerkiksi halu puo-

lustaa itse tehtyjä valintoja, tai toisaalta välttää arvioinnin tuloksena mahdollisesti koitu-

vaa lisätyötä. 

Yleisenä haasteena tutkielmalle oli myös yksittäisiä menettelyitä ylemmällä tasolla py-

syminen. Haastateltavat valikoitiin osin kokemuksen monipuolisuuden mukaan, eli 

haastateltavilla oli kokemusta eri ydinenergiahankkeiden YVA-menettelyistä. Tästä 

huolimatta haastatteluissa korostuivat Fennovoima Oy:n uuden ydinvoimalaitoksen 

YVA-menettelyt vuosilta 2008 ja 2014. Kokemukset näistä menettelyistä eivät välttä-

mättä ole yleistettävissä etenkään pienempien ja poliittisesti vähemmän kiistanalaisten 

hankkeiden arviointimenettelyihin. Kyseisistä YVA-menettelyistä on lisäksi kulunut ai-

kaa, mikä herättää kysymyksen tulosten muistinvaraisuudesta. Aineiston edustavuus 

kuitenkin huomioitiin analysointivaiheessa, ja esimerkkejä pyrittiin nostamaan saman 

verran eri menettelyistä. 

Tutkielman aineiston analyysissä käytetty menetelmä, laadullinen sisällönanalyysi, 

määrittää myös tulosten tulkintaa. Laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti tutkijan omat 

kokemukset ja asenteet vaikuttavat välttämättä jossain määrin analyysiin ja esitettyihin 



73 
 

tulkintoihin. Tämän tutkielman tuloksena on lähinnä kuvailevaa tietoa eri toimijoiden 

näkökulmista, joiden esittämisessä on tähdätty tasapuolisuuteen. Tasapuolisuuteen on 

kiinnitetty erityistä huomiota myös johtopäätösten kohdalla. 

Tulevaisuudessa tutkimusta voisi kohdistaa osallistujien edustavuuteen ja tämän merki-

tykseen menettelyn kululle. Aikaisemmassa kansainvälisessä tutkimuksessa on tullut 

ilmi viitteitä siitä, että ydinenergian vastustajat tarttuvat osallistumisen mahdollisuuteen 

muita todennäköisemmin (De Groot & Steg 2010). Toisaalta ilmastonmuutoksen myötä 

myös ydinenergiaan myönteisesti suhtautuvat tahot ovat aktivoituneet lausunnonanta-

jina (työ- ja elinkeinoministeriö 2020c). Samalla voisi selvittää, eroavatko kyseisten toi-

mijoiden näkemykset vaikutustenarvioinnin tai lupaprosessien reiluuden arvioinnissa, 

kuten Dohertyn ja Wolakin (2012) tutkimus viittaisi. Toiseksi tutkimusta olisi mahdol-

lista jatkaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja ydinenergialain välisestä yh-

teensovittamisesta esimerkiksi kansainvälisen vertailun avulla.  
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Liite 1 Haastattelukysymykset 
 
Taustakysymykset: 

1. Tämänhetkinen asema tai virka?  
2. Minkälaisia tehtäviä olet tehnyt ydinenergiahankkeiden YVA-menettelyihin liit-

tyen? 
3. Minkälainen rooli tämänhetkisellä organisaatiollasi on em. projekteissa? 

 
Menettelyn laajuus ja ympäristövaikutukset: 

4. Minkälainen merkitys ja mitä tavoitteita YVA-menettelyllä on yleisesti/ydin-
energiahankkeissa? 

5. Onko YVA-menettelyä sovellettu mielestäsi asianmukaisesti eri hankkeisiin? 
Tulisiko YVA-menettelyä soveltaa nykyistä useammin tai harvemmin? Miksi? 
(Esim. käyttöluvan uusiminen, vapaaehtoinen YVA) 

6. Onko YVA-menettelyssä esitetyt vaihtoehdot realistisia? Esitetäänkö hanke- ja 
sijaintivaihtoehtoja tarpeeksi tai kenties liikaa? 

7. Miten ”todennäköisesti merkittävät vaikutukset” määritellään? 
8. Tulisiko YVA-menettelyä kohdentaa paremmin merkittävimpiin vaikutuksiin? 

Miten tämä tulisi tehdä? 
9. Vastaako menettelyn laajuus hankkeiden kokoa ja merkitystä? 
10. Mitkä ympäristövaikutusten arvioinnin osat ovat mielestäsi oleellisimpia ydin-

energialain alaisten hankkeiden kohdalla? Tulevatko ne esiin oikeassa mittasuh-
teessa muihin osiin ja vaikutuksiin verrattuna? 
 

Osallistuminen: 

11. Onko osallistuminen YVA-prosessissa ajoitettu oikein? Tulisiko osallistumisen 
tapahtua esimerkiksi nykyistä aikaisemmassa tai myöhemmässä vaiheessa? 

12. Mitä hyötyjä osallistumisesta on ollut?  
13. Onko osallistuminen YVA-menettelyissä edistänyt hankkeiden yhteiskunnallista 

hyväksyttävyyttä? Miten tämä on näkynyt?  
14. Onko lausunnoissa tullut ilmi arvioinnin kannalta oleellisia seikkoja, jotka ovat 

vaikuttaneet esimerkiksi hankevaihtoehtoihin tai arvioitaviin vaikutuksiin? 
15. Mihin asioihin toivoisit lausunnonantajien kiinnittävän huomiota lausunnois-

saan? Voisiko lausuntokierroksen järjestämistä jotenkin kehittää? 
16. Minkälaisina olet kokenut YVA-yleisötilaisuudet? 
17. Huomioidaanko lausuntokierroksen tuloksia menettelyissä tarpeeksi? 

 
Ohjaus ja päällekkäisyydet: 

18. Miten työ- ja elinkeinoministeriön toimiminen yhteysviranomaisena on toimi-
nut? Onko ohjaamisessa jotain kehitettävää? 

19. Onko ministeriön ohjaus ollut selkeää (liittyen esimerkiksi menettelyn laajuu-
teen)? 
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20. Voisiko arviointiohjelmasta annettua lausuntoa tai perusteltua päätelmää kehit-
tää jollain tapaa? 

21. Onko menettelyissä päällekkäisyyksiä tai ristiriitaisuuksia? Miten näitä voisi ke-
hittää? 
 

Vaikuttavuus ja kehitysehdotukset: 

22. Oletko pystynyt hyödyntämään YVA-menettelyn tuloksia omassa työssäsi? Mi-
ten? 

23. Miten ympäristövaikutusten arviointia ydinenergiahankkeissa voisi kehittää? 
24. Tuleeko mieleen jotain muuta YVA-menettelyyn ja ydinenergiahankkeisiin liit-

tyen? 
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Liite 2 Haastattelujen tiedot 
 

 Aika Ensisijainen aiheeseen liittyvä organisaatiotausta 

1 26.3.2021 Greenpeace 

2 30.3.2021 Säteilyturvakeskus 

3 1.4.2021 Jyväskylän yliopisto 

4 8.4.2021 Fortum Power and Heat Oy 

5 15.4.2021 ELY-keskus 

6 23.4.2021 Sijaintikunta 

7 3.5.2021 Fennovoima Oy 

8 6.5.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto 

9 1.6.2021 työ- ja elinkeinoministeriö 
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