Ympäristövaikutukset-prosessiliite

Ympäristövaikutusten prosessialue ja kuvatut prosessit
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Ympäristövaikutusten arvioinnin prosessit
Ympäristövaikutusten arviointi
Ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn (YVA)
yhteysviranomaisena toimiminen
s. 3

Päätöksen antaminen
ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn (YVA)
soveltamisesta
yksittäistapauksessa, s. 7

Neuvonta

(kuvataan palveluprosessina)
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Viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien ympäristöarviointi
(SOVA)
s. 11

Ympäristövaikutusten prosessiliite

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA)
yhteysviranomaisena toimiminen
PROSESSIN KUVAUS
o

o
o
o
o

YVA-menettely on osa hankkeen suunnittelua. Sillä lisätään osallistumismahdollisuuksia. Prosessissa tuotetaan tietoa hankkeen
vaihtoehdoista ja vaikutuksista niin, että hankkeesta vastaava voi jatkaa suunnittelua siten, että hankkeesta aiheutuu mahdollisimmat
vähäiset ympäristövaikutukset.
Yhteysviranomaisena Luova huolehtii, että YVA-menettely järjestetään, sekä toimii ohjaavana ja koordinoivana viranomaisena
menettelyssä.
Yhteysviranomainen järjestää ennakkoneuvottelut ja kuulemiset, antaa lausunnon ja perustellun päätelmän.
Kuuleminen on tarvittaessa kansainvälinen.
Yhteysviranomaisella on rooli myös kaavoituksen yhteydessä tehtävissä ympäristövaikutusten arvioinneissa
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteysviranomaisena toimiminen
Hankkeesta vastaava
Lähettää
toimenpidepyynnön
ja arviointiohjelman

Laatii arviointiohjelman
Ilmoittaa hankkeesta
yhteysviranomaiselle

Palveluprosessi
Ohjaus ja
neuvonta

YVAselostuksen
täydentämi
nen

Laatii arviointiselostuksen
Lähettää
toimenpidepyynnön
ja YVA-selostuksen

Pyyntö perustellun
päätelmän
ajantasaisuudesta

Kirjaamo: lähtevä/saapuva

Arviointiohjelman
vireilletulo

Määrätään esittelíjä
(ja ratkaisija)

Laskutus

Viranomaisprosessi
Kuulutus ja
lausuntojen
pyytäminen

Ennakkoneuvo
ttelu

Yhteydet muihin LUOVAn
prosesseihin

Sisäinen
yhteistyö
vaikutusten
arvioinnissa

Viestintä

Arviointiselostuksen
vireilletulo

Viestintä

Lausunto
arviointiohjelmasta

Ennakkoneuvotte
luita
tarpeen
mukaan

Laskutus

Kuulutus ja
lausuntojen
pyytäminen

YVA-selostus
tarkastetaan

YVAselostus
kuulute
taan
uudelle
en

Perusteltu
päätelmä

Sisäinen yhteistyö vaikutusten arvioinnissa
Natura-arviointi

Sisäinen yhteistyö
vaikutusten
arvioinnissa

Lausunto
perustellun
päätelmän
ajantasaisuudesta

Ilmoittaminen
ja kuulutukset

Vali
tus
lausu
nto

Pyyntö perustellun
päätelmän
ajantasaisuudesta

Sosiaali- ja terveysala

Kunta ja muut viranomaiset, muut osallistujat

kaavoitus
Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen

Antavat lausunnon, paljon eri viranomaisia

Kansainvälinen kuuleminen tarvittaessa, ympäristöministeriö

Pyyntö perustellun
päätelmän
ajantasaisuudesta
Valitus
arvioinnin
puuttumis
esta tai
puutteelli
suudesta

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteysviranomaisena toimiminen

Kuuleminen

Tiedonkeruu ja -hankinta

Tiedon jakaminen

Tiedonkeruu:

- Tieto lausunnosta ja
perustellusta
päätelmästä hankkeesta
vastaavalle

- Toimialan sisäinen yhteistyö
Tiedonhankinta:

Mahdollinen täydennyspyyntö

- Tieto lausunnosta ja
perustellusta
päätelmästä
asianosaisille, muille
viranomaisille

- Viranomaisten lausunnot
- Mielipiteet
Ennakolliset
menettelyt

Käsittelyn käynnistäminen

Hankkeesta vastaava
ilmoittaa hankkeesta
yhteysviranomaiselle

Vaihe 1: Hankkeesta
vastaava lähettää
toimenpidepyynnön ja
arviointiohjelman

Palveluprosessit:

Vireilletulo:
Analyysi
- Toimialan sisäinen yhteistyö

- Asiakaspalvelu
- Asiakasvastaavatoiminto
- Neuvonta
- Mahdollinen
ennakkoneuvottelu
- Toimialan sisäinen
yhteistyö

Vaihe 2: Hankkeesta
vastaava lähettää
toimenpidepyynnön ja YVAselostuksen

Huomioita:
- YVA voidaan jatkossa tehdä hankekaavoituksen yhteydessä
- Natura-arviointi tehdään pääsääntöisesti YVA-menettelyn yhteydessä
- Kansainvälinen kuuleminen tarvittaessa Ympäristöministeriön toimesta
- Pyydettäessä perustellun päätelmän ajantasaisuudesta annetaan lausunto lupapäätöstä varten

Harkinta

Lausunto / perusteltu
päätelmä

- Toimialan
sisäinen yhteistyö

Vaihe 1: lausunto
arviointiohjelmasta
Vaihe 2: perusteltu
päätelmä
- Asian ratkaiseminen
esittelystä
Muut prosessit
- Laskutus
- Kirjaaminen
- Tiedotus/viestintä

Mahdollinen
lupamenettely vaiheen 2
jälkeen
Arviointiselostus ja
perusteltu päätelmä
otettava huomioon
lupamenettelyssä ja
luvassa (tarvittaessa
yhteysviranomaisen
erillinen lausunto
perustelun päätelmän
ajantasaisuudesta)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteysviranomaisena toimiminen

Hyvät käytännöt ja kehittämisehdotukset

Keskeiset vaiheet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Ennakkoneuvottelujen järjestäminen ja niihin
osallistuminen
Lausuntojen pyytäminen ja tilaisuuden varaaminen
mielipiteiden esittämiseen arviointiohjelmasta
Lausunnon antaminen arviointiohjelmasta
Lausuntojen pyytäminen ja tilaisuuden varaaminen
mielipiteiden esittämiseen arviointiselostuksesta
Puutteellisen arviointiselostuksen täydentämisestä
ilmoittaminen
Perustellun päätelmän antaminen
Perustellun päätelmän ajantasaisuuden arviointi
Kuulemisten yhteensovittamisesta sopiminen
kaavoituksesta vastaavan viranomaisen kanssa
Kansainväliseen kuulemiseen tarvittavien
asiakirjojen toimittaminen ympäristöministeriölle
Prosessiin kuuluu tarvittaessa Luovan sisäinen
yhteistyö asiantuntijatiimissä neuvotteluilla tai
sisäisten kirjallisten kannanottojen pyytäminen
Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen tai
puutteellisuuden perusteella

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

Ennakkoneuvotteluja tulee käydä tarpeen mukaan
Osallistuminen YVAa ohjaavaan ryhmään puolueettomana asiantuntijana
YVA-ohjelman ja -selostuksen kommentointi luonnosvaiheessa
Keskusteluyhteys hankkeesta vastaavan ja sitä edustavan konsultin kanssa koko
YVA-menettelyn ajan
YVA-ohjelmalausunto ja perusteltu päätelmä kirjoitetaan tiiviisti, keskittyen
olennaisiin seikkoihin ja sisällyttäen selkeä johtopäätösosa.
Vaikutusarviointien olennaiset puutteet tulee esittää yksiselitteisesti
YVA-ohjelmalausunnon ja perustellun päätelmän läpikäynti hankkeesta vastaavan
kanssa
Yhteysviranomaisen yhteyshenkilö edesauttaa asukkaita ym. tahoja ymmärtämään
eri menettelyt ja niiden osallistumismahdollisuudet
Asiakirjojen nähtävilläoloaikojen suunnittelu ottaen huomioon mm. kuntien
mahdollisuus antaa lausuntoja ja kansainvälinen kuulemisen edellyttämä aika
Lakisääteisiä nähtävilläolopaikkoja täydentävien paikkojen, kuten kirjastot, käyttö
Mahdollisuus jättää mielipide sähköisen lomakkeen kautta
Sähköinen asianhallintajärjestelmä mahdollistaa esimerkiksi lausuntoyhteenvetojen
laadinnan
Yhteyshenkilön osallistuminen yleisötilaisuuksiin tulisi mahdollistaa
Yhteysviranomainen kannustaa hankkeesta vastaavaa luomaan yhteyden paikallisiin
toimijoihin.
Ympäristövaikutusten arvioinnin laatua ylläpidetään kiinnittämällä huomiota
käytettyihin menetelmiin ja niiden kuvaukseen sekä selvitysten kohdentamiseen

Ympäristövaikutusten prosessiliite

Päätöksen antaminen ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn(YVA) soveltamisesta
yksittäistapauksessa
PROSESSIN KUVAUS
o

Prosessissa tehdään hallintopäätös YVA-menettelyn soveltamistarpeesta.

o

Päätetään aiheutuuko hankkeesta todennäköisesti YVA-lain hankeluettelon hankkeisiin verrattavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

o

Prosessissa saadaan tietoja hankkeesta vastaavalta ja tarvittavat muut viranomaiset kuullaan.
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Päätöksen antaminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn(YVA) soveltamisesta yksittäistapauksessa
Hankkeesta vastaava tai muu asiakas
*) Hankkeesta vastaava
toimittaa tiedot hankkeesta
ja merkittävistä
ympäristövaikutuksista

*) Yhteydenotto
YVA-menettelyn
soveltamistarpeesta

Hankkeesta
vastavan
kuuleminen

Tietojen
täydennys
(hv)

Palveluprosessi
Viestintä

Ohjaus ja
neuvonta

Viranomaisprosessi

Kyllä, täydennyspyyntö
Pyyntö
toimittaa
tiedot

Asian vireilletulo
*) Asiakkaan tai muun
viranomaisen vireillepano

Tiedot
tarkastetaan

Edellyttääkö
tietojen
täydentämistä?

Ei

Ei

Kuullaanko
Kyllä
viranomaisia?

Päätöksenteko

Päätös

Kyllä
Edellyttääkö
päätöstä?
Ei
Ei

Kyllä
Tiedoksianto ja
kuuluttaminen

Asiakkaalle vastataan kirjeellä
miksi kynnys arvioinnille ei ylity

Yhteydet muihin viranomaisiin ja Luovan prosesseihin
Sisäinen
yhteistyö
vaikutusten
arvioinneista

Neuvottelu tai
lausuntomenettely

Naturaarviointi/
luonnon
suojelu
YVAmenettely

Sisäinen
yhteistyö
vaikutusten
arvioinneista

Lupa ja
valvonta

*) Prosessi voi käynnistyä hankkeesta vastaavan (mustat nuolet), asukkaan, valvojan, luvittajan, kaavoittajan tai muun asiaa hoitavan viranomaisen aloitteesta (vihreät nuolet ja teksti) tai Luova voi YVA-lain
valvojana käynnistää prosessin

Päätöksen antaminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn(YVA) soveltamisesta yksittäistapauksessa, karkeistettu

Kuuleminen

Tiedonkeruu ja -hankinta
Tiedonkeruu:
- Toimialan sisäinen yhteistyö
Tiedonhankinta:

Tiedon jakaminen

Mahdollinen täydennyspyyntö

- Tieto päätöksestä
hakijalle

- Tietojen täydentäminen

- Tieto päätöksestä
asianosaisille, muille
viranomaisille

- Viranomaisten lausunnot; tai
- Neuvottelu
Ennakolliset
menettelyt

Käsittelyn käynnistäminen

- Asiakaspalvelu

Hankkeesta vastaavan
aloitteesta; tai

- Asiakasvastaavatoiminto
- Neuvonta
- Mahdollinen
yhteisneuvottelu
- Toimialan sisäinen
yhteistyö

- Kuuleminen (viranomaisten sekä
hankkeesta vastaavan)
Päätösharkinta

Vireilletulo:
Analyysi

Asianosaisen aloitteesta; tai

- Pyyntö toimittaa tiedot
(tiedonhankinta)

Viranomaisen aloitteesta

- Toimialan sisäinen yhteistyö

- Toimialan
sisäinen yhteistyö

Päätöksen tekeminen
- Asian ratkaiseminen esittelystä
YVA-menettely

- Hakemuksen kirjaaminen
- Kokoonpanon
muodostaminen
Muut prosessit
- Kirjaaminen
- Tiedotus/viestintä

Huomioita: (luonnos)

Päätöksen antaminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn(YVA) soveltamisesta yksittäistapauksessa

Hyvät käytännöt ja kehittämisehdotukset

Keskeiset vaiheet
•
•

•
•
•
•

Harkinnan voi panna vireille hankkeesta vastaava,
muu viranomainen tai esimerkiksi asukas.
Mikäli on täysin selvää, että YVA-menettely ei ole
tarpeen, asiakkaalle vastataan kirjeellä miksi kynnys
YVA-menettelylle ei voi tulla kyseeseen.
Huolehditaan riittävät tiedot harkinnan perusteeksi.
Kuullaan muut viranomaiset neuvottelussa tai
lausunnoilla.
Tehdään päätös.
Prosessiin kuuluu tarvittaessa Luovan sisäinen
yhteistyö asiantuntijatiimissä neuvottelulla, jäsenten
osallistuminen neuvotteluun tai sisäisten kirjallisten
kannanottojen pyytäminen

•
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Malli päätöspohjaksi

Ympäristövaikutusten prosessiliite

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristöarviointi (SOVA)
PROSESSIN KUVAUS
o

Prosessissa osallistutaan ympäristöviranomaisena muiden viranomaisten suunnitelmien tai ohjelmien laatimiseen ja ympäristöarviointiin
neuvottelussa tai antamalla lausunto. Tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista. Prosessi on
kaksivaiheinen ja siihen voi liittyä alussa tarve osallistua ympäristöarvioinnin tarpeen tarkasteluun. Suunnitelmat/ohjelmat voivat olla
valtakunnallisia tai maakunnallisia.

o

Toteutettavat asiat:
o
o

Yhteydenpito muiden viranomaisten kanssa ympäristöarvioinnin tarpeesta, arviointien toteuttamisesta ja yhteensovittamista
muiden lakien mukaisiin menettelyihin
Osallistuminen ympäristöarviointiin neuvottelussa ja/tai lausunnoilla
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Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointi (SOVA)
Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen
Yhteydenpito
ympäristöarvioinnin
tarpeesta

Suunnitelman/ohjelman
ja ympäristöselostuksen
valmistelu

LUOVAn ja muiden viranomaisten
kuuleminen
ympäristöselostuksessa
annettavista tiedoista

Ympäristöselostuksen
laatiminen

LUOVAn ja muiden
viranomaisten
kuuleminen s/oluonnoksesta ja
ympäristöselostuksesta

Suunnitelman/ohjelman
hyväksymispäätöksestä
tiedottaminen

Ympäristövaikutusten
seuranta

Palveluprosessi
Saapuvan ja lähtevän
postin kirjaus

Ohjaus ja
neuvonta

Lausuntopyyntö
saapuva

Neuvottelu- tai
lausuntopyyntö

Viranomaisprosessi
Määrätään
esittelijä

Neuvottelu
ympäristöarvioinnin
soveltamistarpeesta

Annetaan lausunto tai
osallistutaan neuvotteluun

Tarkistetaan
neuvottelumuistio

Lausunto
lähtevä

Saapuvan
päätöksen kirjaus

Lausunto
ympäristöselostuksesta
ja
suunnitelma/ohjelmaluonnoksesta

Ympäristöarvioin
nin puuttuminen
muutoksenhaussa
valitusperusteena

Yhteydet muihin LUOVAn prosesseihin
Sisäinen
yhteistyö
vaikutusten
arvioinnissa

Luvat ja valvonta

Kunta ja muut viranomaiset
Kunnan terveys- ja ympäristöviranomainen

Muut vaikutusalueella toimivat viranomaiset

Ympäristöministeriö ilmoittaa arvioinnista toiselle valtiolle, toimittaa asiakirjat, aloittaa neuvottelut

Ympäristöministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ulkoasiainministeriö

Toinen valtio

Muut ministeriöt

Suomen ympäristökeskus

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointi (SOVA), karkeistettu

Kuuleminen

Tiedonkeruu ja -hankinta

Tiedon jakaminen

Tiedonkeruu:

- Tieto lausunnosta ja
perustellusta
päätelmästä hankkeesta
vastaavalle

- Toimialan sisäinen yhteistyö
Tiedonhankinta:

Mahdollinen täydennyspyyntö

- Tieto lausunnosta ja
perustellusta
päätelmästä
asianosaisille, muille
viranomaisille

- Viranomaisten lausunnot
- Muistutukset
Ennakolliset
menettelyt

Käsittelyn käynnistäminen

Hankkeesta vastaava
ilmoittaa hankkeesta
yhteysviranomaiselle

Vaihe 1: Hankkeesta
vastaava lähettää
toimenpidepyynnön ja
arviointiohjelman

Palveluprosessit:

Vireilletulo:

- Kuuleminen (viranomaisten
sekä hankkeesta vastaavan)

- Asiakaspalvelu
- Asiakasvastaavatoiminto
- Neuvonta
- Mahdollinen
yhteisneuvottelu
- Toimialan sisäinen
yhteistyö

Vaihe 2: Hankkeesta
vastaava lähettää
toimenpidepyynnön ja YVAselostuksen

Huomioita: (luonnos)
- YVA voidaan jatkossa tehdä hankekaavoituksen yhteydessä
- Natura-arviointi tehdään pääsääntöisesti YVA-menettelyn yhteydessä
- Kansainvälinen kuuleminen tarvittaessa Ympäristöministeriön toimesta
- Pyydettäessä perustellun päätelmän ajantasaisuudesta annetaan lausunto lupamenettelyä
varten

Analyysi
- Kuulutus ja lausuntojen pyytäminen
- Toimialan sisäinen yhteistyö

Harkinta

Lausunto / perusteltu
päätelmä

- Toimialan
sisäinen yhteistyö

Vaihe 1: lausunto
arviointiohjelmasta

Lupamenettely
Vaiheen 2 jälkeen

Vaihe 2: perusteltu
päätelmä
- Asian ratkaiseminen
esittelystä
Muut prosessit
- Laskutus
- Kirjaaminen
- Tiedotus/viestintä

Perusteltu päätelmä
huomioitava
lupamenettelyssä ja
luvassa (tarvittaessa
yhteysviranomaisen
erillinen lausunto
perustelun päätelmän
ajantasaisuudesta)

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointi (SOVA)

Hyvät käytännöt ja kehittämisehdotukset

Keskeiset vaiheet
•
•
•

•
•

•

Prosessiin sisältyy ennakollinen neuvonta
Osallistuminen ympäristöarvioinnin tarpeen
harkintaan toisen viranomaisen kanssa
Osallistuminen neuvotteluun ympäristöselostuksessa
annettavien tietojen luonteesta tai lausunnon
antaminen
Lausunnon antaminen ympäristöselostuksesta sekä
suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta
Prosessiin kuuluu tarvittaessa Luovan sisäinen
yhteistyö asiantuntijatiimissä neuvottelulla tai
sisäisten kirjallisten kannanottojen pyytäminen
lausuntoihin (mm. Natura-asiat,
ympäristönsuojelutavoitteet)

•

•

•

•
•
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Lausunnonantotehtävien keskittäminen siten, että Luovassa muutamalla henkilöllä on
SOVA-tehtäviä ja henkilöt sijoittuisivat eri puolille maata
•
käytännöllä turvataan etenkin maakuntaohjelmien arviointiin osallistuminen,
koska lausunto- ja neuvotteluajankohdat ovat samanaikaisesti 18
maakunnassa
•
tehtäviä ei ole tasaisesti, joten niitä ei voi osoittaa yhdelle henkilölle
Yhteistyön ja tiedonkulun käytännöt
•
Luovassa tehtävä osoitetaan viiveettä SOVA-vastaavalle
•
Luovassa asiantuntijatiimi on käytössä
Aktiivisuus viranomaisyhteistyössä
•
mikäli suunnitelmasta/ohjelmasta vastaava viranomainen ei ota riittävän
varhaisessa vaiheessa yhteyttä ympäristöviranomaiseen, Luovasta tulee ottaa
aktiivisesti yhteyttä ja muistuttaa ympäristöarvioinnin tarpeesta ja
kuulemisten järjestämisestä
SOVA-yhteistyöryhmä
•
tavoitteena jatkuvuus yhteistyössä
•
tuo yhteen erilaista asiantuntemusta
•
tarjoaa hyvät puitteet ohjelman ja sen ympäristöarvioinnin käsittelylle
•
tulee luoda ryhmän/ryhmien perustamisen periaate ja toimintamalli ryhmän
toimintaan
Haasteena ohjelmien ja suunnitelmien valtakunnallisuus tai maakunnallisuus
Suunnitelmien ja ohjelmien sisällöllinen vaihtelevuus edellyttää Luovan
asiantuntijatiimin kokoonpanon tunnistamista

