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PSM = Ongelman jäsentelymenetelmät 
             (Problem Structuring Methods) 
Tarkasteltavia asioita: 

Sidosryhmät, päätöksentekijät, 
tavoitteet ja arvot, vaihtoehdot, 
epävarmuudet, ideat ja näkemykset, 
jne. 

DA  = Päätösanalyysin menetelmät 
     (Decision Analysis) 
Tarkasteltavia asioita: 

Arvioinnin tyyppi, tavoitteet, 
vaihtoehdot, mittausarvot, vaihto-
suhteet (trade-offs), toden-
näköisyydet, riskiasenteet, jne. 

Mukailtu lähteestä Montibeller (2010) 



Jäsentelymenetelmiä 

Ongelman jäsentelykehikot 
• Erilaisia järjestelmällisiä tapoja ja tarkistuslistoja 

ongelman ja siihen liittyvien elementtien 
tunnistamiseen ja jäsentelyyn  

Tavoitehierarkia 
• Puumainen kuvaus ongelmaan liittyvistä perimmäisistä 

tavoitteista ja niiden saavuttamista edesauttavista 
keinotavoitteista.  

Vaikutuskaaviot/-ketjut 
• Kaavio välittömien ja välillisten vaikutusten syy–

seuraus -suhteiden tunnistamiseen ja jäsentämiseen. 
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Tarkistuslistat 

• Jäsentelyvaiheeseen on tarjolla useita erityyppisiä 
viitekehyksiä ja tarkistuslistoja 

• Antavat järjestelmällisen rungon ajatteluprosessille  

• Tavoitteena varmistaa, että kaikki oleellinen tulee 
otettua systemaattisesti huomioon 

• Heikkoutena, että liian kaavamaisesti hyödynnettynä 
voivat heikentää innovatiivista ajattelua 

• Esimerkkinä CAUSE-analyysi: 
• Criteria (kriteerit) 

• Alternatives (vaihtoehdot) 

• Uncertainties (epävarmuudet) 

• Stakeholders (asianosaiset) 

• External factors (ulkopuoliset tekijät) 
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SWOT-analyysi 

• Tavoitteena tunnistaa ongelman oleelliset tekijät  

• Lähtökohtana ongelmaan liittyvien positiivisten ja 
negatiivisten asioiden tunnistaminen: 

• Strengths (vahvuudet) 

• Weaknesses (heikkoudet) 

• Opportunities (mahdollisuudet) 

• Threats (uhat) 

• Esitetään usein nelikenttäluokitteluna: 
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Tavoitehierarkia 

• Puumainen kuvaus ongelmaan liittyvistä tavoitteista  

• Tavoitteita: 

• Auttaa eri osapuolia näkemään hankkeen laajemmin 

• Auttaa osapuolia tulemaan tietoisemmaksi eri 
osapuolten tavoitteista 

• Antaa tukea vaihtoehtojen muodostamiselle ja 
arvioinnille  

Haasteita: 

• Hierarkian rakentaminen työlästä  

• Ei aina yksiselitteistä hierarkiaa 

• Osin päällekkäisten tavoitteiden jäsentely ei 
välttämättä kovin helppoa  
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Esimerkki Piiparinmäen 
tuulivoimapuistosta 
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Vaikutuskaavio 

Nuolikaavio hankkeeseen liittyvistä vaikutuksista ja 
niiden välisistä vaikutussuhteista 

Tavoitteita: 

• Arvioinnissa mahdollisesti tarkasteltavien vaikutusten 
tunnistaminen ja kuvaaminen 

• Vaikutusketjujen tunnistaminen 

• Ongelman havainnollistaminen 

• Eri vaikutusten perimmäisten syiden tunnistaminen 

• Asiantuntijoiden, hankevastaavan ja sidosryhmien 
välisen vuoropuhelun edistäminen 

• Merkittävyyden arvioinnin tukeminen 
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Esimerkki: Vihdin jätevedenpuhdistamo 
Tarkennettu kaavio asiantuntijoille 
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Esimerkki: Vihdin jätevedenpuhdistamo 
Pelkistetty kaavio ’suurelle yleisölle’ 
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DPSIR-viitekehikko 
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Ohjaus-
voimat 

Paineet Tila Vaikutukset 

Reagointi  

Driving forces – Pressures – State – Impact – Reaction 

Kuvaus ympäristöön vaikuttavista tekijöistä ja miten 
niihin voidaan reagoida 



DPSIR-viitekehikko – Esimerkki 
vesistövaikutuksista 
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Ohjaus-
voimat 

Paineet Tila Vaikutukset 

Maatalous 
lisääntyy rajusti 

Fosfori-
kuormitus 
lisääntyy 

Levän määrä 
lisääntyy 

Uinti  
 ikävää 

Maatalous-
politiikka 

Suoja-
vyöhykkeet 

Levän poisto 

Reagointi  

Uimahallin 
rakennus 





DPSIR-kehikko tuulivoima-YVAan 
mukautettuna 
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Soveltaminen käytännössä 

Paras tulos yleensä vuorovaikutteisen prosessin kautta 
• Yhdessä suunnittelijoiden, asiantuntijoiden sekä 

sidosryhmien kanssa 

 Mahdollista on myös edetä suunnittelija- ja 
asiantuntijapainotteisesti  
• Jäsentelyn vaiheita ja alustavia tuloksia esitellään ja 

kommentoidaan sidosryhmillä riittävin väliajoin 

Prosessia ei aina tarvitse viedä läpi kokonaisuudessaan 
• Voidaan valita yksittäisiä vaiheita tarkasteltaviksi sen 

mukaan, mitä kulloinkin tavoitellaan 
• Voidaan suorittaa ilman mallintamisvaihetta  

Pääpaino ongelman jäsentelyssä ja käsitteiden 
määrittelyssä 
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SOVAn ja YVAn keskeisiä kysymyksiä 

SOVA: Hyvä strategia 

Mitä tavoitteita eri osapuolilla on? 

Mitkä ovat keskeiset 
ohjausmuuttujat? 

Mitkä ovat strategiset vaihtoehdot? 

Mitkä ovat  reunaehdot, rajoitukset? 

Mitkä ovat keskeiset edut? 

Mitkä ovat tärkeimmät 
politiikkaohjelmat, jotka on 
otettava huomioon? 

YVA: Hyvä suunnittelu 

Mitkä ovat hankkeen 
ominaispiirteet? 

Missä hanke sijaitsee? 

Mitkä ovat vaihtoehdot? 

Mitkä ovat tärkeimmät  vaikutukset? 

Miten vaikutuksia voidaa lieventää? 

Hyödynnetty dioja: 
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/37795773001
63/6.%20SEA%20and%20EIA.pdf 
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SOVAn ja YVAn vertailua 

SOVA: 
• Yleispiirteisempää arviointia 
• Vaikutusarviot tyypillisesti laadullisia 
• Keskittyy enemmän muutosten aiheuttajiin kuin 

vaikutuksiin 
• Kansalaisten näkemykset 

epämääräisempiä/etäisempiä 
• Suunnittelun aikajänne pidempi 
• Arvioissa enemmän epävarmuutta 
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Suunnittelutilanteen hahmotus ja strukturointi                   
   YVA *     **  * *       
   SOVA *** * *** *  * *       
Sidosryhmien tavoitteiden jäsennys ja hyödyntäminen                   
   YVA **         **       
   SOVA *** *       ***       
Olennaisten vaikutusten tunnistaminen                   
   YVA ***     *** *** *   **   
   SOVA *** * * ** *** ***   **   
Vaihtoehtojen muodostaminen                   
   YVA *-**     *    * ***     
   SOVA **-*** *   *    * ***     
Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi                   
   YVA  ***       *     ***   
   SOVA  *** *     *      *   
Vaihtoehtojen järjestelmällinen vertailu                   
   YVA ***         *   ** *** 
   SOVA *-***         ***   ** *** 

Asteikot:  * Melko tärkeä * Mahdollisesti hyödyllinen, riippuu tilanteesta  
 ** Tärkeä  ** Hyödyllinen 
 *** Erittäin tärkeä  *** Erittäin hyödyllinen 



Monitavoitearvioinnin soveltaminen 
SOVAssa – Esimerkkinä Case Belgrad 

Tavoitteena luoda jätteenkäsittelysuunnitelma Belgradin 
alueelle vuosille 2011–2020 

Tämänhetkinen tilanne: 
• Alueen 14 kunnasta 11 käyttää keskuskaatopaikkaa, joka 

ei täytä EU-direktiivin vaatimuksia – Muilla oma kaato-
paikka, jossa vaatimukset täyttyvät vielä huonommin  

• Ei organisoitua jätteenkierrätystä ja jätettä kerätään 
ylipäänsä vain noin 80 %:sta  aluetta 

• Järjestelmä ei täytä nykyaikaisen jätteenkeruun 
vaatimuksia 

• Kansalaisten tietämys jätteenkierrätyksestä ei ole 
tyydyttävällä tasolla 
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(Josimovic et al., 2015. Multi-criteria evaluation in strategic environmental assessment for 
waste management plan, a case study: The city of Belgrade. Waste Management 36, 331-341) 



Hankkeen tavoitteita 

• Vahvistaa hallinnon jätteenkäsittelykapasiteettia 

• Luoda tehokas järjestelmä jätteen keruuseen, 
kierrättämiseen ja käsittelyyn 

• Rakentaa uusi jätteenkäsittelylaitos ja 
sulkea/uudistaa nykyisiä kaatopaikkoja 

• Lisätä kunnallisia jätteenkäsittelypaikkoja, biojätteen 
kompostointipaikkoja, rakennusjätteen 
keruupaikkoja, eläinjätteen käsittelypaikkoja, jne… 

• Rakentaa biokaasun tuotantopaikka 

• Kehittää järjestelmä jätteenkeruun rahoittamiseen 

• Lisätä yleistä tietoisuutta kierrättämisen tärkeydestä 
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Graphic overview of the 
impacts of strategically 
significant planning 
solutions. 


