
Vaikutusten 

ennakkoarvioinnista 

Jyväskylässä

EVA-treffit Tampere 26.11.2018



Evauksen tuki

• Kaupungin johtoryhmä hyväksynyt valmisteluohjeen 

mukaisen menettelytavan 18.12.2017. EVA-opastus 

valmistelijakoulutuksen yhteydessä. 

Twebintekstipohjassa valmiina kohta vaikutusten 

arvioinnille.

• Kaupunkistrategia

• Osallisuussuunnitelma

• Yhdenvertaisuussuunnitelma

• Hyvinvointisuunnitelma
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Milloin EVA:n laaja arviointi:
• Sitovat suunnitelmat, jotka ohjaavat palvelutuotantoa 

(esimerkiksi opetussuunnitelmaan liittyvät päätökset)

• Palveluiden tuottamistapaa koskevat merkittävät 
päätökset laajaa väestöä koskevissa asioissa
– Palvelusetelin käyttöönotto 

– Palveluiden ulkoistaminen 

– Palveluiden osto

• Merkittävät kuntalaisten asiointipalveluihin liittyvät 
päätökset

• Merkittävät palveluverkkoihin liittyvät asiat 
– Uuden toimipisteen perustaminen tai lakkauttaminen

• Harkiten toimipisteiden siirto

• Merkittävät muutokset talousarviossa 
• HUOMIO: JOS TAUSTALLA ON LAKISÄÄTEINEN PROSESSI 

VAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA (ESIM. KAAVAT), 
NOUDATETAAN SITÄ!
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Evaus prosessina

Päätös Evauksen
tekemisestä

•Toimialan tai palvelun johtoryhmän päätös Evauksen tekemisestä

•Resurssointi, aikataulu

Ydinryhmän 
nimeäminen/ 
kokoaminen

•Palveluissa Eva-vastuuhenkilöt

•Prosessiosaajia, substanssiosaajia 3-5

Alustava 
suunnitelma

•Aihealueen rajaaminen

•Tarvittavien tietojen hahmottaminen

•Alustava rakenne

Monialaryhmä

•Monialaryhmässä edustajia omasta organisaatiosta, muista kaupungin organisaatioista 
esim. talous, yhteistyökumppanit
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Evaus prosessina 2

Nykytilan kartoitus

•Asiakasnäkökulma

•Organisaation näkökulma

•Talouden näkökulma

Osallisuus

•Asiakkaat

•Työntekijät

•muut

Tiedonkeruu

•Tutkimukset

•Selvitykset

•Kokemuksia muualta

Päätösvaihtoehdot

•Päätösvaihtoehtoja tai

•Toimintalinjauksia

•Vaikutukset asiakkaan, organisaation ja talouden näkökulmasta (muut näkökulmat)
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Evaus prosessina

MonialaryhmäA

• Avoimet kysymykset

Evauksen
täydennys

• Vastaukset kysymyksiin

• Päätösvaihtoehtojen viimeistely

Monialaryhmä

• Tarvittaessa

• johtoryhmä

Evauksen
viimeistely 

• Työn viimeistely ja päätöksentekoprosessiin vieminen
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Esimerkkejä tehdyistä Evauksista

• Pienituloisten perheiden iltapäivämaksujen alentaminen

• Liikuntapalvelujen kehittäminen osana Hippos-2020 –

hanketta

• Saarenmaan koulun lakkauttaminen

• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen

• Pitkäaikaishoidon kehittäminen – tulevaisuuden 

vaihtoehdot

• Paljon päihteitä käyttävien kohtaamispaikan 

perustaminen

• Asumisen tuki ja tuettu asuminen – palvelun 

järjestämistavan muuttaminen

• https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/osallistu-ja-

vaikuta/osallisuus-paatoksenteossa/vaikutusten-

ennakkoarviointiSari Välimäki

https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osallisuus-paatoksenteossa/vaikutusten-ennakkoarviointi


Kokemuksia Evausten tekemisestä
• Tarvitaan työaikaa

• Aikataulutukseen tulee kiinnittää huomiota

• Esimiehen tuki tärkeää

• Verkostoista suuri hyöty

• Päätösvaihtoehdot jalostuivat

• ”Välillä yksinäistä hommaa”

• Ulkopuolinen motivointi auttaa – ”ydinnyrkki”

• Henkilöstön suhtautuminen myönteistä

• Aiheen pitäminen rajattuna välillä haasteellista –rönsyjä 

syntyy

• Uuden oppimista omasta palvelusta

• Vaikuttanut päätöksentekoon
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Tiedolla johtaminen

• ”Käytettävissä olevan informaation pohjalta käydään 

keskustelua erilaisten tavoitteiden ja arvoasetelmien 

välillä”

• ”Kollektiivinen tulkintaprosessi, jossa keskustellaan 

erilaisista näkökulmista ja luodaan tiedolle merkityksiä”

- Kuntamatkalla – matkaopas kuntien muutokseen-
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