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Vaikutusten ennakkoarviointi

HYVINVOINTIPISTE
Sijainti ja rooli 2019->

Hyvinvointipalvelut/Terveyden edistäminen

1.10.2018 Tarja Alamattila



21.10.2018 Tarja Alamattila



31.10.2018 Tarja Alamattila
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Hyvinvointipisteen sijainti ja rooli 2019 ->

• Viiden vuoden vuokrasopimukseen sitoutuminen kauppakeskus  

Valtarissa päättyy syksyllä 2018 (v:sta 2013)

• Terveydenhoitaja 4 pv/vko, fysioterapeutti 1,5 pv/vko ja liikuntaneuvoja 

½ pv/vko + järjestövierailut (tilat suunniteltu yhdelle)

• Teemapäiviä, tapahtumia, järjestövierailuja

• Jalkautumiset mm. kirjastoihin, asukastupiin, tapahtumiin

• Kävijämäärä kasvussa: nykyiset tilat ovat  kasvaneelle toiminnalle 

ahtaat ja riittämättömät, eikä yksityisyyttä asiakaskontaktissa voida 

taata. Tarvetta toiselle terveydenhoitajalle. Ryhmätoimintaan ei ole 

mahdollisuutta nykyisissä tiloissa.

• v. 2017 yht. 8036 käyntiä (sis. th:lla ja ft:lla käynnit + muut 

asiakaskäynnit -> 37 käyntiä/päivä

1.10.2018 Tarja Alamattila



51.10.2018 Tarja Alamattila

• Hyvinvointipisteen toimintaan ja sijaintiin tulee osaltaan vaikuttamaan 

vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän 

KYMSOTEn perustaminen Kymenlaaksoon v. 2019 alusta 

• Nykyiset Terveyden edistämisen palvelut, joihin Hyvinvointipiste 

kuuluu, jakautuvat v. 2019 alusta sekä kaupungin uuteen 

organisaatioon (liikunta) että sote-kuntayhtymään (terveysneuvonta, 

terveydenhoitajat). Hyvinvointipisteen toiminta v. 2019 tulee sopia 

mainittujen tahojen kesken

 Tulevaisuudessa: paikka, toiminta, organisoituminen ym. ? 
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Vaikutusten ennakkoarviointi

• Kouvolassa tehty päätös vaikutusten ennakkoarvioinnin käytöstä, 

ohjeistus tehty, evauksia tehty 

• sähköinen eva-työväline ei vielä käytössä

Hyvinvointipisteen EVA

• päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin vaikutuksia 

kuntalaisten hyvinvointiin, elinoloihin ja terveyteen 

• ennaltaehkäisyn näkökulman säilyminen ja toiminnan järjestäminen 

vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän aloittaessa

• fyysinen sijainti

1.10.2018 Tarja Alamattila
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Työryhmä (13 hlö)

• Terveyden edistäminen: Palvelupäällikkö (pj), terveyden edistämisen 

koordinaattori, Hyvinvointipisteen terveydenhoitaja ja fysioterapeutti 

• Nuorisopalvelut: palveluvastaava ja suunnittelija

• Ikääntyneiden varhaiset palvelut: palvelupäällikkö ja palveluohjaaja

• Vastaanottopalvelut: ylihoitaja

• Kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen: palvelupäällikkö

• Yhteisöllisyyden edistäminen: palvelupäällikkö

• Kouvolan Vammaisjärjestöjen yhdistys

• Kouvolan Kuulo ry

1.10.2018 Tarja Alamattila



81.10.2018 Tarja Alamattila

Kokous 1.6.2018

-ennakkomateriaali 
valmisteltu

•Evausohjeet ja 
eteneminen

• Sähköisen 
työkalun käyttö 
ja tunnukset

•Edellinen evaus
ja asukaskyselyt 
-> päätettiin 
vaihtoehdot

•Vaihtoehtojen 
arviointi  
aloitettiin 
työryhmässä 

• Sovittiin 
muokkaamises-
ta sähköisessä 
työvälineessä 
kesän aikana

Muokkaus / kesä 
2018

•Arviointi jatkui  
omissa 
ryhmissä/itse-
näisesti: 
kirjaaminen 
sähköiseen 
työvälineeseen 
tai sähköposti 
vastuuhenkilölle

•Vastuuhenkilö 
muokkasi 
kirjauksia ennen 
2.kokousta

Kokous 14.8.2018

•Näkökulmien ja 
vaikutuskohtei-
den läpikäynti  
ja numeerinen 
arviointi (värit)

•Päätöskeskus-
telu

Vllll

Viimeistely: 
vastuuhenkilö 
tekee kirjaukset 
valmiiksi

Tiedoksi ja 
hyödynnettä-
väksi sote-
kuntayhtymän 
valmisteluun

Tiedoksi 
aikuisväestön 
lautakunnalle

Vaikutusten ennakkoarviointiprosessi/Hyvinvointipiste



91.10.2018 Tarja Alamattila

Vaihtoehdot Hyvinvointipisteen sijainnille

Aiempaa v 2013 tehtyä Hyvinvointipisteen sijainnin evausta ja asukaskyselyjä on 

hyödynnetty vaihtoehtoja pohdittaessa 

-keskustan vaihtoehdot

-suurten kauppakeskusten vaihtoehdot

-terveysasema-vaihtoehto



101.10.2018 Tarja Alamattila

Päätösvaihtoehtojen vertailu: Kuntalainen
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Ehdotettu päätösesitys

• Työryhmä esittää, että Hyvinvointipiste sijoittuu organisaatiossa kaupungin ja sote-

ky:n yhdyspinnalle ja toiminta jatkuu yhteistyönä. Tilavuokrista ja henkilöstöstä 

sovitaan näiden tahojen kesken.

• Sijaintipaikaksi esitetään kauppakeskus Valtarissa sijaitsevia nykyistä suurempia 

tiloja (Ohjaamosta vapautuneet tilat).

• Perusteluina päätösesitykselle olivat mm paras saavutettavuus eri väestöryhmien ja 

eri alueiden kannalta, henkilöstön työhyvinvoinnin parantuminen ja riittävä 

yksityisyyden suoja asiakastyössä. Painopiste säilyy ennaltaehkäisevässä työssä. 

• Lyhyen aikavälin vaikutukset talouteen ovat henkilöstön ja tilavuokrien suhteen 

kustannuksia lisääviä. Terveyden edistäminen on kuitenkin toimintaa, jonka tulokset 

näkyvät usein vasta pitkällä aikavälillä. Terveellisten elintapojen vaikutus korjaavien 

palvelujen tarvetta vähentävänä vaikuttaa positiivisesti talouteen pitkällä aikavälillä.

1.10.2018 Tarja Alamattila



1.10.2018

Näkökulma Vaikutuskohde Nykyiset tilat Valtari/uudet tilat Isot kauppa-

keskukset

Terveysaseman 

yhteydessä

Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä

Kuntalainen Terveys ja hyvinvointi (mm terveyden tasa-
arvo ja terveyserojen kaventaminen) 

1 1 1 3 1 2 -1 -1

Työllisyys ja työelämä 0 1 1 2 1 2 0 1

Turvallisuus ml. tietoturva -2 -2 1 2 2 2 1 1

Palvelujen laatu ja saatavuus myös kunnan 

eri alueilla ja eri väestöryhmillä

1 1 2 2 0 1 -2 -2

Yhteisöllisyys ja osallistuminen 1 1 1 3 1 2 -1 -2

Ympäristö Ihmisten elinolot, terveys ja viihtyvyys  1 1 2 2 0 0 0 0

Maisema, kaupunkikuva 2 2 2 2 2 2 0 0

Organisaatio ja 

henkilöstö

Organisaation yhteisten asiakasprosessien 

toteuttaminen monialaisesti

-1 -1 2 2 2 2 0 0

Tehtävien määrä, laatu tai menettelytavat 0 0 2 2 1 2 -1 -2

Uudenlaiset palvelujen tuottamistavat 0 0 1 2 1 2 0 0

Henkilöstön määrä, asema ja osallisuus -2 -2 1 2 1 2 0 0

Talous Väestöryhmien ja kotitalouksien asema ja 

käyttäytyminen

0 1 1 2 1 2 0 1

Palvelutuotannon muutos 0 0 1 2 1 2 0 0

Henkilöstöresurssit 0 0 -1 2 -1 2 0 0

Tilavuokrakustannukset 0 0 -1 2 -1 2 1 0
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Kehittämisideoita

Evausprosessi:

+  Hyödyllinen prosessi, keskustelu tärkeää, selkiytti toiminnan tavoitteita

+  Antaa painoarvoa esitettävälle asialle

- Prosessin keventäminen: kokoukset voisivat olla aikataulullisesti lähempänä 

toisiaan, lyhyempikestoisia, pohjan olisi voinut muokata lyhyemmäksi tähän 

aiheeseen

Sähköinen työväline:

+   Helppo käyttää

-/+ Numeerinen arviointi koettiin pääosin tarpeelliseksi; jätettiin numeerinen   

arvio tekemättä jos negat. ja posit. kumosivat toisensa

-/+ Omaa ”Kouvolan pohjaa” ei koettu tarpeelliseksi tehdä: pohja muokataan 

asian mukaan

- Tulostusominaisuutta tulee työvälineessä kehittää

- Yhteenvetosivua väreineen toivottiin työvälineeseen (kokonaiskuva)

- ”Arkistointi”; miten evauksia voi etsiä esim aiheen perusteella jatkossa

1.10.2018 Tarja Alamattila



1.10.2018


