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Lainsäädäntö

• terveydenhuoltolaki (11§) velvoittaa arvioimaan ennalta 
päätösten vaikutuksia ihmisten terveyteen ja 
hyvinvointiin

• tasa-arvolaki (4§) velvoittaa arvioimaan ennalta 
päätösten sukupuolivaikutuksia

• YK:n lasten oikeuksien sopimus (3 artikla) edellyttää, 
että lapsia koskevissa päätöksissä harkitaan 
ensisijaisesti lapsen etua
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060/19910060_2
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Taustaa

• Kouvolan kaupungin laajennettu jory päätti 29.8.2011 
vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotosta ja ohjeisti 
toimialoja toteuttamaan harkintansa mukaan 
kevennettyä EVAusta

• Vaikutuksia on arvioitu ennakkoon merkittävien 
päätösten yhteydessä, mutta systemaattinen 
toimintatapa ja linjaukset ovat puuttuneet

• Kouvola on ollut mukana Kuntaliiton ja monien muiden 
kuntien kanssa kehittämässä toimintamallia ja sähköistä 
työvälinettä – mm säännölliset EVA treffit
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Taustaa

• Syksyllä 2018 eva-ohjeistus päivitettiin ja julkaistiin 
sisäisessä verkossa; sähköisen työvälineen käyttöä 
suositeltiin ja yhteyshenkilöt nimettiin

• Kouvolassa toteutettiin 2018 sähköisellä työvälineellä 
kaksi evausta: Perusopetuksen kehittäminen ja 
Hyvinvointipisteen sijainti

• Sähköisen työvälineen käyttö ei ole yleistynyt
• Evauksia tehty toimialoilla omia pohjia käyttäen 
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2019: Vaikutusten
ennakkoarvioinnin
systemaattinen käyttöönotto

Ennakkoarviointiprosessi
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2019: Vaikutusten ennakkoarvioinnin 
systemaattinen käyttöönotto

Toimintamalli ja työvälineet

• Vaikutusten ennakkoarviointi käyttöön, kun tehdään päätöksiä           
- ei ”pakko”-ajattelua

• Sähköistä työvälinettä suositellaan edelleen (laajat evaukset): kuntaliiton 
pohjat, joita voi muokata (myös lapsivaikutusten huomioiminen)

• TEAMSiin perustettiin oma EVA –tiimi:
– Mallipohja, evaus-esimerkit (Kouvolassa ja muualla), ohjeistukset, tiedotteet 

yms.
– Mahdollisuus käyttää joko sähköistä työkalua tai TEAMSin mallipohjaa
– Mahdollisuus kysyä, keskustella ja vaihtaa kokemuksia
– Kaikki evaukset, joita ei tehdä sähköisellä työvälineellä, tallennetaan tänne

• Kaksi EVA-tukihenkilöä; tarvittaessa apuna evauksen käynnistämisessä 
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Sähköinen EVA-työkalu
www.hyvinvointikertomus.fi
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Evauskohde Esim palveluverkkomuutos

Vaihtoehdot
Kohderyhmän 
osallistaminen

Vaikutuskohteet Aikajänne
Vaihtoehto 0 
(=nykytilanne) Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 jne

Kuinka palvelun 
kohderyhmää on 
kuultu?

Kuntalainen Lyhyt

Pitkä

Organisaatio ja 
henkilöstö Lyhyt

Pitkä

Ympäristö Lyhyt

Pitkä

Talous Lyhyt

Pitkä

TEAMS-pohja
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Miten tästä eteenpäin?

• Toimintamallin ja työvälineen esittelyt 
(eva-tukihenkilöt)
– toimialojen johtoryhmissä syksyllä 

2019
– lautakunnat ja valtuusto 

• Jatkossa koulutus valtuutetuille heti 
valtuustokauden alkuun

• Seurannan ja arvioinnin menetelmät 
tarkistettava

• Jatketaan toimintamallin ja työvälineen 
kehittämistä yhteistyössä Kuntaliiton ja 
muiden mukana olevien kuntien 
kanssa 

• Haasteena vaikea taloustilanne                  
->talousvaikutusten korostuminen
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Lisätietoja;
Kehittämispäällikkö Liisa Kolari
liisa.kolari@kouvola.fi, puh 020 615 
8026
Hyvinvointikoordinaattori Tarja 
Alamattila
tarja.alamattila@kouvola.fi, puh 020 
615 7483

Sähköinen työväline
www.hyvinvointikertomus.fi

Liity EVA Teamsiin

mailto:liisa.kolari@kouvola.fi
mailto:tarja.alamattila@kouvola.fi
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/welcome
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