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Päätöksillä ja päättämättömyydellä on vaikutuksia

”Kuntapäättäjät ovat tehneet kautta 
aikain useinkin kuntalaisten 

hyvinvointiin, terveyteen, 
koulutukseen ja ympäristöön 

merkittävästi
vaikuttavia päätöksiä

– mutta he eivät ole välttämättä 
aina tiedostaneet päätösten 

vaikuttavuutta.” 
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Tavoitteet ovat selkeät

”Vaikutusten ennakkoarviointi 

kunnallisessa päätöksenteossa lisää 
luottamushenkilöiden arvopohjaista 
päätöksentekoa ja käynnistää 
arvokeskustelun halutuista vaikutuksista.
Läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät, 
että laaditaan vaihtoehtoisia 
päätösesityksiä ja punnitaan niiden 
vaikutuksia.”
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Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tehtävät ja rakenteet (järjestämislaki 7 §)

• Seuraa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin 
vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin

• Raportoi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä 
toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain

• Valmistelee valtuustolle hyvinvointikertomuksen kerran 
valtuustokaudessa

• Asettaa tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuen

• Toteuttaa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia 
• Nimeää vastuutahot hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
• Tekee yhteistyötä maakunnan ja muiden kunnassa toimivien 

tahojen kanssa (ml. järjestöt)
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Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Yksittäisiä 
vaikutustyyppejä

- Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
- Terveysvaikutusten arviointi (TVA)
- Mielenterveysvaikutusten arviointi 

(MIVA)
- Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA)

- Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)
- Sukupuolivaikutusten arviointi (SUVA)

- Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 
arviointi (IVA)

- ym.

EVA

Erilaisia vaikutuksia 
arvioidaan 

samanaikaisesti:

1) kuntalais-
2)ympäristö-

3) organisaatio- ja 
henkilöstö- sekä 

4) taloudelliset 
vaikutukset

28.9.2018
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Sähköinen työväline ennakkoarviointiin

• Kehitetty Kuntaliiton 
suosituksen (2011) pohjalta
www.hyvinvointikertomus.fi

• Tukee kuntien viranhaltijoita 
ja luottamushenkilöitä 
valmistelussa

• Auttaa arvioimaan eri 
päätösvaihtoehtojen 
vaikutuksia useammasta 
näkökulmasta 
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http://www.hyvinvointikertomus.fi/
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Harjoitus: Mitä välinettä käytät 
maanantaina työpaikalle pääsemiseen?

• Päätösvaihtoehdot:

» VE0 Auto

» VE1 Polkupyörä

» VE2 Julkinen liikenne

» VE3 Etäpäivä

• Vaikutuskohteet:

• Vertailu:

28.9.2018
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Näkökulmien eri vaikutuskohteet

1. Kuntalaisvaikutukset: terveys ja hyvinvointi, elinkeinoelämä, turvallisuus

2. Ympäristövaikutukset: ihmisten elinolot, ilmasto, kaupunkikuva, 

3. Taloudelliset vaikutukset: voimavarojen jako/ajan käyttö, työllisyys ja 
tuottavuus

1. Terveys ja hyvinvointi  / Elinkeinoelämä / Turvallisuus

Lyhyt /pitkä

VE0 Auto + / --- -- / -- 0 / 0
VE1 Polkupyörä +++/+++ ++/+++ - / -
VE2 Julkinen liikenne + / + - / - ++/++
VE3 Etäpäivä + / - +++/+++ +++/+++
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Näkökulmien eri vaikutuskohteet

1. Kuntalaisvaikutukset: terveys ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, vaikutukset eri 
ikäryhmiin, tasa-arvo: sukupuolten ja kieliryhmien välinen, osallisuus, työllisyys, 
elinkeinoelämä, tietoyhteiskuntataidot (sisältää tietoturvan, palvelujen ja sosiaaliturvan 
tason), turvallisuus, kattavuus ja saatavuus kunnan eri alueilla

2. Ympäristövaikutukset: ihmisten elinolot, terveys ja viihtyvyys, maaperä, luonnon 
monimuotoisuus, ilmasto, maisema, kaupunkikuva, kulttuuriperintö, rakennettu 
ympäristö ja yhdyskuntarakenne

3. Henkilöstö ja organisaatiovaikutukset: keskinäiset toimivaltamuutokset, uudet  
palveluiden tuottamistavat, organisaation tehtävien määrä, laatu ja menettelytavat, 
henkilöstömäärä, asema ja osallisuus, organisaation raportointi – tiedottamis- ja 
selvitysvelvoitteet ja kielelliset velvollisuudet    

4. Taloudelliset vaikutukset: väestöryhmien ja kotitalouksien asema ja käyttäytyminen, 
Yritysten toiminta ja niiden välinen kilpailu sekä markkinoiden toimivuus, kunnallistalouden 
yhteisöjen rahoitus, voimavarojen jako/ajan käyttö, työllisyys ja tuottavuus sekä 
palvelutuotannon muutos,  
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Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA)  prosessi

EVAN 
tarpeellisuuden 
arvio

Päätösvaihtoehtoja 
yhdestä kahteen. 
Verrataan 
nollavaihtoehtoon 
eli nykytilaan

Vaikutusten 
tarkastelu eri 
näkökulmista

Päätösesitys 
vaikutusten 
ennakkoarvioinnin 
pohjalta

Päätöksen 
vaikutusten 
seurannasta  
suunnitelma

28.9.201817



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Mistä asioista ainakin pitäisi evata?

• Kunnassa yhteisesti sovitus isot asiat esim. strategiassa 
esiin tulevat

• Säästöjen kohdentaminen (mistä leikataan)
• Muutokset palveluverkoissa
• Päätökset joissa täytyy saavuttaa konsensus
• Investointisuunnitelmien vaikutukset
• ”Aina kun siltä tuntuu ja sopivissa määrin”
• Kriittiset ja arvoristiriitoja/konflikteja sisältävät asiat
• Isoista lapsiin ja nuoriin kohdistuvista päätöksistä (+ herkät 

väestöryhmät)
• Kuntalaisiin ja yhteisöihin (yritykset, kolmas sektori) 

liittyvissä isoissa asioissa

28.9.2018
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Mitä esteitä on EVAuksen tiellä?  miten 
esteet olisi purettaessa?

• Valmiiksi sovitut päätökset
• Ei osata, eikä ole vastuutahoa  yhteinen näkemys, 

koulutus
• Ei aikaresurssia + pelko, että tulee lisää hommaa 

Parhaimmillaan säästää paljon jälkiselvittelyä
• Ei ole tahtotilaa  kokeilemisen ja hyötyjen 

tunnistamisen kautta
• Ei ole toimintakulttuuria  aito kokemustieto mukaan eri 

näkökulmilla
• Ei uskalleta tehdä päätöksestä läpinäkyvää ja avointa 

(esim. lopputuloksen saaminen hankaloituu valmistelun 
monipuolistuessa)
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Työkalun esittelyä
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Evauksen esteet organisaatiossa ja miten 
niitä voisi ehkäistä
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