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Mitä on EVAus?

EVA on työväline vaikutusten jäsentämisen 
tueksi päätösten valmisteluvaiheessa.

Se varmistaa moninäkökulmaisen tarkastelun 
lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista 

päätöksen ja sen mahdollisten vaihtoehtojen 
osalta.



Ennakkoarvioinnin eli EVAn hyödyt
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Suosituksesta tukeen!



Lainsäädännöllinen selkänoja

• Ennakkoarviointi on kirjattu 
terveydenhuoltolakiin (11§) ja 
maankäyttö ja rakennuslakiin (9 §)

• Laki ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä 252/2017

• Sote-uudistuksessa 
• EVA kunnissa 6§
• EVA hyvinvointialueella 7 §
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EVAn käyttöä kunnissa lisäävät 
entisestään

• Päätösten vaikuttavuuden 
vahvistaminen ja pitkäjänteisyys

• Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)

• Kuntalaisten osallisuus- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien 
vahvistaminen

• Miten viestitään ennen valmistelua, 
sen aikana ja päätöksen jälkeen?

• Kompleksisten asioiden jäsentäminen
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Käsittely ja 
vastuu

• Valmistelijan tai 
esittelijän vastuulla 
yleensä päättää 
EVAuksesta

• Päätösvaihtoehtojen 
määrä

• EVAus voi olla myös 
erillisen lainsäädännön 
vaatimus

• EVA voidaan toteuttaa:
a) ”pöytälaatikkotyönä”
b) yhteistyönä tai
c) julkiseksi osaksi esitystä
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EVA prosessina



• Nykytilan lisäksi tarpeellinen määrä 
vaihtoehtoja



• Päätösten vaikutuksia voi arvioida ennalta 
neljästä eri näkökulmasta - kuntalaisten, 
ympäristön, organisaation ja talouden 
kannalta tai sitten kunnassa voidaan 
päättää erikseen tarkasteltavista 
näkökulmista ja vaikutuskohteista.



EVAn näkökulmat
• Hyvinvointi ja terveys, yhdenvertaisuus, tasa-arvo: 

sukupuolten ja kieliryhmien välinen, osallisuus, 
työllisyys, elinkeinoelämä, tietoyhteiskuntataidot 
(sisältää tietoturvan, palvelujen ja sosiaaliturvan 
tason),  turvallisuus, kattavuus ja saatavuus kunnan 
eri alueilla

• Ihmisten elinolot, terveys ja viihtyvyys, maaperä, 
luonnon monimuotoisuus, ilmasto, maisema, 
kaupunkikuva, kulttuuriperintö, rakennettu 
ympäristö ja yhdyskuntarakenne

• Keskinäiset toimivaltamuutokset, uudet  palveluiden 
tuottamistavat, organisaation tehtävien määrä, laatu 
ja menettelytavat, henkilöstömäärä, asema ja 
osallisuus, organisaation raportointi – tiedottamis- ja 
selvitysvelvoitteet ja kielelliset velvollisuudet    

• Väestöryhmien ja kotitalouksien asema ja 
käyttäytyminen, yritysten toiminta ja niiden välinen 
kilpailu sekä markkinoiden toimivuus, 
kunnallistalouden yhteisöjen rahoitus, voimavarojen 
jako, työllisyys ja tuottavuus sekä palvelutuotannon 
muutos  
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Kuntalainen

Ympäristö

Organisaatio ja 
henkilöstö

Talous



Muita kunnissa käytettyjä näkökulmia
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Lapsivaikutukset
Mitä vaikutuksia 

erityisesti lapsiin?

Yritysvaikutukset
Mitä vaikutuksia 

markkinoille?

Miten vaikuttaa 
paikallisten yritysten 

talouteen tai 
mahdollisuuksiin

Strategia
Miten päätös on linjassa 

strategian kanssa?

Miten edistää strategiaa 
tai ohjelmia?



• Vaikutuksia tarkastellaan pitkällä ja lyhyellä 
aikavälillä

• Kiteytä vaikutukset tähän, koska tämä tulee 
näkyviin loppuvertailussa 



Päätösesitys ja päätöksen seuranta



EVA-työkalu



EVA-dokumenttiin käsiksi



Muokkaa arviointisisältöjä

• Näkökulmat

• Vaikutuskohteet

• Oman organisaation näköinen 
rakenne!

• Muokkaa, lisää, poista



Mitä vaihtoehtoja tarkastellaan?



Näkökulmat ja vaikutuskohteet



Eri vaihtoehdot näkyvillä





Kolme pointtia

Oma räätälöity malli ja 
oma tarkastelun taso
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Parempia ja 
vaikuttavampia 
päätöksiä

Osallisuudelle on tilaa 
EVAuksessa




