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Kestävän kehityksen edistäminen
• Kestävälle kehitykselle on asetettu 

17 tavoitetta (YK 2015), joista 
jokaiseen voidaan vaikuttaa myös 
kuntien toiminnalla

• Kuntien ja kaupunkien merkitys 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteuttajina on tunnistettu ja 
paikallistason työvälineitä kestävän 
kehityksen edistämiseen tarvitaan

• Sosiaalinen kestävyys tunnistetaan 
osa-alueena vielä ekologista 
kestävyyttä heikommin

• EVA-mallia voidaan hyödyntää 
päätösten kestävyyden 
vahvistamisessa
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Ennakoarvioinnin eri
näkökulmien
ja kestävän kehityksen
tavoitteiden yhteydet



Esimerkki

• Esimerkiksi SDG-tavoite 1. Ei köyhyyttä pyrkii 
vähentämään köyhyyttä mm. sosiaaliturvan 
turvaamisella heikompiosaisille 
sekä varmistamalla kaikille yhtäläiset 
mahdollisuudet esim. peruspalveluihin

• Tämä tavoite kytkeytyy EVA-mallissa mm. 
kuntalais- ja talousnäkökulmiin

• Kuntalaisvaikutusten osalta kytkös 
liittyy palveluiden kattavuuteen sekä 
saatavuuteen ja talousnäkökulmassa tarkasteltava
an väestöryhmien ja kotitalouksien talouteen ja 
asemaan.
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Havaintoja
• Kuntalaisiin ja ympäristöön liittyvät näkökulmat korostuvat - muut eivät ole yhtä 

selvästi osa kestävän kehityksen tavoitteita
• Ne tavoitteet, jotka eivät korostu kuntalaisnäkökulmassa, ovat kytkettävissä 

ympäristönäkökulmaan

• Kestävä talous on kuitenkin yksi Agenda 2030 -viitekehyksen neljästä osa-
alueesta ja siten tärkeä tarkastelun kohde

• Kestävän kehityksen tavoitteista yli puolet on kytkettävissä kuntalaisnäkökulmaan 

• EVA-mallissa lähtökohtana on koko väestöön kohdistuvien vaikutusten arviointi, 
kun kestävän kehityksen viitekehyksessä painoarvoa saavat vahvemmin 
haavoittuvassa asemassa olevat kuntalaiset

• Eriarvoisuus-vaikutusten tarkastelu osana evausta olisi sosiaalisen kestävyyden 
näkökulmasta tärkeää
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Kehitettävää

• Kestävän kehityksen näkökulmasta EVA-malli 
on osin vanhentunut ja tarkastelee ympäristöä 
melko kapeasti 

• Muun muassa ilmastonmuutokseen ja 
hiilineutraalisuuteen liittyviä vaikutuskohteita ei 
EVA-suosituksesta valmiina löydy

• EVA-mallissa myös Organisaatio ja henkilöstö-
näkökulma liittyy selvästi                        
löyhemmin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Se 
on yhdistettävissä vain välillisesti yksittäisiin 
tavoitteisiin tai niiden alatavoitteisiin 
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Positiivista

• EVA-mallin vahvuutena on lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusten erottelu, joka 
tukee kestävän kehityksen edistämistä

• Sen käyttö kunnissa jo sellaisenaan tukee kestävän kehityksen tavoitteita mm. 
läpinäkyvän julkisen toiminnan ja hyvän hallinnon kautta sekä näkökumien 
yhdistämisen kautta

• Kuntien vaikuttavan toiminnan tarkastelu ja pitkäjänteinen päätöksenteko 
ovat entistä tärkeämpiä teemoja tulevalla valtuustokaudella – työkaluja tarvitaan 

• Kuntien tiukka taloustilanne edellyttää jokaisen päätöksen huolellista valmistelua 
ja siten myös vaikutusten arviointia. 
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• Taustalle tarvitaan kestävän kehityksen 
poikkihallinnollista ymmärrystä, 
tunnistamista ja valmistelukulttuurin 
näkökulmamuutosta, johon sekä viranhaltija- että 
luottamushenkilöjohto sitoutuvat.

• Tällöin vaikutusten ennakkoarvioinnilla luodaan 
uusia merkityksiä vaikuttaa kuntien päätösten 
kautta koko maailmaa koskeviin asioihin.
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