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“Kunnissa on aina tehty kuntalaisten 
hyvinvointiin merkittävästi

vaikuttavia päätöksiä
– mutta ei välttämättä ole aina 
tiedostettu päätösten kaikkia 
näkökulmia ja pitkän aikavälin 

vaikuttavuutta.”



Entä onko 
ennakkoarvioinnin 

vahvuutta vuoropuhelun 
mahdollistajana 
hyödynnetty?



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.





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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Ennakkoarvioinnin eli EVAn hyödyt
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EVAlla vuoropuhelua ja laajempi ymmärrys 

• Etsitään paras mahdollinen saatavissa oleva tieto arviointien pohjaksi ja 
pohditaan vaikutuksia sekä niiden mahdollista ketjuuntumista 
hyödyntäen viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja 
järjestöjen osaamista siinä mittakaavassa kuin mahdollista ja tarpeen

• Pohditaan millaisissa päätöksissä ja missä kohdassa prosessia tarvitaan 
näkemysten vaihtoa ja täydentävää tietoa

• Luodaan areena näkemysten vaihdolle (sähköisesti/olemassa olevilla 
foorumeilla/muilla tavoin tietoa keräten)

• Yhteinen vaikutusten punninta synnyttää arvokeskustelua ja tuo esiin 
yllättäviäkin näkökulmia

• Mutta miten tehdä niin kevyesti ettei kuormita valmistelua?

• Miten varmistetaan että ko. päätöksen kannalta juuri olennaisimmat 
tahot ovat keskustelussa mukana?

• Yhteinen arviointi tuo esiin näkökulmia, joita ei muuten huomattaisi tai 
ymmärrettäisi, esim. asuinalueella turvattomaksi koetut paikat

• Joskus EVAus voi olla kevyttä ja riittävä tieto saadaan muutenkin

• Eri ikäryhmien, sukupuolten, vähemmistöjen ja erityisryhmien 
kutsuminen mukaan keskusteluun ymmärryksen laajentamiseksi
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Vaiheet 3- ja 4. 
yhdessä 
kuntalaisten ja 
päättäjien kanssa 
tunnistaen

Arviointi 
vuoropuheluna?



Luettavaa!



www.kuntaliitto.fi
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