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Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) 

• Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan 
päätös-esitysten ja tavoitteiden vaikutusten 
arviointia etukäteen jo valmisteluvaiheessa.

• Vaikutusten ennakkoarviointia koskeva 
lainsäädäntö:

• Ihmisiin kohdistuva ennakkoarviointi (IVA), Terveyden-
huoltolaki 1326/2010 § 11. 

• Ympäristövaikutusten arviointi (YVA), Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 132/1999 § 9. Ympäristövaikutusten arvioinnissa 
tarkastellaan hankkeen tai päätöksen vaikutuksia ympäristöön, 
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ohella. 

• Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia 
ohjaava SOVA-laki 200/2005 tarkastelee yleistä velvollisuutta
arvioida ympäristövaikutuksia riittävällä tavalla 
suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa. 



Ennakkoarviointia tarvitaan

• Jäsentämään ja selventämään valmistelu– ja 
päätöksentekotilannetta -> päätöksenteon 
läpinäkyvyyden tukeminen

• Vaikutusten punnitsemiseen lyhyellä ja pitkällä 
aikajänteellä.

• Tarkastelemaan toteuttaako päätösehdotus kunnan yleisiä 
tavoitteita tai hallinnon esityksiä, esim. kuntastrategiaa

Ennakkoarvioinnissa valmistelija kuvaa ehdotuksen 
myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ja esittää vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja



Terveydenhuoltolaki 11§

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioon 
ottaminen

• Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on 
päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa 
arvioitava ja otettava huomioon tehtävien 
päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön 
terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
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Kuntaliiton suositus

1. Päättäjien tulee tarkastella useita erilaisia vaikutuksia 
samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Päätöksiä valmisteltaessa ja 
tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, 
ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön ja talouteen

2. Päätösesitysten vaikutusta tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä 
aikajänteellä

3. Esittelijän esityksen rinnalla kuvataan ainakin nollavaihtoehto, 

jossa on kuvattu, mitä tapahtuu, jos asialle ei tehdä mitään.
• Vaihtoehtojen esittäminen ei tarkoita luopumista siitä 

käytännöstä, että esittelijä puoltaa esityksessään vain yhtä 
esitystä.

•4. Kunnan on tarpeen linjata mitkä päätökset vaativat 
ennakkoarviointia ja keskittyä arvioimaan miitä päätöksiä ja tavoitteita, 
joilla on merkittäviä vaikutuksia.



Erilaisia arviointeja
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- ihmisvaikutukset (iva)
- terveysvaikutukset (terva)
- mielenterveysvaikutukset (miva)
- lapsivaikutukset (lava)
- sukupuolivaikutukset (suva)
- yhdenvertaisuusvaikutukset (yhva)
- sosiaalisten vaikutusten arviointi (sva) 
- ympäristövaikutukset (ymva)
- yritysvaikutukset (yrva)



Neljä näkökulmaa  

Kuntalais-
vaikutukset

Ympäristö-
vaikutukset

Organisaatio-
ja henkilöstö-
vaikutukset

Talous-
vaikutukset

• Kunnassa asuvat ihmiset
• Tarkasteltavia palveluja 

käyttävät ja ei-käyttävät
• Muita palveluja käyttävät

• Luonnonvarojen ja 
energian käyttö

• Päästöjen ja jätteiden 
määrä

• Kulutuskäyttäytyminen
• Toimintojen sijoittuminen
• Liikkumis- ja  

liikenneratkaisut

• Viranomaisten väliset 
suhteet

• Viranomaisten tehtävät ja 
menettelytavat

• Luottamushenkilöiden 
toiminta

• Henkilöstö, organisaatio ja 
hallinto

• Kunnan tulo- ja 
menotalous

(Sundquist ja Oulasvirta 2011, 33-35), mod. Helanen



Arvioinnin tarpeellisuus, 
päätös ennakkoarvioinnin tekemisestä

• Ei tarvetta EVAUKSElle
Ei vaikutuksia TAI 

vaikutukset tiedossa

• Suppea arviointi SUPPEA EVAUS

Nopeaa reagointia 
vaativia TAI ei-

merkittäviä vaikutuksia

• Laaja arviointi LAAJA EVAUS
Merkittäviä vaikutuksia 

TAI ristiriitoja

8Lähde Helanen, PPSH
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EVAUS prosessin vaiheet

Vaihe 1: Arvioinnin tarpeellisuus, päätös 
ennakkoarvioinnin tekemisestä
Vaihe 2: Tietojen hankinta
Vaihe 3: Vaikutusten tunnistaminen ja rajaaminen
Vaihe 4: Vaihtoehtojen muodostaminen
Vaihe 5: Vaihtoehtoehtojen vertailu ja arviointi 
Vaihe 6: Arvioinnin raportointi, päätösesityksen laadinta
Vaihe 7: Vaikutusten /päätöksen seuranta



Vantaan linjaukset

• Talousarviokirjauksen 2016  mukaan ”valmistelua 
kehitetään siten, että luottamushenkilöiden 
päätöksenteon tueksi pyritään tuomaan isompien 
päätösten kohdalla vaikutusten ja riskien arviointeja 
sekä esitellään erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita”.

• Vantaan valtuustokauden 2013–2017 strategiaan on 
kirjattu, että ”palveluja koskevia uudistuksia tehtäessä 
toteutetaan niiden osalta vaikutusten 
ennakkoarviointi”. 
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18.5.2016
Vantaan kaupunki,erityisasiantuntija Leena 
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Vantaalla laadittuja evauksia
Esimerkkejä

• Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyttöönotto äitiys- ja lastenneuvolassa

• Fysio- ja toimintaterapian tarkoituksenmukainen organisointi erityisyksikössä

• Hoivan lyhytaikaisen hoidon uusi toimintamalli

• Hyvinvointikertomuksen muuttaminen sähköiseksi

• HYVIS - Vantaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

• Kokemusasiantuntija terveysasemalla

• Korson päivätoimintakeskuksen lakkauttaminen

• Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon yhdistyminen

• Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston toiminnan uudelleenorganisointi

• Mielenterveys ja päihdesuunnitelma

• Mielenterveystyön ammattilaisten keskittäminen mielenterveyspalvelut-tulosyksikköön

• Nuorten psykososiaalisten palveluiden kehittäminen

• Oppilaan mielenterveyden tukeminen lähikoulussa

• Pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen uusiminen 

• Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma vuosille 2012-2015

• Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palveluverkon optimoinnin vaikutusten ennakkoarviointi
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Esimerkkejä

Palvelujen järjestäminen Nykyinen päivätoiminnan toimintamalli.

Asukkaille järjestetään kuljetuspalvelu sosiaali- ja 
terveystoimen puolesta.

Päivätoiminnassa asiakkaalle järjestetään ruokailu.

Jonoja ei ole tai ne ovat hyvin lyhyet.

Päivätoiminta tekee tiivistä yhteistyötä Korson 
kotihoidon kanssa.

Toiminta pysyy nykyisellään. Asiakkaan hoitoaika 
kestää noin puoli vuotta. Ei tarjota lyhyttä hoitoa.

Toiminta on jatkunut pitkään ja osa asiakkaista on 
laitostunut päivätoimintaan

Päivätoiminnan uusi toimintamalli; lyhyitä, 
kerhotyyppisiä ryhmiä kotihoidossa oleville. 
Kohdennetaan muistisairaisiin ja omaishoidettaviin.

Päivätoiminta-asiakkaille järjestetään kuljetus. 
Kerhotoimintaan ei järjestetä kuljetusta, kotihoito 
avustaa omien kuljetusten järjestämisessä.

Päivätoiminnassa asiakkaalle järjestetään ruokailu. 
Kerhotyyppisessä toiminnassa ei järjestetä 
ateriapalvelua.

Jonotusaika saattaa kasvaa.

Yhteistyö Vantaan kotihoidon kanssa laajenee.

Toimintaa tehostetaan. Asiakkaan
päivätoimintajakson pituutta lyhennetään. 
Lyhytkestoista kerhotoimintaa lisätään.

Muutos tukee uusia toimintatapoja, laitostuminen 
vähenee.
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Lähteet:

• Suvi Helanen, PPSHP/ TerPS2: Kalvot Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa 
päätöksenteossa eli EVA

• Sundqvist & Oulasvirta (toim.).Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa 
päätöksenteossa. Kuntaliitto. 

• Leena Pääkkönen-Tarvainen: Kalvot. Vantaan kaupunki
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