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 Tavoitteena on tarkastella päätöksen vaikutuksia kohderyhmään laajasti 
ennen päätöksentekoa

 Valitettavan usein tehdään nimellisesti, mutta esim. asiakkaiden 
osallistaminen ei toteudu lainkaan tai päätöksenteossa huomioidaan lopulta 
vain taloudelliset näkökulmat

 Haastavaa vaikutusten arvioinnissa on sekä välillisten että välittömien 
vaikutusten huomiointi ja aikajänteen pidentäminen (vaatii ylisektorista 
työskentelyä)

 Vaikka vaikutusten arviointi ei vaikuttaisikaan kaikkeen päätöksentekoon, se 
on kuitenkin erinomainen väline kehittämistyössä ja voi auttaa välttämään 
pahimmat karikot

Ennakkovaikutusten arvioinnista yleisesti



ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, 

IVA) VANTAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALALLA

1. Ennakkoarvioinnin tarve (tulosyksikkö arvioi tarpeen, päätetään viime kädessä toimialan 

johtoryhmässä)

Ennakkoarviointi täytyy tehdä:

• jos valmisteltavalla asialla on merkittäviä vaikutuksia tietylle ihmisryhmälle tai alueelle

• silloin kun lautakunta päättää palvelua koskevasta linjauksesta tai suunnitelmasta

• tarpeen mukaan kun vastataan lausuntoihin, esityksiin tai kirjeisiin

Ennakkoarviointia ei toteuteta silloin kun kyseessä on yksilöä koskeva asia, oikaisuvaatimus, viran tai 

toimen täyttäminen tai tiedoksi merkittävä asia. Tarvittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 

sukupuolivaikutuksiin, lapsivaikutuksiin tai terveyserovaikutuksiin.



 Lapsiperheiden kotipalvelun kehittäminen v. 2012

-arvioitiin kehittämishankkeen vaikutuksia palveluun 

-koottiin kuntalaisten palautteita ja toiveita lapsiperheiden palveluista 
(Vanhemmuuskysely) 

-ennakoitiin samalla sosiaalihuoltolain muutosta – tietoisuus valtakunnan tasolla 
etenevistä linjauksista --> nopea muutosvalmius kun SHL tuli voimaan

- ongelmakohdat: Päätökset oli tehty ennen evauksen tuloksia, kehittämishanketta 
ei jatkettu taloudellisista syistä. Evauksella pitäisi pystyä vaikuttamaan 
päätöksentekoon oikeasti, ei vain näennäisesti.

Ennakkovaikutusten arviointia Vantaan 
perhepalveluissa: Lapsiperheiden kotipalvelu



 Uuden nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön perustaminen 
tavoitteena

Lähtötilanne: kaksi yksikköä eri organisaatioissa (Nuorisoasema ja 
nuorisoneuvola)

Osittain samoja asiakkaita, yksiköt tehneet yhteistyötä aiemmin. Työtä kehitetty 
molemmissa yksiköissä, henkilöstön osaaminen erikoistunutta. Asiakkaat eivät 
erottaneet, mitä kummassakin paikassa tehdään (vrt. Kysely).

Ennakkovaikutusten arviointia Vantaan 
perhepalveluissa:  Nuorten mielenterveys- ja 

päihdepalvelujen kehittäminen 2014-2015



 Evaus pyydettiin johtoryhmän päätöksenteon pohjaksi

 Tavoitteena kuulla ennen päätöksentekoa vantaalaisia nuoria, vanhempia ja 
yhteistyökumppaneita

---> kysely ja Otakantaa.fi

 Perustettiin suunnittelutyöryhmä, johon kutsuttiin nuorten kanssa toimivat 
tahot laajasti/ kuultiin valmistelutyön edetessä

---> ml. Nuorisopalvelut, sivistystoimi, Nuorisovaltuusto, 

 Tutustuttiin valtakunnallisesti eri kehittämishankkeisiin ( Mikkeli, Järvenpää, 
Sitra..) ja hyviin käytäntöihin

 Luotiin toimintastrategia uudelle yksikölle

Jatkuu..



Vaikutukset Nykytila (0 vaihtoehto)
Nuorisoasema ja 
nuorisoneuvola toimivat 
erillisinä yksikköinä eri 
toimintayksiköissä

Muutosesitys 1
Nuorisoasema ja 
nuorisoneuvola yhdistyvät sekä 
fyysisesti että hallinnollisesti.

Muutosesitys 2
Nuorisoasema ja 
nuorisoneuvola yhdistyvät 
fyysisesti, mutta jatkavat eri 
tulosyksiköissä

Asiakas ja 
kaupunkilainen

Nuorten, yli 13-vuotiaiden päihde- ja 
mielenterveyspalvelut tuotetaan 
eri tulosyksiköissä, toisistaan 
irrallaan. Palvelutarjonta 
keskittynyt Tikkurilaan, päivystystä 
ja asiakastapaamisia myös 
Myyrmäessä (nuorisoasema ja 
nuorisoneuvola)

Nuorisoaseman ja nuorisoneuvolan 
yhdistäminen yhdenmukaistaa 
ikärajat ja helpottaa hakeutumista 
avun piiriin. Asiakkaan ei tarvitse 
tuntea palveluiden sisältöä 
hakeutuakseen niihin. 
Moniammatillinen yhteistyö nuoren 
ja hänen perheensä asioissa tiivistyy. 
Palvelun sisällä nuorelle on tarjolla 
monenlaista apua. Mukaan 
kytketään tiiviimmin myös 
opiskeluhuollon palvelut (vastaavan 
kuraattorin sijoittuminen yksikköön).
Yhden asiakassuunnitelman 
mahdollisuus.

Nuorisoaseman ja 
nuorisoneuvolan yhdistäminen 
yhdenmukaistaa ikärajat ja 
helpottaa hakeutumista avun 
piiriin. Palvelut yhden oven takaa.
Moniammatillinen yhteistyö 
tiivistyy ja asiakkaan 
viranomaisverkosto ei laajene 
liikaa. Palvelun sisällä nuorelle on 
tarjolla monenlaista apua.

Nuorten palvelujen evaus



Palvelujen 
järjestäminen

Päihdepalvelut järjestää 
nuorisoaseman kautta tukea 
päihdeasioissa alle 21-
vuotiaille. Nuorisoneuvola 
tarjoaa tukea 13-19-vuotiaille 
lievissä ja keskivaikeissa 
mielenterveyden pulmissa. 
Yksiköt toimivat itsenäisesti, 
mutta tekevät yhteistyötä 
muiden nuorten verkostojen 
kanssa.

Perustason mielenterveys- ja 
päihdepalvelut nuorille 
tarjotaan saman katon alta. 
Kehittyvä sähköinen asiointi 
hydöynnetään asiakastyössä. 
Toimipiste Tikkurilassa, 
työntekijät jalkautuvat kouluille 
ja nuorten elinympäristöön. 
Tiivis yhteistyö ja yhdessä 
toimiminen muiden toimijoiden 
kanssa. Malli tarjoaa 
vaihtoehtoja kehittää toimintaa 
monialaisesti.
Aukioloaikojen laajentaminen 
klo 18 saakka.

Palvelut saman katon alta ja 
myös kehittyvän sähköisen 
asioinnin kautta. Toimipiste 
Tikkurilassa, työntekijät 
jalkautuvat kouluille ja 
nuorten elinympäristöön. 
Tiivis yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa. Malli 
tarjoaa vaihtoehtoja kehittää 
toimintaa monialaisesti.
Aukioloaikojen 
laajentaminen klo 18 saakka.



Henkilöstö Nuorisoasema:7 vakanssia + 
lääkärin tuntityötä
Nuorisoneuvola: 5 vakanssia + 
lääkärin tuntityötä

Opiskelijaresurssin hyödyntäminen 
mahdollista.

Moniammatillinen työyhteisö, 12 
vakanssia + lääkärin tuntityötä. 
Mahdollista liittää myös vastaavan 
kuraattorin työskentely tämän 
yksikön yhteyteen (yhteiset 
asiakkuudet, parityö, yhteinen 
asiakassuunnitelma).
Opiskelijaresurssin ja 
vapaaehtoistyön hyödyntäminen on 
mahdollista.

Moniammatillinen työyhteisö, 12 
vakanssia + lääkärin tuntityötä. 
Mahdollista liittää myös 
vastaavan kuraattorin 
työskentely tämän yksikön 
yhteyteen (yhteiset asiakkuudet, 
parityö, yhteinen 
asiakassuunnitelma).
Opiskelijaresurssin ja 
vapaaehtoistyön hyödyntäminen 
on mahdollista.

Talous Nuorisoaseman budjetti (2014):
Nuorisoneuvola budjetti (2014):

Yhteinen budjetti:
Kustannussäästöjä syntyy tiloista 
sekä infrastruktuurista. Tehdään 
vähemmän päällekkäistä työtä 
asiakkaiden kanssa.

Nuorisoaseman budjetti (2014):
Nuorisoneuvola budjetti (2014):
Kustannussäästöjä syntyy tilo
Tehdään vähemmän päällekkäistä 
työtä asiakkaiden kanssa.ista. 

Ympäristö Toimivat omissa tiloissaan. 
Nuorisoasema Kielotie 7 ja 
Nuorisoneuvola Talvikkitie. 
Hankinnat tehdään erikseen. 

Kahden yksikön työntekijät sijoittuvat 
samaan tilaan ja voidaan säästää 
toimitilakustannuksissa. Tilojen 
suunnittelu on mahdollista toteuttaa 
uudella konseptilla, jossa luodaan 
paremmat edellytykset yhteisölliselle 
asiakastyölle (ryhmätilat, 
vastaanottotilat). Työntekijöille 
tarjotaan omat työpisteet, ei 
välttämättä omia työhuoneita.
Koordinoidut hankinnat.

Kahden yksikön työntekijät 
sijoittuvat samaan tilaan ja 
voidaan säästää 
toimitilakustannuksissa. Tilojen 
suunnittelu on mahdollista 
toteuttaa uudella konseptilla, 
jossa luodaan paremmat 
edellytykset yhteisölliselle 
asiakastyölle (ryhmätilat, 
vastaanottotilat). Työntekijöille 
tarjotaan omat työpisteet, ei 
välttämättä omia työhuoneita. 
Koordinoidut hankinnat.



Johtopäätökset Nuorten mielenterveyspalvelut ja 
päihdepalvelut perustasolla 
hoidetaan erillisissä yksiköissä. 
Malli hidastaa toiminnan 
kehittämistä. Kummassakin 
yksikössä joudutaan erikseen 
miettimään resurssien käyttöä, 
palveluiden tarjontaa, 
markkinointia, yhteistyötä. Tämä 
vaihtoehto vaatii entistä tiiviimmän 
strategian ylemmällä johtotasolla. 

Yksikkö yhden johdon alaisuudessa, 
mikä helpottaa muutoksen 
johtamista ja strategista suunnittelua 
sekä toteuttamista. Yhteys 
päihdepalveluiden ostopalveluiden 
kanssa pidettävä yllä. Tukirakenne / 
monialainen ohjausryhmä pitää 
perustaa nuorten palveluihin. 
Työryhmän yksimielisen näkemyksen 
mukaan paras vaihtoehto nuorten 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
organisoimiseksi.

Johtamisen sekä toiminnan 
kehittymisen kannalta 
haasteellinen. Tulee erottaa 
operatiivinen johtaminen ja 
henkilöstöjohtaminen. Vastaavan 
työntekijän valtuudet 
määriteltävä tarkkaan ja 
ylemmän johdon sitoutuminen 
kehittämisstrategiaan tärkeää. 
Vaatii ylemmän johdon 
jatkuvamman tuen ja 
päätöksenteon.



 Evauksesta ja työryhmän perusteellisesta työskentelystä seurasi päätös uuden 
yksikön ja integroidun palvelun perustamisesta

 Yksikkö yhdistyi ja aloitti toimintansa 1.1.2016

 Pohjatyö oli tehty, muutoksen johtaminen helpottui

 Evaukseen on palattu muutoksen kuluessa, tarkistettu mm. Toiminnan 
tavoitteita ja periaatteita

 Ratkaisun kielteiset puolet ja uhkakuvat tulivat esiin evauksen aikana, mikä on 
auttanut kielteisten vaikutusten minimoimisessa (mm. erityisosaamisen 
häviäminen)

 Auttoi valmistautumisessa lakimuutokseen (SHL) – toimintakulttuurin 
muutokselle saatiin enemmän aikaa ja selkeä suunta evauksen myötä

Kannattiko vaivannäkö?



https://www.facebook.com/n
uortenkeskusnuppi/?ref=aym
t_homepage_panel

Nuortenkeskus 
Nuppi

1. 
toimintavuoden 

aikana 2015 
asiakasmäärät 
kasvoivat 40%

Uudet, 
viihtyisät tilat 
saatiin 10/2015

- Asiakkaiden 
palaute on 
kiitettävää: 

Nuppiin pääsee 
nopeasti ja 

helposti



Kiitos!


