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Tiivistelmä

Päivärinne, Marita. Terveysvaikutusten arviointi Salossa. Uuden menetelmän omaksuminen 
päätöksentekoon. Stakes, Työpapereita 10/2007. Helsinki 2007. 48 sivua, hinta 16 €. 
ISBN 978-951-33-1934-2

Tutkimuksen lähtökohtana oli Salon kaupungin ja Salon seudun terveyskeskuksen osallistuminen 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen (TEJO) -hankkeeseen 
vuosina 2002–2005. Hankkeen tavoitteena oli kehittää poikkihallinnollinen toimintatapa, jossa 
virkamiehet ja päättäjät sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin jo valmisteluprosessin aikana. Ennak-
koarviointi on pyritty saamaan osaksi lautakuntapäätösten valmistelua. Pyrkimyksenä on, että 
prosessissa sovellettaisiin suppeaa TVA-menetelmää.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhtäältä koulutuksen merkitystä menetelmän sovelta-
misessa sekä ensisijaisesti tuoda esille niitä tekijöitä, jotka edistävät tai estävät terveysvaikutusten 
arvioinnin käyttöönottoa päätöksenteossa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 19 Salon kaupun-
gin ja Salon seudun terveyskeskuksen valmistelijoina ja esittelijöinä toimivaa virkamiestä, jotka 
tunsivat ennakkoarviointimenetelmän koulutuspäivien ja harjoitusten pohjalta. Analyysimene-
telmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Analyysikehikkona toimi tutkijan laatima TVA-menetelmän 
käyttöönottoon vaikuttavat tekijät -kehikkoa, joka jakautuu kulttuurisiin, organisatorisiin sekä 
ammatillisiin tekijöihin.

Eri vaihtoehtojen huomioiminen ennakkoarvioinnin pohjana tekee päätöksen valmistelu-
prosessin näkyvämmäksi ja toiminnan avoimemmaksi. Ennakkoarvioinnin hyödyllisyydestä oltiin 
yksimielisiä ja sen katsottiin parantavan päätöksenteon laatua, edistävän terveysnäkökohtien 
huomioimista ja napakoittavan päätöksentekoa. Koulutus koettiin ehdottomana edellytyksenä 
uuden toimintatavan omaksumiselle. Johtoryhmän sitoutuminen ennakkoarviointiprosessiin 
nähtiin tärkeänä. Hallintokuntien välistä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen. Lautakunnan 
jäsenten tulee olla tietoisia uuden menetelmän käyttöönotosta osana valmisteluprosessia.

Salossa tarvitaan vielä yhteisiä sopimuksia päätöksentekokäytännöistä, uuden toimintakult-
tuurin vakiinnuttamisesta ja eri toimijoiden sitoutumisesta. Päätöksenteon kehittäminen on aikaa 
vievää ja uuden työskentelytavan vakiintuminen vaatii perehtymistä ja kokemusten jakamista. 
Salossa on valmiudet TVA-prosessin käyttöönotolle, sillä vahva tahtotila sen omaksumiselle on 
jo olemassa.

Avainsanat: terveysvaikutusten arviointi, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, päätök-
senteko, toimintakulttuurin muutos, koulutus
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Abstract

Päivärinne, Marita. Terveysvaikutusten arviointi Salossa. Uuden menetelmän omaksuminen pää-
töksentekoon [Health Impact Assessment in Salo. Adopting a New Method in Decision-Making]. 
STAKES, Työpapereita 10/2007. Helsinki 2007. pages 48, price 16 €. ISBN 978-951-33-1934-2

The starting point of this study was the participation of Salo city and Salo Area Health Centre in 
the project Local Structures and Management of Advancement of Health Promotion in Municipalities 
(TEJO) in the years 2002–2005. The goal of the project was to develop an inter-administrative 
method, in which the public servants and decision-makers commit to common goals already 
during the preparatory process of making decisions. There is an effort to make Health Impact 
Assessment a part of the preparation of board decisions. The goal is to apply a rapid HIA in the 
process.

The goal of the study was to clarify the significance of training in applying the method, and 
primarily to present the factors which further or prevent the implementation of HIA in decision-
making. The target group of the study comprised 19 public servants whose task was to prepare 
and present the decisions for the Salo Health Centre and Salo city and who knew the HIA method 
based on training and exercise. The method of analysis was content analysis. The framework for 
the analysis was the framework Factors Influencing the HIA Method Implementation created by the 
re-searcher, in which factors are divided into cultural, organizational and professional factors.

Considering various alternatives makes the preparatory stage of decision-making more 
transparent and open. The participants were unanimous about the usefulness of HIA and thought 
that it improved the quality of decision-making, furthered taking the health point of view into 
consideration and rendered the decision-making more structured. Training was considered a 
requirement for the adoption of the new method. The commitment of the leaders in the HIA was 
considered crucial. There is a desire to further develop the cooperation between various fields of 
administration. The members of the board need to know about the implementation of the new 
method as part of the preparatory process.

In Salo, mutual agreements concerning the decision-making practices, establishing a new 
operating culture and the commitment of different actors are still needed. Developing decision-
making takes time and establishing a new working method requires learning and sharing of 
experiences. Salo has the readiness to implement the HIA process because a strong will to adopt 
the method already exists.

Keywords: Health Impact Assessment, Human Impact Assessment, decision-making, change of 
operating culture, training
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1 JOHDANTO

Terveys 2015 -kansanterveysohjelma sisältää terveyspoliittisen ohjelman tulevalle 15 vuoden 
ajalle. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2004–2007 pyrkii kehittämään 
paikallisella ja alueellisella tasolla hyvinvointipolitiikkaa. Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä 
on, että kansalaisten terveys otetaan tärkeäksi valintoja ohjaavaksi periaatteeksi kaikilla kuntien 
ja valtion tehtäväalueilla sekä myös yksityissektoreilla ja ihmisten omassa toiminnassa. Siksi so-
siaali- ja terveysalan asiantuntijoita tarvitaan mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, jotta 
pystytään arvioimaan suunnitelmien vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. 

Valtion ja kuntien vastuu, työnjako sekä tehtävät ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi 
ovat muuttuneet 1990-luvulla toteutettujen suurten uudistusten myötä. Valtionapujärjestelmän 
myötä kunnilla on nykyisin paljon enemmän vastuuta palveluidensa järjestämisessä. Ohjelmien 
tulisi olla osana kuntien yleistä toimintastrategiaa ja käytännön toimintaa. (Valtioneuvoston 
periaatepäätös, Terveys 2015 -kansanterveysohjelma 2001, 27–28.) 

Salon kaupunki osallistuu yhtenä pilottikuntana yhdessä neljän muun kunnan ja yhden 
seutukunnan kanssa Terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen kunnassa (TEJO) 
-hankkeeseen. Osana hanketta hyvinvointijohtamisen työvälineeksi otetaan Ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi (IVA). Hanketta koordinoi Stakes, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittä-
miskeskus. Koska Salon seudun terveyskeskus oli jo vuodesta 2004 mukana TEJO-hankkeessa, 
kiinnostuin henkilökohtaisesti tästä projektista, jonka myötä olisi mahdollisuus kehittää terveyden 
edistämisen huomioimista päätöksentekoprosessissa.

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää ja tuottaa tietoa terveysvaikutusten arviointimene-
telmän käyttöönottamisesta päätöksenteossa jo siinä vaiheessa kun päätöksiä valmistellaan. 
Tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät sekä organisaatio- että yksilötasolla vaikuttavat uuden 
TVA-menetelmän sitomiseen osaksi päätöksentekorakennetta. Alaan liittyvän kotimaisen ja 
ulkomaisen kirjallisuuden pohjalta syntyi kehikko, jonka avulla voidaan kartoittaa niitä asioita, 
jotka tulee huomioida, kun ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiprosessi otetaan käyttöön 
työmenetelmänä päätöksenteossa. Lisäksi tuon esille koulutuksen merkityksen, kun uusi mene-
telmä otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin.

Tämä raportti on lyhennelmä ja korjattu Tampereen yliopiston Terveystieteen laitokselle 
tekemästäni pro gradu -tutkielmasta. Ensimmäisessä luvussa esittelen terveysvaikutusten ar-
viointiprosessin sekä laajan että suppean arviointimallin. Toinen luku on rakennettu elementeistä, 
jotka pitää huomioida, kun terveysvaikutusten arviointi on osa päätöksentekoprosessia. Näiden 
elementtien pohjalta olen kehittänyt kehikon, joka on tutkielmani sydän ja sen esittelen luvussa 
kolme. Neljännessä luvussa selvitän ennakkoarvioinnin käyttöönottoa Salon kaupungissa. Viiden-
nessä luvussa esittelen tutkimuskysymykset, tutkimusaineiston sekä tutkimusmenetelmät. Tutki-
mustulokset kerron seitsemännessä luvussa kolmesta näkökulmasta perustuen kehikkoon, jonka 
avulla ennakkoarviointia päätöksenteossa tutkitaan. Viimeisessä luvussa tuon esille tutkimuksen 
johtopäätökset ja tutkimuksesta esille nousseet kehittämisen alueet Salon kaupungissa.
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2 ENNAKKOARVIOINNIN SOVELLUKSET JA KÄYTTÖ

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA)
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin (IVA) tarkoituksena on arvioida ennalta monitie-
teellisesti hankkeen, suunnitelman, ohjelman tai päätöksen toteuttamisesta aiheutuvia merkit-
täviä vaikutuksia, jotka kohdistuvat ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. IVA:n avulla voidaan 
löytää uusia ratkaisuvaihtoehtoja ja näkökulmia päätöksentekoon. IVA toimii suunnittelun ja 
päätöksenteon apuvälineenä. Se on luonteeltaan ennakoivaa ja tarkastelee suunnitteilla olevan 
päätöksen vaikutuksia. (Kauppinen & Tähtinen 2003, 9.)

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) (Human Impact Assessment, HuIA) si-
sältää sekä terveysvaikutusten arvioinnin (TVA) että sosiaalisten vaikutusten arvioinnin1 (SVA). 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia voidaan soveltaa sekä lakisääteisesti että vapaaeh-
toisesti. (Kauppinen & Tähtinen 2003, 9.) Lakisääteistä ennakkoarviointia käytetään ympäristö-
vaikutusten arvioinnissa2 (YVA) (Leskinen, Salminen & Turtiainen 1991, 16). Suomen YVA-laki 
velvoittaa arvioimaan myös ihmisen hyvinvointiin, terveyteen, elinoloihin, kulttuuriperintöön 
sekä maisemaan liittyvät vaikutukset. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiprosessissa 
käytetään samoja rakenteita kuin terveysvaikutusten arvioinnissa. (Koskinen-Qllonqvist, Pelto-
Huikko, Rouvinen-Wilenius & Savola 2004, 36–39.)

Ennakkoarviointia voidaan käyttää kaikkeen päätöksentekoon ja täten päätöksentekoa 
voidaan kehittää vaikutustietoisempaan ja osallistuvampaan suuntaan (Kauppinen & Tähtinen 
2003, 9). Terveysvaikutusten arviointi voi olla tarkoituksenmukaisempaa, kun se tehdään osana 
laajempaa hyvinvointivaikutusten arviointia (Valtioneuvoston periaatepäätös, Terveys 2015 -kan-
santerveysohjelma 2001, 32–33). Tässä tutkimuksessa terveysvaikutus ja ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi ymmärretään sisällöltään rinnakkaisina, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia 
laajasti tarkoittavina käsitteinä. Tekstissä käytetään pääasiallisesti käsitteitä terveysvaikutusten 
arviointi ja ennakkoarviointi.

Ennakkoarviointiprosessin tavoitteet:
•	 Lisätä ja parantaa tietoa ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista.
• Vahvistaa myönteisiä vaikutuksia sekä ehkäistä ja lieventää haitallisia vaikutuksia.
• Lisätä ja yhtenäistää eri viranomaisten ja kansalaisten osallistumista.
• Parantaa edellytyksiä sovitella ristiriitaisia näkökantoja ja tavoitteita.
• Toimia paikallisten ihmisten voimaantumisen välineenä.
• Parantaa herkkien väestöryhmien (lapset, vanhukset, vammaiset) asemaa.

Ennakkoarviointi prosessina auttaa havainnoimaan, kuinka muutokseen voidaan sopeutua ja 
reagoida sekä miten tulevaisuuteen voidaan aktiivisesti vaikuttaa. Prosessi auttaa huomioimaan, 
keitä toimijoita tarvitaan päätöksentekoprosessissa. Miten arviointimenetelmää voidaan käyttää 
monialaisen työn välineenä, jotta löydettäisiin parhaiten tavoitetta vastaava ratkaisu? Ennakko-
arviointi ei ole päätöksentekoprosessi, vaan tuottaa ja jäsentää tietoa ohjelman valmistelua ja 
päätöksentekoa varten. (Kauppinen & Nelimarkka 2004, 11, Vanclay 2003, 119–124.)

1 Sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla (Social Impact Assessment, SIA) ymmärretään hankkeen tai toiminnan aiheuttamien 
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten tunnistamista ja arviointia. Usein niitä tarkastellaan yleisnimik-
keillä kuten sosiaaliset olot, taloudelliset olot, terveys, viihtyvyys, hyvinvointi. (Hendley ym. 1995 14, Kauppinen & Tähtinen 
2003, 9.)
2 Ympäristövaikutusten arvioinnilla ”selvitetään ja esitetään tiettyjen vaiheiden kautta luontoon, rakennettuun ympäristöön 
sekä yhteiskuntaan merkittävästi vaikuttavien toimien vaihtoehdot, vaikutukset ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdol-
lisuudet sekä eri osapuolten kannat niihin” (Leskinen ym.1991,1).
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Terveysvaikutusten arviointi (TVA)
Terveys 2015 -kansanterveysohjelman eräänä haasteena kuntatason päättäjille on ottaa terveys-
vaikutusten arviointi osaksi kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua (Valtioneuvoston 
periaatepäätös, Terveys 2015 -kansanterveysohjelma 2001, 27–33). WHO:n mukaan terveysvai-
kutusten arviointi määritellään seuraavasti: Terveysvaikutusten3 arviointi (TVA, Health Impact 
Assessment, HIA) on menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida päätöksenteon, suunnitelmien 
ja hankkeiden mahdollisia terveysvaikutuksia väestöön sekä vaikutusten jakautumista väestössä. 
Arviointi sisältää sekä positiivisten että negatiivisten muutosten tunnistamisen, ennustamisen ja 
arvioinnin. (Kemm & Parry 2004, 1–13.) 

Uuden lainsäädännön, tulo- ja menoarvioiden, strategioiden, ohjelmien ja suunnitelmien 
valmistelussa sekä eri sektoreiden toiminnan arvioinnissa ei useinkaan ole tarpeeksi selvitelty 
tarjolla olevien eri vaihtoehtojen positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia kyseessä olevan hankkeen 
tai toiminnan vaikutuspiirissä olevien väestöryhmien terveyteen. Näin ollen terveysvaikutusten 
arviointi tulisi laajentaa kaikkeen poliittiseen päätöksentekoon. (Valtioneuvoston periaatepäätös, 
Terveys 2015 -kansanterveysohjelma 2001, 27–33.)

WHO:n (1999) mukaan terveysvaikutusten arvioinnin taustalla ovat seuraavat arvot: Ter-
veyden tasa-arvolla painotetaan koko väestöön kohdistuvien vaikutusten lisäksi vaikutusten 
jakautumista eri väestöryhmiin, huomioiden erityisesti vähäosaiset väestöryhmät. Kestävällä 
kehityksellä korostetaan lyhyen ja pitkäntähtäimen vaikutuksia, samoin kuin suoria ja välillisiä 
vaikutuksia. Ihmisillä on oikeus osallistua suoraan (demokratia), ei ainoastaan valitsemiensa 
edustajien välityksellä, elämäänsä vaikuttaviin ratkaisuihin. Päätösten perusteluina tutkittua 
tietoa käytetään eettisesti oikein silloin, kun saatu tieto on sekä määrällistä että laadullista ja 
pohjautuu monitieteelliseen lähestymistapaan ja metodeihin. Tutkitun tiedon kautta saadaan 
mahdollisimman kattava arviointi terveyden ja hankkeen suhteista. (Kemm & Parry 2004, 1–13, 
WHO 2005, 4–5.) Toinen erittäin tärkeä tekijä terveysvaikutusten arvioinnissa, mikä ei tule esille 
TVA:n määritelmässä, on terveysvaikutusten arviointiprosessin näkeminen monialaisena ja sek-
toreiden välisenä yhteistyön muotona sekä niiden lähentymisenä (WHO 2005, 4–5).

Laaja terveysvaikutusten arviointiprosessi
Terveysvaikutusten arviointia tehtäessä terveys nähdään hyvin laaja-alaisena käsitteenä. Arvioin-
nissa tulee huomioida se, että terveys käsittää yhtäältä fyysiseen terveyteen kohdistuvat vaikutukset 
sekä toisaalta psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Terveysvaikutusten arviointia on kolmentyyppistä: 
etukäteen tapahtuvaa, jälkikäteen tehtävää tai prosessin aikana tapahtuvaa. Perusperiaatteena 
on, että arviointi tehdään ennen toimintojen aloittamista, mikäli se on vain mahdollista. Näin 
voidaan ajoissa vaikuttaa päätöksentekoon ja ehkäistä haitallisia terveysvaikutuksia. Jälkikäteen 
tehtävällä arvioinnilla voidaan testata malleja ja menetelmiä, kehittää tietoa terveysvaikutusten 
arvioinnin politiikasta, ohjelmista ja hankkeista. Prosessin aikana tapahtuvan arvioinnin etuna 
on toiminnan vaikutusten tunnistaminen sekä niiden terveysvaikutuksien seuraaminen. (Savo-
lainen-Mäntyjärvi 2000, 4647–4652.)

Arviointi on aiheellista toteuttaa laajana, jos päätöksestä aiheutuu merkittäviä vaikutuksia 
ihmisille, yhteisöille tai mikäli päätökseen liittyy ristiriitoja. Tällöin arvioinnin tekijänä voi olla jo 
olemassa oleva tai sitä varten muodostettava monialainen työryhmä. (Kauppinen & Nelimarkka 
2004, 6.) Terveysvaikutusten arviointiprosessin käynnistää se osapuoli, joka on vastuussa hankkeen 

3 Terveysvaikutuksella ymmärretään muutosta yksilön tai yhteisön terveydentilassa tai tekijöissä, jotka puolestaan mah-
dollisesti muuttavat yksilön terveydentilaa. Vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen, toivottu tai tahaton, välillinen tai 
välitön. Merkittävänä terveysvaikutuksena pidetään myös tapaturmavaaraa, suuronnettomuusriskiä tai muuta vastaavaa uhkaa 
terveydelle. (Savolainen-Mäntyjärvi 2000, 4647–4652.)
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tai toimenpiteen valmistelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Terveysvaikutusten arviointiin 
tulee osallistua kaikkien niiden tahojen, joiden elämään tai olosuhteisiin suunniteltu hanke tai 
toimi vaikuttaa. (Kauppinen & Tähtinen 2003, 9.)

Terveysvaikutusten arviointi etenee vaiheittain prosessina. Jokaisessa prosessin vaiheessa 
pyritään edistämään ja säilyttämään TVA:n aikaisemmin mainittuja tunnuspiirteitä. Aineiston 
hankinnassa tulee muistaa monipuolisuus, kokonaisvaltainen näkemys, laaja asiantuntijaver-
kosto sekä eri osapuolten sitoutuminen. Ennakkoarviointi voi olla yhden näkökulman mukaan 
tietopainotteinen tekninen prosessi, missä painottuu määrällinen tieto, asiantuntijuus ja reak-
tiivinen ote ongelmiin. Toisaalta ennakkoarviointi voi olla arvopainotteinen neuvotteluprosessi, 
missä korostuu laadullinen tieto, poikkihallinnollinen vaikutusten tarkastelu sekä vaikutusten 
kohteena olevien ihmisten osallistuminen arviointiin. Päätösprosessin poliittisuus heijastuu myös 
arviointiin. (Kauppinen & Tähtinen 2003, 10.)

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan terveysvaikutusten arvioinnin tarpeellisuus (Scree-
ning). Tässä vaiheessa pyritään tunnistamaan, onko ohjelmalla tai hankkeella terveysvaikutuksia. 
Arviointi tehdään olemassa olevan tiedon perusteella. Mikäli terveysvaikutus on kiistaton, tämä 
saatetaan tiedoksi päättäjille. (WHO 2005, 4–5, Mindell, Joffe & Ison 2004, 91–102.) 

Mikäli tarvitaan laajempi arviointiprosessi, määritellään (Scoping) tiedonkeruun laajuus 
ja kohteet, käsittelymenetelmät, resurssit ja prosessiin osallistujat. Kohteen luonteesta riippuen 
prosessi voidaan toteuttaa joko nopeana arviointina, perusteellisena terveysvaikutusten arvioin-
tina tai terveysvaikutusten yleiskatsauksena. Päätöksentekijöille suositellaan suppean arvioinnin 
käyttöä, jolloin käytössä ovat jo olemassa olevat kirjalliset ja suulliset tiedot arviointia varten. 
(WHO 2005, 4–5, Mindell, Joffe & Ison 2004, 91–102, Kuvio 1.)

ARVOT, PÄÄMÄÄRÄT,
TAVOITTEET

Suunnitelmat, ohjelmat, projektit

Tarvitaan
lisäinformaatiota

Kiistaton
terveysvaikutus

ARVIOINTI NÄYTÖN JA
TIETÄMYKSEN
PERUSTEELLA

Nopea arviointi
lisätietoa käyttäen

Perusteellinen
TVA

Terveysvaikutusten
katsaus

Muutokset
suunnitelmiin,
ohjelmiin jne.

RAPORTOINTI

T
U
T
K
I
M
U
S

KARTOITUS

KUVIO 1. Terveysvaikutusten arviointi WHO:n mukaan (WHO 1999)
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Kolmannessa vaiheessa ennen raportin laatimista tunnistetaan vaikutukset (Appraisal or 
Risk Assessment). Perusteellisen terveysvaikutusten tunnistamisen pohjana on eri väestöryhmien 
terveysvaikutusten sekä laadullinen että määrällinen tiedonkeruu ja analysointi. Tällöin huo-
mioidaan päätöksen positiiviset ja negatiiviset vaikutukset väestön terveydelle. Tässä vaiheessa 
voidaan käyttää hyvin erityyppisiä metodeja, huomioiden kuitenkin käytettävissä oleva aika ja 
resurssit. (Mindell, Joffe & Ison 2004, 91–102.) Vaihtoehtoja kuvatessa erilaiset ratkaisutavat ja 
skenaariot ovat samanarvoisia. Vaihtoehtojen arviointivaiheessa niiden vaikutukset kuvataan ja 
mallien vaikutuksia verrataan keskenään. (Kauppinen & Nelimarkka 2004, 12, Kuvio 1.) Näin ollen 
tiedot tulisi kerätä kaikista hankkeen, ohjelman, suunnitelman tai politiikan eri vaihtoehdoista:
• muutokset terveyteen ja terveyteen vaikuttaviin tekijöihin
• positiiviset ja negatiiviset terveysvaikutukset
• tahattomat terveysvaikutukset ja yhteisvaikutukset
• mahdollisten vaikutusten mitattavuus (kvalitatiivinen, kvantitatiivinen, arvioitava)
• mahdollisten vaikutusten todennäköisyys (todennäköinen, varma, spekulatiivinen)
• eri vaihtoehtojen terveysvaikutukset on esitettävä siten, että vaihtoehtojen vertailu on mah-

dollista.
(Savolainen-Mäntyjärvi 2000, 4647–4652.)

Neljännessä vaiheessa laaditaan raportti (Reporting). Raportissa esitetään saatuun näyttöön 
perustuen ehdotuksia hankkeen toteuttamiseksi siten, että minimoidaan negatiiviset terveysvai-
kutukset ja maksimoidaan positiiviset vaikutukset. Raportti esitellään päättäjille ja tässä vaiheessa 
on tärkeää keskustella heidän kanssaan ja selvittää raportin sisältö. (Mindell, Joffe & Ison 2004, 
91–102.) Näin ollen päätöstilanteessa voidaan TVA:n avulla nähdä erilaisia ratkaisumalleja ole-
massa olevaan ongelmaan. Jokainen ratkaisumalli on kuvattu selkeästi ja mallien todennäköiset 
vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin ja asetettuihin tavoitteisiin nähden tulevat esille. Suunni-
telman muuttaminen on hankkeesta vastaavan tahon tehtävä. (Kauppinen & Nelimarkka 2004, 
12, Kuvio 1.) 

Viidennessä eli viimeisessä vaiheessa tapahtuu prosessin arviointi ja seuranta (Evaluating and 
Monitoring). Tässä vaiheessa arvioidaan, johtiko käytetty menetelmä minkäänlaisiin muutoksiin 
päätöksentekoprosessissa. Myös toteutuneita vaikutuksia tulee mitata ja verrata odotettuihin 
vaikutuksiin. TVA-prosessi on tärkeä oppimisen kannalta ja lisäksi sen voidaan ajatella olevan 
myös eräänlainen takuu paremmasta laadusta päätöksiä tehtäessä. (WHO 2005, 4–10, Mindell, 
Joffe & Ison 2004, 91–102, Kuvio 1.)

Suppea terveysvaikutusten arviointiprosessi
Usein TVA:n tekee muutamassa tunnissa parin hengen ryhmä, jolla ei ole resursseja hyödyntää 
tieteellisiä tutkimuksia tai terveydenhuollon ammattilaisten tai sosiologien asiantuntijuutta 
arvioita tehdessään. Suppealla arvioinnilla on sijansa ja sitä voidaan kutsua nopeaksi, mini- tai 
kirjoituspöydän takana tapahtuvaksi arvioinniksi ja sitä suositellaan usein päättäjien käyttöön. 
(Kemm & Parry 2004, 15–23.) Arvioinnin voi toteuttaa asiantuntija yksin tai asian esittelijä 
yhdessä sisältöasiantuntijan kanssa. Suppea arvio voi toimia sellaisenaan tai käynnistää proses-
sin laajemmalle arvioinnille. Suppea TVA-prosessi sisältää arvioinnin tarpeellisuuden, tietojen 
hankinnan ja täydentämisen. Se arvioi, mitkä ovat todennäköiset vaikutukset sekä mahdolliset 
vaihtoehdot. Vaihtoehdot ja vaikutukset arvioidaan taulukoinnin avulla. Kustannusvaikutukset ja 
laadulliset vaikutukset tulee kuvata erikseen. Raportointivaiheessa on varmistettava, että päättäjät 
tietävät arvioinnin tulokset, joiden pohjalta voi tulla esille laajan arvioinnin tarve. (Kauppinen 
& Nelimarkka 2004, 5–6.)
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3 KOLME NÄKÖKULMAA ENNAKKOARVIOINTIIN

Kulttuuriset tekijät
Terveysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella ainakin 
kolmelta eri näkökulmalta. Tutkielmaa silmälläpitäen olen jaotellut nämä tekijät kulttuurisiin, 
organisatorisiin, sekä ammatillisiin tekijöihin. Kulttuuriset (paikalliset) tekijät, jotka liittyvät 
laajempaan kokonaisuuteen, saattavat aiheuttaa ongelmia uuden prosessin käyttöönotossa. 
Paikallisella tasolla kunnan hallinto-organisaatiossa eri toimijoiden välisillä suhteilla on myös 
oleellinen merkitys erityisesti päätöksenteon prosessissa. Poliittiset ja taloudelliset rakenteet luovat 
kehykset uusien menetelmien käyttöönotolle.

Uusi prosessi vaatii oppimista uuteen päätöksentekokulttuuriin. Kyse ei ole pelkästään 
rakenteellisista muutoksista. Virkkusen (1995) tutkimuksen mukaan uudistuksen syvyys ja 
yhteistyön laajuus liittyvät yhteen ja yhteistyö vaatii laajoja verkostoja. Mikäli ajatellaan koko 
toimintaperiaatteen uudistamista, pitää kunnan johdon olla sitoutunut ja harjoittaa yhteistyötä 
yli hallintorajojen, jotta kehittäminen ei jäisi ainoastaan organisaation sisäiseksi toimintakult-
tuuriksi. (Väärälä & Valtonen 1995, 38–42.) Ennakkoarviointi olisi tällöin osana kunnallista 
päätöksentekoa. Kunnan johdolla ja eri hallinnonalojen päättäjillä on mahdollisuus strategisella 
tasolla vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin. Mahdollistavina tekijöinä nähdään tulevaisuuden 
hahmottaminen, tuleviin tilanteisiin varautuminen, toimintaedellytysten luominen sekä toimin-
taympäristön tunnistaminen. (Perttilä 1999, 108.) Erityisesti julkisen hallinnon toimijoiden on 
tulevaisuudessa kyettävä arvioimaan toimenpiteiden ja ohjelmien terveysvaikutuksia ja tehtävä 
päätöksiä tältä pohjalta. 

Ennakkoarvioinnin vieminen poliittiseen valtavirtaan ja päätöksentekoon edellyttää tiettyjen 
alueiden huomioimista:
• Ennakkoarvioinnista voi tulla vakiintunut käytäntö, mikäli poliittinen riski käy liian suureksi, 

ellei arviointia käytetä. Arvioinnin asiantuntijoiden on osattava kertoa asiasta myös median 
kielellä, siten että myös yleisö sen ymmärtää. 

• Ennakkoarviointi etabloituu, mikäli sen tiedetään vähentävän taloudellista riskiä ja mikäli 
terveysvaikutusten arvioinnista tehdyt päätelmät pystytään kääntämään talouden kielelle. 
Jos näin tapahtuu, on menetelmällä hyvä peruste lyödä itsensä läpi. 

• Kolmantena lähtökohtana on taloudelliseen tiehen linkittynyt lain tie. Terveysvaikutusten 
arviointi on osa hyvää käytäntöä, ja viranomainen saattaa joutua vastuuseen siitä, ettei ole 
käyttänyt kyseistä menetelmää. 

• Neljäntenä alueena nähdään professionaalinen asiantuntemus, jonka lisääntyessä terveys-
vaikutusten arviointi tulee osaksi ammattikäytäntöä.

(Griffiths 2004, 135–138.)

Organisaation toimintaperiaatteet ja strategiat käsittelevät organisaation sisäistä kulttuuria, 
rakennetta ja toimintaa. Johtajien tehtävänä on luoda julkisen sektorin organisaatiolle visiot 
ja toimintaedellytykset niiden toteuttamiselle. Siksi uuden työmenetelmän käyttöönotto vaatii 
johdon sitoutumisen asiaan. Johtajan tulee nähdä valmius muutokseen ja osoittaa kiinnostusta 
ennakointiin ja jatkuvaan työn kehittämiseen. Organisaatiokulttuurin kehittämisen varmistami-
nen nähdään tärkeänä osana tulevaisuutta. (Yhteinen arviointimalli CAF 2002, 7–10.) Strategisessa 
johtamisessa johdon oletetaan keskittyvän suuriin kokonaisuuksiin ja tulevaisuuden tavoitteisiin. 
Nopeat muutokset yhteiskunnassa synnyttävät muutostarpeita myös kunnissa, sillä menestykseen 
tarvitaan hyviä strategioita ja hyvää johtamista. (Rannisto 2005, 4.)



1�

TERVEYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI SALOSSA

Stakes, Työpapereita 10/2007

Organisaatiokulttuuri on menestymisen tärkein tekijä pitkällä aikavälillä. Kulttuurin ja 
yksilön välillä vallitsee hyvin monimutkainen yhteys. Voidaan todeta kulttuurin olevan orga-
nisaatiolle sama kuin persoonallisuus yksilölle. Organisaatio on kulttuuri, jossa ihmiset luovat 
vuorovaikutuksen tuloksena ”sopimuksia” siitä, kuinka esiintyviin ilmiöihin tulee reagoida. 
Edgar Scheinin (1987, 99–100.) mukaan organisaatiokulttuurissa on erotettavissa useita tasoja. 
Helpoimmin tunnistetaan näkyvät ulkoiset tunnusmerkit, toimintatapojen tunnuspiirteet. Arvot 
ja arvostukset ovat julkilausuttuja, mutta saavat erilaisia tulkintoja henkilöstä riippuen. Arvot 
voivat olla myös kulttuurin ominaisuuksia, ihannoituja päämääriä, ideologioita. Kulttuurin syvin 
ja vaikeimmin analysoitava taso kattaa perusoletukset ja uskomukset.

Kulttuurin ytimenä on yhdessä opitut arvot, uskomukset ja oletukset, joista tulee yhteisiä 
ja itsestään selviä, jos organisaatio pysyy menestyvänä. Voidaan myös ajatella, että kulttuurin 
tärkeät osat ovat hyvin näkymättömiä. Jotta voidaan ajatella uuden kulttuurin muodostumista, 
esimerkiksi oppivaa organisaatiota, on ensin osoitettava, miten näiden ”uusien arvojen” pohjana 
olevat perusoletukset sopeutuvat organisaation toimintaympäristöön. (Schein 2001 32–36.)

Schein (1987, 99–100.) toteaa ulkoisen sopeutumisen ja uuden menetelmän käyttöönoton 
osatekijöiksi seuraavia elementtejä:
• Toiminta-ajatuksen ja -strategian selkeys; organisaation toiminta-ajatuksen, ensisijaisen 

tehtävän (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) selkeä ilmaisu ja siitä aikaansaatu yhteinen 
ymmärtämys.

• Toiminta-ajatuksen pohjalta syntyvän päämäärän kehittäminen (väestön hyvinvointi) ja 
siitä vallitsevan yksimielisyyden aikaansaaminen.

• Päämäärien saavuttamiseksi tarvittavien keinojen valinta, (TVA-prosessi työmenetelmänä) 
työnjako, määräysvallan jakaantuminen.

• Eri ryhmien tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen
• Mikäli päämäärään ei ole päästy, pyritään korjaavilla toimilla kehittämään parantavia stra-

tegioita ja menettelytapoja.

Organisaatioon liittyvä todellisuus on osa ihmisten elämää ja organisaatiokulttuurin muuttu-
minen liittyy aina tietyn ajanjakson kulttuuriin. Toisaalta organisaatiokulttuuria voidaan pitää 
oppimisprosessina, jossa omaksutaan uusia malleja ja työtapoja. (Juuti 1994, 154–156.) Kulttuurin 
vaikutus organisaation tehokkuuteen sekä ilmiöiden ymmärtäminen koetaan tärkeäksi, jotta 
voidaan ymmärtää, mitä organisaatiossa yleensä tapahtuu (Schein 1987, 31–33).

Organisaatiotekijät
Organisaation sekä perinteiset että sisäiset rakenteet ja toimintatavat saattavat vaikeuttaa uuden 
menetelmän hyväksymistä organisaatioon. Ennakkoarvioinnin käyttöönotto voi merkitä hyvin 
monentasoisia asioita kuten esimerkiksi uuden oppimista, oman toiminnan muuttamista sekä 
sitä, että odotukset muita kohtaan saattavat muuttua. Uudistuksen syvyydellä on merkitystä, 
koska sillä voidaan saavuttaa laajempiakin ulottuvuuksia. Kun ennakkoarviointi otetaan käyttöön 
jonkin sektorin sisällä, vaatii uuden toimintatavan käynnistäminen aina voimavarojen uudelleen 
järjestelyä. Verkostoitumisella ja yhteistyössä muiden sektoreiden kanssa voidaan käsitellä laa-
jempia asioita ja saada myös omaan työhön eri näkökulmia. (Väärälä & Valtonen 1995, 38–42.) 
Johtavat viranhaltijat voivat päätösten valmisteluissa osoittaa eri näkökohtia ennakkoarvioinnille. 
Lisäksi heillä on mahdollisuus asiantuntijuuden kautta luoda verkostoja ja tuottaa tietoa väestön 
hyvinvoinnista. (Perttilä 1999, 107–110.) 

Tulevaisuudessa tieto ja informaation saatavuus ovat tärkeimmät voimavarat johtamisen 
areenalla. Organisaation kehitys ei voi eikä saa riippua yksittäisestä henkilöstä. Johtajuuden 
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tärkeimpänä piirteenä voidaan pitää jatkuvuutta, uuden asian oppimista ja käyttöön ottamista 
työyhteisössä. Johtamisen tyypillisin tehtävä on päätöksenteko. Kun lähdetään pohtimaan ongel-
mia, on ymmärrettävä, mistä asiassa todella on kysymys. Hyvän johtamisen ominaispiirteitä ovat 
päätökset, jotka tehdään pohtien ja harkinnan tuloksena. Päätösten laatu on merkityksellisempää 
kuin yksittäisten päätösten lukumäärä, sillä näin päästään lopputuloksiin, joista ei aiheudu turhia 
toimenpiteitä ja virheiden korjaamista. Virheellisten päätösten aiheuttamien ongelmien korjaa-
minen vaatii voimavaroja, jotka voidaan käyttää tehokkaammin päätöksen valmisteluvaiheessa. 
Ongelmana on usein, että tyydytään helposti jo olemassa oleviin vaihtoehtoihin. Tehokkaat johtajat 
lähtevät siitä, että on olemassa useampia vaihtoehtoja kuin miltä päätöksen valmistelun alkuvai-
heessa vaikuttaa. Kaikkien vaihtoehtojen tutkiminen on aikaa vievää ja kallista ja siksi joidenkin 
tutkijoiden mukaan hyvät johtajat tekevät harkiten vähän päätöksiä. (Malik 2002, 99–100.)

Terveyden edistämisen johtaminen koostuu samoista tekijöistä kuin kunnallinen johtaminen 
yleensäkin, jossa uutena elementtinä on hyvinvointi- ja terveystavoitteiden huomioon ottaminen 
niin kunnan yleisjohdon tasolla kuin sektorikohtaisella tasolla. Tavoitteiden tulisi sisältyä niin kun-
nan vuosittaiseen talous- ja toimintasuunnitelmaan kuin kunta- ja tarkastuskertomukseenkin. 

Ennakkoarviointia voidaan pitää yksinkertaisesti osana hyvää hallintoa sekä menetelmänä 
riskien hallintaan. Se voi olla osa prosessia, kun pyrkimyksenä on tehdä asiat oikein alusta pitäen. 
Toisaalta tiedetään, että erehdykset auttavat oppimaan. Organisaation oppimisessa on kaksi 
varteenotettavaa työmenetelmää:
•  Riskijohtajuus, johon sisältyy terveysvaikutusten arviointi, auttaa tekemään asiat oikein 

ensimmäisellä kerralla.
•  Perimmäisen syyn analysoiminen (miksi asiat eivät menneet oikein ensimmäisellä kerralla) 

auttaa tekemään oikein seuraavalla kerralla.
(Griffiths 2004, 135–138.)

Johtamisen taito on tärkeä elementti ja suuren ryhmän motivoiminen ja sitouttaminen on 
haasteellinen tehtävä. Kehittämisprojektissa mukana olevat suunnittelevat hankkeen yhdessä 
viranhaltijoiden kanssa ja laativat sille aikataulun. Sitoutuminen syvenee osallistuttaessa me-
netelmän soveltamiseen ja tällöin myös oma osuus korostuu. Valmiina syötetyt päätökset eivät 
siirry käytännön elämään. (Ranta 2005, 146.)

Jokaisen organisaation jäsenen on ymmärrettävä yhteinen visio ja toiminta-ajatus. Oppimista 
voidaan tarkastella prosessina ja muutoksen johtamisena. Organisaation sisäisen kulttuurin ja 
dynamiikan vaikutukset strategiaan ovat vahvoja ja vaikuttavat myös oppimiseen. Organisaatioilla 
tulisi olla selkeä suunta, jota kohti pyritään. (Rannisto 2005, 57–60, Strömmer 1999, 32.) Oppiva 
organisaatio kuvaa yhä enemmän todellista toimintatapaa. Organisaatiolla on kyky saavuttaa 
määrittelemänsä tavoitteet parantamalla jatkuvasti omia prosessejaan. (Jäntti & Suonperä 1999, 
Ranta 2005, 166–167.)

Senge jakaa oppivan organisaation viiteen osa-alueeseen:
• itsehallinta (Personal Mastery)
• toimintaa ohjaavien yhteisten ja yksilöllisten henkisten mallien muodostaminen (Mental 

Models)
• yhteisen tulevaisuuden ja tulevaisuudenkuvan muodostaminen (Shared Vision)
• tiimioppimisen hallinta (Team Learning)
• järjestelmäajattelun hallinta (System Thinking)
• Oppimisen korostaminen sopii erityisesti asiantuntijaorganisaatioon.
(Rannisto 2005, 57–60.)
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Mitkä sitten ovat niitä perusteita, jotka ohjaavat organisaatiossa valintoja ja päätöksentekoa? Mitkä 
ovat organisaation tavoitteet ja millä strategisilla toimilla tavoitteisiin pyritään? Kehittyäkseen on 
organisaation koko ajan muututtava. Sen täytyy sopeutua mahdollisimman hyvin niin sisäisiin 
kuin ulkoisiinkin tekijöihin. Muutosvalmiutta voidaan pitää organisaation oppimisen perus-
edellytyksenä. Muutospaine organisaatioille tulee usein ympäristöstä, harvemmin organisaation 
sisältä. Kehittämisen katsotaan avaavan organisaatiossa uusia toimintamahdollisuuksia selviytyä 
kovassa kilpailussa ja auttavan hyvinvointiyhteiskunnan tuomista haasteista selviytymisessä. 
(Seppänen-Järvelä 1999, 70–75.) 

Organisaatiossa tulee olla myös sellainen tapa toimia, joka tuottaa laadukkaita palveluja. 
Viranhaltijoiden tehtävänä onkin operatiivisista asioista vastaaminen ja heidän tulee lisätä pää-
tösvallan delegoimista. Poliittisten päättäjien roolin muuttaminen selkeästi kohti strategisten 
valintojen tekemistä saattaa aiheuttaa heille ongelmia, koska tällöin heidän tulisi toimia suurten 
linjojen vetäjinä. (Mäki 2004, 126.)

Jos ajatellaan uuden ennakkoarviointiprosessin käyttöönottoa työmenetelmäksi päätöksente-
koprosessiin, vaatii se melkoista panostusta niin organisaatiolta kuin tekijöiltäkin. Koska prosessi 
tarvitsee tekijänsä, on viranhaltijatason ja asiantuntijoiden asema tärkeä. On todettu, että luovat 
ratkaisut syntyvät useammin monitasoisessa vuorovaikutusprosessissa kuin yksittäisen asiantun-
tijan viisauden tuloksena. Nyky-yhteiskunnassa pitää löytää selkeä kompetenssi tieteellisen tiedon 
ja käytännön kokemuksen välillä. Toisaalta nykypäivänä tarvitaan reflektiivistä asiantuntijuutta, 
koska työ muuttuu yhä käsitteellisemmäksi. (Seppänen-Järvelä 1999, 70–75.) 

Myös organisaation toimintatapojen muutos pitää huomioida, kun uutta työmenetelmää 
sovelletaan päätöksentekoon. Intervention Mapping -prosessin neljännessä vaiheessa kuvataan 
menetelmän käyttöönoton suunnittelua, toteuttamista ja ylläpitoa. Organisaatiossa tapahtuvan 
muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan asioita, joilla ohjelma alusta alkaen voidaan omaksua 
työvälineeksi mukaan päätöksenteon. Menetelmän käyttöönoton tehokkuus riippuu siitä, ovatko 
viranhaltijat ja valmistelijat olleet alusta alkaen mukana kehittämässä menetelmän käyttöönottoa 
omassa organisaatiossaan tai omalla sektorillaan. Merkittävä rooli on niillä henkilöillä, jotka 
hyväksyvät menetelmän lopullisen käyttöönoton koko organisaatioon ja hallintokoneistoon. 
(Bartholomew, Parcel, Kok & Gottlieb 2001, 290–292.)

Innovaation diffuusio etenee organisaatiossa vaiheittain. Diffuusioprosessia voidaan ku-
vata jakamalla sen eteneminen leviämiseen, omaksumiseen, toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja 
institutionalisointiin. Tässä vaiheessa on ajateltu, että menetelmä otetaan käyttöön vaiheittain. 
Kolmannessa vaiheessa tavoitteena on menetelmän vakiinnuttaminen organisaation yhdeksi 
työmenetelmäksi (Bartholomew ym. 2001, 292). Hyvinvointijohtaminen on tuonut mukanaan 
uuden toimintamallin. Terveyden edistämisen ja johtamisen rakenteissa yhtenä työmenetelmänä 
on ennakkoarviointi ja sen on ajateltu auttavan tavoitteiden saavuttamisessa. Ennakkoarvioinnin 
käyttöönotto saattaa avata uusia näkökulmia ja tuoda päätöksentekoa läpinäkyvämmäksi.

Klassinen diffuusioteoria on tekemisissä innovaatioille luonteenomaisten piireteiden kanssa. 
Kukin organisaatiossa toimiva virkamies ja valmistelija tarvitsee menetelmän omaksumiseen 
eripituisen ajan riippuen omasta sosiaalisesta taustastaan. Henkilöitä, jotka omaksuvat asiat 
varhaisessa vaiheessa kutsutaan innovaattoreiksi. Harkitsevat kuuluvat varhaiseen enemmistöön 
ja menetelmän hyötyjä epäilevät taas kuuluvat myöhäiseen enemmistöön kun taas hidastelijat 
ovat perinteisiä toimijoita. Menetelmän käyttöönoton myötä organisaatio valitsee aiheet, joihin 
sitä sovelletaan. Tavoitteena on menetelmän sovittaminen omaan käytäntöön ja rakenteisiin sekä 
institutionalisoida se. Menetelmän käyttöönoton syiden on oltava kaikkien tiedossa. Sekä orga-
nisaation ja menetelmän päämäärät, prosessit ja rakenteet on sovitettava yhteen. (Barholomew 
ym. 2001, 294–298.) 

Toisaalta ennakkoarviointi prosessina voidaan linkittää jo olemassa olevaan päätöksente-
komenetelmään, jolloin sitä varten ei tarvitse luoda uusia menettely- ja päätöksentekotapoja. 
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Arvioinnin käytölle on olemassa lisäksi muita mahdollisuuksia kuten avainasemassa olevien 
päättäjien osallistuminen, asiantuntijoiden käyttö ja heidän osallistumisensa konsultaatiopro-
sessiin. Arviointitapahtuman ajoituksen tulee olla oikein valittu. Päätöksenteko voidaan laajen-
taa vaikuttamaan laajalle terveyden ja turvallisuuden alueelle. Ehdotuksena on, että ihmisiin 
kohdistuvien vaikutusten arviointi on samassa asemessa kuin kaikki muut poliittisesti ajettavat 
asiat. Suositukset ovat myös realistisia, sillä jo olemassa oleviin ohjelmiin voidaan soveltaa en-
nakkoarviointia. (Davenport, Mathers & Parry 2005, 1–13.)

Ohessa kuvio 2 siitä, kuinka ennakkoarviointi voidaan integroida osaksi päätöksen valmiste-
luprosessia. Useiden vaihtoehtojen esille tuominen valmisteluprosessiin sekä niiden vaikutusten 
tunnistaminen ja vaihtoehtojen vertailu kuvaavat suppeaa ennakkoarviointia.

KUVIO 2. Päätöksen valmisteluprosessiin voidaan sisällyttää ennakkoarviointi (Stakes 2006)

Ammatilliset tekijät 
Ammatillisena ongelmana saattaa olla tarve uudenlaiseen tiedonmuodostukseen. Vaikutusten 
arviointia tehdessä sovelletaan usein tutkimuksellista tietoa. Toimijoiden oma tutkiva ote ja 
tutkimuksellisten valmiuksien kehittäminen ovat tulevaisuudessa tärkeitä tekijöitä. (Väärälä 
& Valtonen 1995, 38–42.) Perttilän (1999, 50.) mukaan oleellista on esimerkiksi terveysriskien 
tunnistaminen, ehkäisevän työn tarpeiden tunnistaminen sekä niihin vastaaminen. Uuden 
menetelmän käyttöönotto työskentelytavaksi aiheuttaa usein vastustusta, koska siihen liittyy 
vallitsevien asenteiden, arvojen ja oletusten hylkäämistä ja samalla taas vastaavasti uusien op-
pimista. Muutos aiheuttaa ahdistusta ja siksi muutosprosessi on aina vaikea ja kestää vuosia. 
Ensimmäisessä vaiheessa tulee pystyä perustelemaan syyt muutoksen tarpeellisuudelle ja luoda 
osallistujissa motivaatio sen läpiviemiseen. (Schein 2001, 132–135.)

Kohteen tunnistaminen

Nykytilan kuvaus

Ratkaisun etsintä

Toteutus

Päätös

Seuranta

Vaihtoehtojen vertailu

Useat vaihtoehdot esillä

Vaikutusten tunnistus
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Niiden organisaation jäsenten keskuudessa, jotka käyvät läpi transformatiivista oppimista, 
pitää kasvattaa psykologista turvallisuuden tunnetta. Transformatiivisessa oppimisessa on otettava 
lukuisia askeleita ja usein jopa samanaikaisesti. Seuraavassa luettelo eri askelmien tasoista:
• Vastustamaton positiivinen visio. Pitää uskoa että organisaatiolle on parempi oppia uusi 

työskentelytapa. Ylimmän johdon tulee selkeästi ilmaista visio, jonka suuntaan pyritään.
• Organisaation järjestämä koulutus. Jos on opeteltava uudenlainen ajattelu- tai toimintatapa, 

tulee saatavilla olla kaikki vaadittava koulutus.
• Oppijan osallistuminen. Mikäli koulutusta järjestetään, pitää oppijalla olla tunne, että hän 

pystyy hallitsemaan omaa epävirallista oppimismetodiaan.
• ”Perheryhmien ja -tiimien” epävirallinen koulutus. Epävirallista valmennusta ja koulutusta 

täytyy järjestää kokonaisille ryhmille, jotta voidaan muodostaa yhdessä uudet normit ja 
oletukset.

• Harjoitustilanteet, ohjaajat ja palaute. Täysin uuden oppiminen vaatii aikaa, resursseja, 
ohjausta ja pätevää palautetta pärjäämisestä. Harjoitustilanteet ovat äärimmäisen tärkeitä, 
jotta voidaan tehdä virheitä ja oppia niistä, ilman että syntyy haittaa organisaatiolle.

• Positiiviset roolimallit. Uusi ajattelu- tai käyttäytymistapa voi olla niin erilainen, että oppijan 
täytyy ensin nähdä, miltä se näyttää. Tarvitaan esimerkkejä, jotta voitaisiin samaistua.

• Tukiryhmät: Tulisi muodostaa tukiryhmiä, joissa voi keskustella oppimiseen liittyvistä 
ongelmista. Tällöin oppivat keskenään tukevat toinen toisiaan. Yhdessä he voivat käsitellä 
uusia tapoja ja esille tulevia vaikeuksia.

• Yhdenmukaiset järjestelmät ja rakenteet. Ryhmätyöskentelyn pitää sisältyä organisaatiora-
kenteisiin.

Usein näiden kahdeksan askeleen noudattaminen on työlästä ja energiaa sekä resursseja vaativaa. 
Usein muutokset ovat juuri edellä mainituista syistä lyhytaikaisia tai ne eivät käynnisty lainkaan. 
Jos taas organisaatio todella ottaa tavoitteekseen muuttaa itseään, voidaan saavuttaa todellisia ja 
merkittäviä kulttuurimuutoksia. (Schein 2001, 138–142.)

Organisaatiot ovat vuorovaikutuksessa jatkuvasti muuttuvien ympäristöjen kanssa. Aina 
ei ole välttämätöntä ryhtyä muuttamaan koko kulttuurin elementtejä, vaan selvitään pienillä 
muutoksilla. Jokin osa organisaatiosta voi oppia toisenlaisen ajattelutavan ja jos vaihtoehto 
osoittautuu toimivaksi ja muutosta halutaan, voi vaihtoehdon vähittäinen käyttöönotto aihe-
uttaa vähemmän ahdistusta kuin yhtäkkiset suuret muutokset. Usein ratkaisuna on sisällyttää 
rinnakkaisjärjestelmään organisaation sisältä keskeisiä henkilöitä, jotka työskentelevät konsulttien 
kanssa tulkitakseen kulttuuria ja suunnitellakseen muutosohjelmaa. Tällaiseen projektiryhmään 
kuuluu usein ylintä johtoa ja niiden ryhmien avainjäseniä, joihin transformatiivinen muutos 
vaikuttaa. (Schein 2001, 142–148.)

Viimeaikaisissa keskusteluissa on havaittu dialogi eli vuoropuhelu tärkeäksi edellytykseksi 
suunniteltaessa oppivaa organisaatiota. Dialogilla ymmärretään avointa vuorovaikutustapahtu-
maa, jonka pyrkimyksenä on tuoda esille mielipiteitä, jakaa tietoa, saada aikaan aktiivista kuun-
telua, auttaa ymmärtämään muiden näkemyksiä sekä tarvittaessa edesauttaa oman näkemyksen 
kyseenalaistamista. Vuorovaikutustilanteessa tutkitaan yhdessä monimutkaisia ja vaikeita asioita 
huomioiden eri näkökulmat. Ajatuksena on löytää yhdessä parempi vaihtoehto, antaa aikaa arvi-
oinnille ja pohdinnalle sekä jakaa auliisti osaamista. Organisaatiossa oppimisen edellytys on, että 
reflektointi on tietoinen tapahtuma osana luonnollista ja jatkuvaa toimintaa ja ulottuu perustasolle 
asti. (Viitala 2004, 50–69.) Ennakkoarvioinnin asiantuntijat pääsevät parempiin tuloksiin, kun 
ensin kartoitetaan päätöksentekotyyli ja ollaan jatkuvassa dialogissa päätöksentekijöiden kanssa. 
(Bekker ym. 2004, 139–149.)

Oppivalla organisaatiolla on läheinen kontaktipinta innovaatioon. Oppivan organisaation 
teoriataustana on usein systeeminen ajattelu. Systeemisyys tarjoaa viitekehyksen, johon muut 
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elementit kiinnittyvät ja se tarjoaa välineet ymmärtää ja havaita ilmiöiden kokonaisuuksia (Sep-
pänen-Järvelä 1999, 72). Myös verkostoituminen edistää organisaation tavoitteiden saavuttamista 
(Kärkkäinen 2004, 58). Koulutuksen tarpeellisuus ja tärkeys on osa oppivaa organisaatiota ja 
transformatiivista muutosta.

Ennakkoarvioinnin vahvuudet ja heikkoudet 

Uuden työmenetelmän käyttöönotto aiheuttaa usein muutoksia myös työskentelytavoissa. Nämä 
nähdään yleensä positiivisina vaikutuksina päätöksenteossa. Päättäjät ja viranhaltijat, jotka ovat 
ottaneet ennakkoarvioinnin työmenetelmäkseen, ovat lisäksi kiinnostuneita tietämään kuinka 
terveysvaikutusten arviointi on koettu ja onko siitä myönteistä näyttöä. Järjestelmät ja prosessit 
helpottavat työtä poikkihallinnollisesti jo varhaisessa vaiheessa. (Hilden, Furman & Kaljonen 
2004, 519–536.)

Lopulliseen päätökseen vaikuttavat usein kuitenkin muut tekijät kuten raha tai arvot, ja 
tutkitulle tiedolle ei anneta sille kuuluvaa merkitystä. Yksilöillä saattaa päätöksenteossa olla 
etusijalla uskollisuus äänestäjilleen ja sitä kautta päätöksenteon prosessi on myös hankalaa. 
Kuitenkin kansallisen ja paikallisen politiikan terveyssuunnitelmat puhuvat enenevässä määrin 
terveysvaikutusten arvioinnin puolesta. Poliittiset päätöksentekijät haluavat kuitenkin näytöille 
rahallista arvoa ja siksi aloitteiden tulee olla taloudellisesti suhteellisen kannattavia. (Eriksson 
2001, 261–267.) 

Terveysvaikutusten arvioinnin heikkoutena voidaan pitää puuttuvaa kokonaisvaltaista ter-
veyskäsitystä ja vähäistä tietoa terveysvaikutusten arvioinnista. Näyttöön perustuvan toiminnan ja 
poliittisen päätöksenteon alueiden välillä on selkeä aukko. Aikataulu saattaa olla myös liian tiukka 
poliittisille ohjelmille. Organisaatiot eivät ole valmiita muuttamaan omaa kulttuuriaan ja omia 
käytäntöjään. Sektoreiden välinen yhteistyö samoin kuin tarvittavan tiedon saaminen terveyden 
determinanteista on puutteellista. Myös tiedot terveyden tuloksista ovat hankalasti saatavilla. Kieli 
ja terminologia ovat yleensä eri sektoreiden ammattisanastoa ja yhteisen kielen löytäminen on 
silloin ongelmallista. Poliittisen päätöksenteon perustana voi olla vanhentunut ja puutteellinen 
tieto sekä kapea-alainen ja perinteinen näkökulma. (Hilden ym. 2004, 519–536.)

Suhtautuminen ennakkoarviointiin kohtaa myös esteitä päätöksenteossa ja estää sen käyn-
nistymisen ja huomioimisen päätöksentekoprosessissa. Suurimpana esteenä koetaan päätöksen-
tekijöiden antama riittämätön tai olematon tuki. Esteeksi voi myös muodostua se, että organisaa-
tiossa ei ole sisäistetty asiaa riittävän hyvin ja oppiminen on ollut kapea-alaista. Päätöksenteko-
organisaatio on saanut ohjausta ehkä vain kerran ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Mahdollisina 
käyttöönoton esteinä koetaan myös ajan puute, riittämättömät resurssit sekä henkilökunnan 
vähäisyys. Ennakkoarvioinnin käyttö ei ole vakiintunut tapa ja siksi sitä vastustetaan. Toisaalta 
on myös vaikeaa arvioida eri interventioiden vaikutuksia ja keinoja. Koska ennakkoarviointi ei 
ole lakisääteinen siksi prosessin käynnistyminen vaikeutuu ja hidastuu, samoin kuin esteenä voi 
olla tiedon puute poliittisesta päätöksenteosta. (Davenport ym. 2005, 1–13.)
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4 KEHIKKO ENNAKKOARVIOINTIIN LIITTYVISTÄ TEKIJÖISTÄ

Kehikko tuo esille ne tekijät, jotka vaikuttavat ennakkoarviointimenetelmän käyttöönottamisessa. 
Kyseiset tekijät joko saattavat edistää tai ehkäistä menetelmän mukaan ottamista päätöksenteko- 
ja valmisteluprosessiin. Kehikosta nousee esille kolme pääkohtaa, jotka ovat kulttuuriset, orga-
nisaatio- sekä ammatilliset tekijät. Näiden pääkohtien alle on kirjallisuuden pohjalta tiivistetty 
oleellisimmat tekijät. Kehikon syntymisessä ei ole voitu vertailla aikaisempia tutkimuksia, koska 
niitä ei ole tehty tästä näkökulmasta.

TAULUKKO 1. Kehikko TVA-prosessin käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä

KULTTUURISET TEKIJÄT
• Kunnassa etusijalla olevat asiat (arvot, visiot, strategiat, yhteiset tavoitteet).
• Kuntalaisten hyvinvointi päätöstenteon pohjana, onko panostus suhteessa hyötyyn kohdallaan 

(inhimillisyys/taloudellisuus).
• Kunnan ylimmän johdon sitoutuminen ja tuki TVA-prosessin käyttöönotolle.
• Hyödyn näkeminen oman viiteryhmän kautta, TVA:n käyttöönotolla voidaan vaikuttaa tärkeisiin 

asioihin (poikkihallinnollisuus).
• Tulevaisuusnäkökulma, näyttö tuodaan nykyistä vahvemmin mukaan päätöksentekoon (terveyden 

edistäminen ja hyvinvointi tuodaan vahvemmin esille päätöksenteossa TVA-menetelmän avulla).
• Terveyskäsityksen laajentaminen edistävään ja ehkäisevään suuntaan, huomioiden terveyden 

determinantit päätöksenteossa.

ORGANISAATIOTEKIJÄT
• Muutosvalmius, uuden oppiminen, toimintakulttuurin muuttuminen uuden menetelmän käyt-

töönoton myötä.
• Yhteistyörakenteet eri toimialoille, asiantuntijoiden hyödyntäminen eri sektoreilla.
• TVA:n tuloksellisuuden näkeminen. Hyöty, joka saavutetaan uuden menetelmän käyttöönotolla 

(vaihtoehdot).
• Resurssien ja ajankäytön riittävä osoittaminen (TVA vaikuttaa tulevaisuuteen).
• Sitoutuminen uuden työmenetelmän käyttöönottoon (tärkeyden näkeminen, halukkuus).

AMMATILLISET TEKIJÄT
• TVA-prosessin käyttöönotto uutena työvälineenä (asennoituminen).
• TVA-prosessin selkeä käyttö, uuden oppiminen, osaaminen, motivaatio (uskallus ja rohkeus ko-

keilla).
• Menetelmän vaikutusten osoittaminen, kokemukset ja tuki niiltä, jotka ovat menetelmää käyttä-

neet.
• Vuorovaikutus päättäjien kanssa, yhteisen kielen löytäminen, vuoropuhelu eli dialogi.
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5 ENNAKKOARVIOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO SALON    
 KAUPUNGISSA

Salon kaupunki, Salo the Green City4 on mukana Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikalli-
set rakenteet ja johtaminen (TEJO)-hankkeessa vuosina 2002–2005. Hankkeen käynnistymisestä 
vastasi Stakes sosiaali-ja terveysministeriön toimeksiannosta. Hankkeen tavoitteena on auttaa 
erikokoisia kuntia löytämään toimivat järjestelyt terveyden edistämisen toimeenpanorakenteen 
vahvistamiseksi sekä sen aseman selventämiseksi kunnallisessa hallinnossa. Hankkeen kohdealu-
eena on tarkentaa ja selvittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja johtamisra-
kenteita kunnissa. Salon kaupungin lisäksi neljä kuntaa5 ja yksi seutukunta eri puolilla Suomea 
ovat sitoutuneet projektin aikana laatimaan pitkän aikavälin suunnitelman Terveys 2015 -kan-
santerveysohjelman toteuttamisesta valtuustokausittain. Tavoitteena oli laatia toiminnan pohjaksi 
kunnallinen hyvinvointikertomus sekä ottaa käyttöön poikkihallinnollinen hyvinvointistrategia. 
Yhtenä tavoitteena oli lisäksi ottaa käyttöön terveysvaikutusten arvioinnin menetelmiä (TVA, IVA) 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päätöksentekokäytännössä. (TEJO-hanke 2004, 2.)

Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön tehtävänä oli järjestää koulutusta Salon kau-
pungissa Terveys 2015 -kansanterveysohjelman puitteissa. Ennakkoarviointi on pyritty saamaan 
mukaan osaksi päätöksentekokäytäntöä koulutuksen ja harjoitusten avulla. Salossa ennakkoar-
viointiin liittyvä koulutus suunnattiin kaupungin ja terveyskeskuskuntayhtymän esittelijöinä ja 
valmistelijoina toimiville virkamiehille. Esittelijät ja valmistelijat ovat avainhenkilöitä esittely-
käytäntöjen kehittämisessä sekä ennakkoarvioinnin viemisessä osaksi lautakuntatyötä. 

Salossa koulutusta toteutettiin kolme kertaa. Aluksi järjestettiin yhteinen koulutustilaisuus, 
jossa menetelmään tutustuttiin ja sen soveltamista harjoiteltiin osallistujien etukäteen valitseman 
esimerkkitapauksen avulla. Tämän jälkeen ennakkoarviointia sovellettiin Stakesin asiantuntijoi-
den toimiessa konsultteina terveyskeskuskuntayhtymässä, kun suunniteltiin yhteispäivystyksen 
hallinnollisia vaihtoehtoja. Kolmas koulutuskerta koostui etätehtävänä toteutetusta ennakko-
arvioinnin soveltamisesta yhteen lautakuntapäätökseen ja sen jälkeen pidetystä virkamiehille 
konsultaatiopäivästä. Koulutus ja konsultaatioapu olivat ehdoton edellytys ennakkoarvioinnin 
käyttöönotolle. 

Ennakkoarviointi on pyritty saamaan osaksi päätöksentekorakennetta soveltamalla suppeaa 
ennakkoarviointimenetelmää lautakuntapäätösten valmistelussa. Kuitenkaan kukaan haastatel-
tavista ei vielä ollut ottanut menetelmää säännönmukaiseen käyttöön itse lautakuntatasolle val-
mistelemissaan asioissa. Sen sijaan yksittäisiä kokeiluja on ollut eri hallinnonaloilla, esimerkkinä 
terveydenhuollon sektorin sovellutukset. 

Suppean arvioinnin avulla tarkasteltiin hankkeen vaikutuksia niin asiakkaan, henkilökunnan 
kuin hallinnon näkökulmasta. Yhteispäivystyshankkeeseen oli tehty taustaselvityksiä yhteistyössä 
aluesairaalan kanssa. Ennakkoarvioinnilla pyrittiin saamaan uusia näkökulmia suunnittelupro-
sessiin sekä aikaansaamaan hankkeen laaja-alaisempaa pohdintaa sekä muutosta eri tasoille. 
Koulutustilaisuudessa tuli esille, että kaksi erilaista johtamiskulttuuria (hierarkkinen ja demo-
kraattinen) sekä liian suuri työryhmä aiheuttivat ongelmia asian työstämisessä ja hallinnassa 

4 ”People in healthy city would be living in an unpolluted, safe environment; the built environment, particularly housing, 
would be of high quality. The city would be supported by, and contribute to, the development of a stable and sustainable 
ecosystem. Social life would be rich and political participation highly developed. Thus, if you lived in a healthy city you would 
feel that you were supported by a community in which there was mutuality in human relations and absence of exploitation. 
Decisions which directly affected the well- being of individuals would not be taken only by some remote bureaucrat or planner, 
but would be reached after widespread public debate; decentralization of decision- making would devolve power and give 
people greater control over decisions which affected them.” (Curtice 1993, 38.)
5 Hankkeen pilottikunnat ovat Kauniainen, Muurame, Närpiö, Oulu ja Salo. Seutukuntana mukana on Kuusikunnat eli 
Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä ja Ähtäri.
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koulutustilaisuudessa. Prosessi eteni jonkin verran ja ennakkoarviointi toi näkyviin ongelma- ja 
hyötynäkökulmia. Hallinnollisilla päätöksillä on usein ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ja niitä 
pitäisi arvioida laaja-alaisesti. Menetelmän avulla voidaan parantaa suunnittelun laatua.

Pohdittaessa asiakas-, henkilöstö- ja hallintonäkökulmasta ammattipätevyyttä tai toimini-
mikkeen muutosta ja tämän toimenpiteen mahdollisia vaikutuksia, käytettiin suppeaa ennakkoar-
viointiprosessia. Tällöin huomioitiin myös muodollisesta toiminimikkeen muutoksesta johtuvat 
taloudelliset kustannukset. Arvioinnin suoritti asian valmistelija ja sisällönasiantuntija yhden 
työkokouksen aikana. Menetelmä koettiin hyvänä ja nopeana ratkaisuna, sillä vastaus tuli nopeasti 
esille vaihtoehtojen kuvaamisen jälkeen. Prosessin avulla löytyi päätösehdotus toiminimikkeelle 
ja päätösehdotus esiteltiin päättäjille yhtymähallitustasolla. Tätä voidaan pitää ensimmäisenä yh-
tymähallituksen tasolle asti vietynä päätösehdotuksena, jossa arviointimenetelmää oli käytetty.

Tällä hetkellä TVA-menetelmää pyritään soveltamaan johonkin sopivaan lautakuntapää-
tökseen maalis- huhtikuussa 2006. Kokemuksista ja mahdollisista kehittämiskohteista käydään 
keskustelua. TEJO-johtoryhmä teki päätöksen viedä TVA-menetelmän käyttöönotosta selvitys 
kaupungin johtoryhmälle. Salon kaupungin valtuustoseminaarissa keväällä 2006 esitettiin hyvin-
voinnin ja terveyden edistäminen yhdeksi kunnan strategiseksi painopistealueeksi. Käytännössä 
tämä velvoittaa eri hallintokunnat ottamaan terveysnäkökohdat huomioon omissa vuotuisissa 
toiminta- ja taloussuunnitelmissaan.
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6 TUTKIMUSKYSYMYKSET, AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää terveysvaikutusten arvioinnin menetelmän käyttöön-
ottoa ja niitä tekijöitä, jotka edistävät tai ehkäisevät menetelmän käyttöönottoa päätöksenteon 
valmisteluvaiheessa. Pyrkimys on myös selvittää koulutuksen merkitystä niin organisaation kuin 
yksilönkin näkökulmasta.

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
• Mitkä tekijät edistävät tai ehkäisevät ennakkoarvioinnin käyttöönottoa päätöksenteossa?
• Onko koulutuksesta ollut apua menetelmän käyttöönottamisessa?

Aineisto
Tutkimukseen valittiin esittelijöinä ja valmistelijoina toimivia virkamiehiä (n = 30), jotka oli-
vat osallistuneet vähintään yhden kerran Salossa järjestettyihin ennakkoarviointikoulutuksiin. 
Tutkimukseen osallistumisen kriteerinä oli, että jokaisesta hallintokunnasta valittiin mahdolli-
simman tasapuolisesti yhtä monta haastateltavaa (n = 19). Kahdesta hallintokunnasta osallis-
tuivat haastatteluun kaikki koulutuksessa mukana olleet. Toisista hallintokunnista haastateltavat 
valikoituivat satunnaisotannalla kahteen koulutukseen osallistuneiden joukosta. Hallintokunnat 
ovat: sosiaalitoimi (n = 4), terveystoimi (n = 5), sivistystoimi (n = 4), tekninen toimi (n = 3) sekä 
hallinnon sektori (n = 3). Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu 19 haastattelusta. Haastatte-
luun valitsemistani henkilöistä suurin osa työskenteli Salon kaupungin organisaatiossa (n = 14) 
ja loput Salon seudun terveyskeskuksen organisaatiossa (n = 5). Haastatelluista miehiä oli 12 ja 
naisia vastaavasti seitsemän. Jakauma heijastelee johtajien miesvoittoisuutta. 

Haastateltavista naisista neljä oli valittu suoraan kyseenomaiseen virkatehtävään, ja kolmen 
haastatellun kohdalla toimenkuvan muutokset olivat tapahtuneet organisaation sisällä. Naisten 
virkaikä vaihteli 1–17 vuoteen Salon kaupungin tai Salon terveyskeskuksen organisaatiossa. 

Vastaavasti miesten kohdalla neljä haastatelluista oli toiminut samassa virkatehtävässä alusta 
alkaen. Kahden haastatellun toimenkuva oli pysynyt samanlaisena ja kahden haastatellun toimen-
kuva oli muuttunut organisaation sisällä. Kuusi haastateltua oli valittu suoraan kyseenomaiseen 
virkaan. Miesten virkaikä vaihteli 1–30 vuoteen. 

Kuten organisaation muutosteoriassa mainitaan, tarvitaan innovaattoreita, jotta muutospro-
sessi saadaan käynnistymään organisaatiossa. Voitaneen ajatella, että koulutukseen osallistuneet 
ovat omassa hallintokunnassaan innovaattoreita. Koulutuksen järjestäminen on välttämätöntä 
uuden toimintatavan mahdollistamiseksi. TVA:n käyttöönotossa voidaan ajatella, että ensimmäi-
senä koulutuskertana mukana ovat innovaattorit ja seuraavalla kerralla mukaan tulee myös asiaa 
harkitsevia virkamiehiä. Kaikkiaan esittelijöinä ja valmistelevina virkamiehinä toimii kaupungin 
organisaatiossa noin 50–60 henkilöä.

Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelut etenivät teemoittain. En-
nen varsinaista aineistonkeruuta oli laadittu teemahaastattelurunko, jonka pohjana oli TVA- pro-
sessin käyttöönottoon vaikuttavat tekijät -kehikko ja teemoja tukevat tarkentavat kysymykset.

Haastattelut toteutettiin haastateltavien työpaikalla. Haastattelun alussa haastateltaville 
kerrottiin vielä tutkimusaihe ja teema-alueet. Haastattelut toteutettiin vuoden 2005 joulukuun 
ja vuoden 2006 tammikuun välisenä aikana. Haastattelut kestivät keskimäärin 45 minuutista 
yhteen tuntiin. 
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Menetelmät
Tutkimusaineisto on analysoitu sisällönanalyysin avulla. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93, Latvala 
& Vanhanen-Nuutinen 2001, 24–26). Tutkimusta ohjaa teoreettinen viitekehys, joka pohjautuu 
kotimaiseen ja ulkomaiseen alaa käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkimuksen lähtökohtana on 
käytetty tekijän aikaisemmin Stakesissa suunnittelemaa TVA-kehikkoa, jonka tutkija on siellä 
testannut. Teemahaastattelurunko on muodostettu kehikkoon nojautuen ja kehikkoa on käytetty 
analyysivaiheen etenemisessä.

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analysointi tehdään usein samanaikaisesti aineiston 
keruun kanssa (Hirsjärvi ym. 2005, 211, Grönfors 1982, 145). Tässä tutkimuksessa aineiston analy-
sointi käynnistyi pääasiallisesti vasta aineiston keruun jälkeen. Haastattelunauhojen litteroiminen 
tekstiksi tapahtui haastattelupäivänä mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Haastattelut on 
kirjoitettu sanasta sanaan tietokoneelle. Nauhat tyhjennettiin välittömästi litteroinnin jälkeen. 
Puhtaaksi kirjoitettua tekstiä rivinvälillä 1 ja kirjainkoolla 12 tuli yhteensä 128 sivua. Anonymi-
teetin säilymiseksi on tekstiin lainattuja haastatteluja muokattu poistamalla tiettyjä puhekielisiä 
ilmaisuja kuitenkaan asiakokonaisuutta muuttamatta.

Tässä tutkimuksessa analyysin lähtökohtana ovat haastateltavien alkuperäiset ilmaisut, 
joista aineisto pelkistetään ja ryhmitellään. Pelkistetyt ajatuskokonaisuudet tässä tutkielmassa 
ryhmiteltiin tutkijan laatiman kehikon (ks. taulukko 1, s. 19) mukaisesti, jolloin aineisto tiivistyi 
ja yksittäiset ilmaisut sisällytettiin yleisiin käsitteisiin. Tutkimuksen aineiston analyysi etenee 
kehikon avulla. Analyysissä edetään kulttuurisista tekijöistä organisaatiotekijöihin sekä lopuksi 
käsitellään koulutuksen ja harjoitusten merkityksestä ennakkoarvioinnin käyttöönotossa. (Kyngäs 
& Vanhanen 1999, Tuomi & Sarajärvi 2002.)

Tutkimustuloksia kuvatessa on esitetty kohdehenkilöiden sanoja ja lauseita sitaateissa. Si-
taattien käytöllä on pyritty korostamaan ja kiinnittämään enemmän huomiota haastateltavien 
”ääniin”. Sitaattien avulla havainnollistan tuloksia ja täten pyrin lisäämään tutkimuksen luotet-
tavuutta. (Sandelowski 1994, 480–481, Hyvönen 2004, 49.)
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7 TUTKIMUSTULOKSET

Kulttuuritekijät
Kirjallisuudessa esiinnousseet kulttuuriset (paikalliset) tekijät voivat aiheuttaa ongelmia uusien 
toimintatapojen käyttöönotossa. Kulttuurisia tekijöitä selvitettiin kysymyksellä: Minkälaisia 
toimintaedellytyksiä kunta on antanut tai antaa TVA:n käyttöönottoon? Haastattelujen analyysi 
nostaa esille ne kulttuuriset tekijät, jotka tukevat kehikossa esille tuotuja kohtia. 
• Kunnassa etusijalla olevat asiat (arvot, visiot, strategiat, yhteiset tavoitteet).
• Kuntalaisten hyvinvointi päätöstenteon pohjana, onko panostus suhteessa hyötyyn kohdallaan 

(inhimillisyys/taloudellisuus).
• Kunnan ylimmän johdon sitoutuminen ja tuki TVA-prosessin käyttöönotolle.
• Hyödyn näkeminen oman viiteryhmän kautta, TVA:n käyttöönotolla voidaan vaikuttaa 

tärkeisiin asioihin (poikkihallinnollisuus).
• Tulevaisuusnäkökulma, näyttö tuodaan nykyistä vahvemmin mukaan päätöksentekoon 

(terveyden edistäminen ja hyvinvointi tuodaan vahvemmin esille päätöksenteossa TVA-
menetelmän avulla).

• Terveyskäsityksen laajentaminen edistävään ja ehkäisevään suuntaan huomioiden terveyden 
determinantit päätöksenteossa.

Kuntalaisten hyvinvointi päätöksenteon pohjana

Haastatteluissa kävi selkeästi esille arvojen, päämäärien ja yhteisten tavoitteiden tärkeys. Kaikilla 
haastateltavilla oli selkeä käsitys oman organisaationsa strategioista sekä tavoitteista. Yksi haas-
tateltavista totesi kaupungin strategian sisältävän runsaasti pehmeitä arvoja. Inhimilliset arvot 
nostetaan esille myös lautakuntatyöskentelyssä. Haastateltavat toivat esille arvokeskustelun jat-
kamisen edelleen ja niiden sovittamisen yhteen. Selkeä visio kaupungin tulevaisuudesta auttaa 
hahmottamaan päätöksentekoa inhimillisempään suuntaan ja kiinnittämään huomiota niin 
yksittäisen ihmisen kuin koko yhteisön hyvinvointiin kokonaisuutena. Salon kaupungin organisaa-
tiossa samoin kuin terveyskeskuksessa niin virkamiestasolla kuin poliittisessa päätöksenteossakin 
myönnetään ihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun tärkeys päätöksiä tehtäessä. 

Uuden menetelmän käyttöönotto vaatii aina tietynlaista tahtotilaa kunnan ylimmältä joh-
dolta. Pitää luoda tulevaisuuteen tähtääviä visioita ja uuden menetelmän käyttöönottoa tukevia 
strategioita. Usein strategiat on tehty palvelemaan omien hallintokuntien lähtökohtia ja näin 
ollen laajempien kokonaisuuksien näkeminen puuttuu. Prosessin edetessä tahtotila hukkuu 
johonkin. Tämä menetelmä mahdollistaa vaikeiden asioiden huomioimisen, eri vaihtoehtojen 
esille ottamisen, ja yhteisymmärryksen löytämisen hankalissakin asiasisällöissä. 

Kunnallisessa päätöksenteossa on viime vuosina edistytty näkemään asioissa kustannusten lisäksi 
myös inhimillinen puoli. Useat haastateltavista toivat esille aktiivisen keskustelun ja inhimillisten 
asioiden huomioimisen tärkeyden poliittisessa päätöksenteossa niin valtuusto-, hallitus- kuin 
lautakuntatasollakin. Haastattelutilanteissa tuli esille myös monia sektoreita koskevia asioita ja 
niitä pohdittiin laajasti, ja näissä inhimilliset arvot koettiin tärkeiksi. Päätöksentekoon vaikutta-
vat lisäksi yksilön mielipide sekä ryhmän yhteinen päätös. Toisaalta voi olla tilanteita, joissa taas 
päättäjät näkevät asiat oman elämänkokemuksensa kautta, jolloin yksittäisellä henkilökohtaisella 
asialla saattaa olla liikaa painoarvoa muodostettaessa lopullista päätöstä ja yksittäinen esimerkki 
voi saada liian suuren painoarvon myös sellaisissa tärkeissä päätöksissä, jotka koskettavat suurta 
ryhmää väestöstä.
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Poliittinen päätöksenteko pohjautuu pitkälti virkamies- ja asiantuntijavalmisteluun. Päättä-
jillä ei useinkaan ole alan erityisosaamista ja yli hallintorajojen tapahtuva yhteistyö tuntuu vielä 
vieraalta. Virkamiehet ovat asioita valmistelleessaan tottuneet eri vaihtoehtoja punnitsemalla 
valitsemaan yhden varteenotettavan vaihtoehdon, joka esitellään päättäjille. Ennakkoarvioinnin 
edellyttämät eri vaihtoehdot pitäisi tuoda näkyvämmin esille eri tasoilla niin, että lautakunnan 
jäsenet voivat huomioida päätöksissään kaikki vaihtoehdot. 

 ”Hyvässä esimies- ja esittelijätyössä ennen päätösehdotusta vaikutukset olisi huomioitava. 
Se kuuluu hyvään johtamiseen. Johtaminen ei ole yksistään puhtaasti päätöksentekoa. Se 
voi olla myös sitä, mutta varmasti edestään löytää, jos lähtee tekemään päätöksiä ilman, 
että huomioi ympärillä olevia ihmisiä ja niihin kohdistuvia vaikutuksia.” 

Viimekädessä kuntatason päätöksenteko ei perustu ainoastaan tosiasiatietoon, vaan päätöksen-
tekoon vaikuttaa arvoja koskettava, epäadekvaatti tieto. Ryhmän sisäiset prosessit ja aiemmat 
käytännöt vaikuttavat myös joko tietoisesti tai tiedostamatta päätöksentekoon. Luottamuselinten 
tulisi vaatia toiminnan esittelijältä ja organisaatiolta avoimuutta uutta päätöksentekomenetelmää 
kohtaan. Siksi onkin tärkeää, että sen seurauksena terveysvaikutusten arvioinnilla voidaan tehdä 
näkyväksi ne ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, jotka seuraavat päätöksistä. 

 ”Terveysvaikutusten arviointi terveydenhuollon päätöksenteossa tuo esille sen, millä tavalla 
sitä terveyshyötyä saataisiin aikaan. Sen pitäisi olla sellainen johtotähti.”

 ”Toisaalta on myös niin, että liian monta kertaa päätökset tehdään taloudellisin perustein. 
Olisi kuitenkin hyvä nähdä niitä todellisia vaikutuksia, mitä ne ovat täällä inhimillisellä 
puolella. Mutta sitä ei välttämättä aina osata hahmottaa.”

Terveysvaikutusten arviointi pitäisi olla jo mukana organisaation perustasolla valmistelupro-
sessissa.

 ”Uskoisin kuitenkin, että sillä on mahdollisuuksia perustella joitakin ratkaisuja ja asioita 
ja tuoda niitä näkyväksi. Ennakkoarvioinnin avulla voidaan arvioida ja nähdä ne kauas-
kantoisimmat vaikutukset. Valmistelijoille, jotka valmistelevat asioita poliittisille päättäjille 
menetelmä voisi olla ihan käyttökelpoinen, mutta ei sitä kaikissa asioissa varmasti kannata 
käyttää. Joissakin semmoisissa asioissa joissa on tärkeää tuoda niitä erilaisia näkökulmia 
esille.”

On tärkeää, että menetelmän käyttöönotto kiinnostaa laaja-alaisesti. Samoin ennakkoarviointi 
nähdään sosiaali- ja terveydenhuollon puolella tarpeellisena ja uutena mahdollisuutena myös 
muilla sektoreilla. Teoreettisten käsitteiden muokkaaminen koetaan kaikkein hankalimpana asiana. 
Jo perusrakenteiden ja asioiden läpikäyminen vie oman aikansa, sillä sen oletetaan kestävän 3–5 
vuotta. Yleensäkin se, että luodaan mahdollisuudet uuden menetelmän käyttöönotolle, auttaa 
löytämään menetelmälle paikan organisaatiossa ja sitä kautta sen markkinoimisen. 

 ”IVA-vaikutuksen pitää olla mietitty sillä tavalla, että niistä on keskusteltu. Sillä voidaan 
taloudellisesti säästää kun otetaan tällainen pyöröovisysteemi pois ja lisätään avohuoltopai-
notteisuutta samoin sosiaalista tukea ja ihmisten viihtyvyyttä. Sitä ei ole vielä menetelmän 
kautta systematisoitu, niin siihen ei ole ollut käytettävissä selkeitä systemaattisia peruste-
luja.”

Uuden valtuustokauden alkaessa lautakuntatyö saattaa olla osalle lautakuntien jäsenistä uutta, 
samoin valmisteleva virkamies tai esittelijä voi olla uudessa virassa. Toimintatapojen on tultava 
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tutuiksi kummallakin taholla ja vasta sen jälkeen menetelmää voidaan soveltaa valmistelupro-
sessiin ja viedä tällä tavalla valmisteltuja asioita poliittisille päättäjille. Valtuuston, hallituksen ja 
lautakuntatason selkeästäkin päätösehdotuksesta voi olla vaikeaa päästä yksimielisyyteen, koska 
poliittiset kannat korostuvat ja yhteisen päätöksen syntyminen voi olla hankalaa. Kunnallisessa 
päätöksenteossa valtapolitiikka merkitsee tällöin enemmän kuin asiapolitiikka. 

Kunnan ylimmän johdon tuki TVA-menetelmän käytölle

Salon kaupungissa on laadittu hyvinvointikertomus, jonka kautta voidaan löytää linkit valmistelu-
työhön. Hyvinvointikertomustyön aikana Salossa on tapahtunut poikkihallinnollista keskustelua. 
Kunnan ylin johto on ollut mukana koulutusprosessissa ja sitä kautta saanut eväät hyvinvoinnin 
huomioimiseen laaja-alaisena. Kuitenkin voidaan todeta, että jo sosiaali- ja terveydenhuolto ovat 
useasti kaukana toinen toisistaan, puhumattakaan sitten muista hallintokunnista. Terveydenhuol-
lon asiantuntijuus tulisi saada paremmin esille muilla hallinnonaloilla. Terveydenhuollon sektorin 
tulisi nähdä vastuunsa suhteessa kuntaan ja muihin toimijoihin. Ollaan edelleen suuren prosessin 
edessä ennen kuin menetelmä saadaan poikkihallinnollisesti eri sektoreiden käyttöön.

Useassa haastattelussa korostuu se, että ennakkoarviointiin suhtaudutaan pääsääntöisesti 
myönteisesti. Ennakkoarvioinnin käyttöön ottamisen käynnistämiseksi asiaa tulee käsitellä edel-
leen kaupungin johtoryhmässä ja sopia yhteisestä käytännöstä. Johtamisjärjestelmän pitää olla 
myös niin tehokas, että se, mitä organisaatiossa halutaan, voidaan myös toteuttaa.

Kahden erityyppisen johtamiskulttuurin väliseen työskentelytapaan ennakkoarviointi 
työmenetelmänä ei ole paras mahdollinen. Sairaalatyyppisen johtamiskulttuurin ja peruster-
veydenhuollon johtamiskulttuurin välinen ero on suuri ja vaihtoehtojen esille tuominen sekä 
moniammatillisuus ovat vieraita hierarkkisessa johtamiskäytännössä. Toisaalta ennakkoarvioinnin 
avulla voidaan nostaa esille ristiriitaiset, ehkä tunteitakin herättävät asiat ja etsiä yhdessä ratkaisua 
niihin.

Usean haastateltavan mielestä menetelmän käyttöönotto vaatii selkeät toimintaperiaatteet 
ja toimintaohjeet. Todettiin, että on luotava selkeät kehykset siitä, milloin ennakkoarvioinnin 
käyttö on perusteltua. Tämä on tärkeää siksi, että on olemassa selkeitä teknisiä päätöksiä, joihin 
ennakkoarviointimenettely ei ole millään lailla sovellettavissa.

 ”Toimintaedellytykset sillä on varsin vapaat eli kysymys on vaan siitä, että pitäisi sopia ehkä 
niistä perusperiaatteista, kuinka sitä tehdään. Tavallaan poimia sieltä ne tietyt asiat eri hal-
lintokunnista, mitkä on niitä päätöksiä missä tätä IVA-menetelmää voitaisiin käyttää.”

Haastateltavat ovat sitä mieltä, että ratkaisuja tehtäessä aina pohditaan niiden vaikutuksia ja 
sen mukaan valitaan ratkaisu, joka on toteuttamiskelpoisin käytettävissä olevilla voimavaroilla. 
Toisaalta oltiin sitä mieltä, että arviointi on sisäänrakennettu prosessi ja on siten jo olemassa. 
Kyseessä on vain uudenlainen tapa tehdä työtä.

Voidaan myös ajatella, että tehdään oikeita asioita ja vain oikeita asioita. Haastateltavat toivat 
esille selkeästi päätöksenteon jatkumon. On pyritty näkemään pidemmälle tähtäävät vaikutukset 
ja suunnattu toimintaa selkeästi pohtimalla eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen vaikutuksia terveyteen 
ja hyvinvointiin pohdittiin. Terveysvaikutusten arviointi nähtiin mahdollisuutena tehdä asiat 
mahdollisimman oikein ensimmäisellä kerralla.

 ”Sitähän painotetaan koko ajan, että miten täytyy mahdollisimman monipuolisesti kaikki 
asiat ottaa huomioon valmistelussa. Viedä päätökset sellaisina, että ne eivät ole vaan virka-
miehen omilla byrokraattisilla aivoilla ajateltu ilman, että niitä on paljon perusteltu. Vaan 
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se olisi sellaista, että ihmiset ja päättäjät tietävät, mistä ne päättävät, ja ne tietävät ihan 
oikeasti ne vaihtoehdot. Niin kyllähän siihen suuntaan ollaan menossa.”

Poikkihallinnollisen yhteistyön tärkeys nostettiin esille monessa haastattelussa. Päätöksenteossa on 
pyritty huomioimaan asiakasnäkökulma, työntekijöiden näkökulma sekä hallinnon näkökulma. 
Ennakkoarviointi koetaan osaksi työntekoa ja tavallaan sitä on aina käytetty, mutta ei tietoisesti. 
Voidaan ajatella, että luottamushenkilöt ja muut sektorit olisivat tietoisempia niistä tavoista, 
joilla asioita tuodaan esille päätöksentekotilanteeseen. Ehkä jo odotetaankin, että automaatti-
sesti näin toimitaan ja että ennakkoarviointia käytetään, kun vaihtoehtoja tuodaan lautakuntien 
päätöksentekoon. 

 ”En kauheasti innostunut siitä koulutuksesta, koska tunnistin niitä aineksia, joita siinä 
koulutuksessa oli. Totesin, että olen niitä mahdollisuuksien mukaan noudattanut tähänkin 
asti ja tulen ihan automaattisesti noudattamaan jatkossakin. Sillä tavalla se oli hyvä, että 
siinä nostettiin esille tämä asia ja herätettiin keskustelua.” 

Suurimpana hankaluutena koetaan ennakkoarvioinnin siirtäminen konkreettiselle tasolle. En-
nakkoarvioinnin merkitys koetaan hankalaksi, koska tulokset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. 

 ”Päätöksenteossa on pyritty huomioimaan näitä eri näkökulmia, missä on asiakasnäkökul-
ma, työntekijänäkökulma. Sehän on tätä ihmisiin kohdistuvaa vaikutusten arviointia, että 
onhan meillä tehty paljon sellaisia päätöksiä joissa on ollut paljon muita perusteita kuin 
pelkästään niin kuin taloudelliset perusteet.”

Terveysvaikutusten arvioinnin merkitys 

Tulevaisuusnäkökulma toi esille ne vaikutukset, jotka ovat seurausta tehdyistä päätöksistä. Tule-
vaisuusnäkökulmaan kuuluvat myös ihmisten odotukset. Toisaalta arvokeskustelua joudutaan 
käymään varmasti hyvinkin pitkälle myös siitä, mitkä intressit ovat kulloinkin päätöksenteon 
pohjana. Rationaalisessa päätöksenteossa edellytetään tietoa ja seurausten hahmottamista sekä 
eri toimintavaihtoehtojen tarkkaa analysointia ja päätöksentekijän kannalta parhaan mahdollisen 
ja hänen mieltymyksiään vastaavan vaihtoehdon valintaa. 

Palveluja järjestettäessä pyritään huomioimaan tavallisen ihmisen tarpeet laaja-alaisemmin. 
Aikaisemmin ei ole totuttu analysoimaan asioita sen tarkemmin, vaan on käytetty ideologisista 
taustoista lähtevää perinteistä poliittista orientaatiota. Tämä vanhakantainen ajattelumalli ei 
yksinkertaisesti toimi kehittyvässä yhteiskunnassa ja päätöksenteossa. Kuitenkin vähäisten re-
surssien ja voimavarojen takia pitää olla käytössä työmenetelmiä, joiden avulla voidaan tunnistaa 
taloudelliset, toiminnalliset ja muut vaikutukset ja pohtia sitä, mitä ne merkitsevät yksittäiselle 
ihmiselle.

 ”Kun me mietimme tätä palvelurakennetta, ja sen pitäisi laajentua, että mitä nuo kunta-
johtajatkin ajattelevat, että mitä selvitettäisiin tämän vuoden aikana. Voisi olla, että tätä 
menetelmää ehkä voisi hyödyntää.”

Haastatteluissa tuli esille ajatus riittävän näytön ja tutkitun tiedon tärkeydestä pohjana päätöksen-
teolle. Näyttö perustuu usein taloudelliseen ja määrälliseen tietoon, mutta laadullisen ja kokemuk-
sellisen tiedon osoittaminen on hankalampaa. Tärkeänä koettiin monipuolisen ja laaja-alaisen 
selvityksen esille tuominen vaihtoehtoisten mallien kautta. Tutkittua tietoa ja näyttöä pitää olla 
riittävästi päätöksenteolle, mutta kysymykseksi jää, huomioidaanko sitä kuitenkaan riittävästi. 
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Valmistelijoilla ja esittelijöillä ei ole kuitenkaan riittävästi osaamista eikä resursseja koota 
tietoa /näyttöä eikä näin ollen mahdollisuutta työstää sitä tulkittavaan muotoon päätöksenteon 
pohjaksi. Mitä useammin ennakkoarviointia käytetään apuna päätöksenteossa, sitä enemmän 
saadaan näyttöä menetelmän vaikuttavuudesta. Esimerkiksi terveydenhuollon alalla päätöksiä 
pyritään tekemään näyttöön perustuen. Samoin terveysvaikutusten arviointi näkyy pitkällä 
aikavälillä, ei vuoden eikä kahden sisällä. Ihmisiä koskevien päätösten seuraukset ovat kauas-
kantoisia. 

Kaikki haastateltavat nostivat esille terveyden laaja-alaisuuden jossain muodossa, vaikka 
haastattelussa sitä ei erikseen tuotu esille. Pelkästään terveydestä keskusteltaessa vaarana on kapea-
alaisuus ja toisaalta tietty realismi. Päättäjien on helpompi omaksua hyvinvointitermi, joka kattaa 
laajan terveyskäsitteen. Terveyttä pidetään hyvin tärkeänä arvona, joskin se kulminoituu hieman 
kapea-alaiseksi ennen kuin käsitystä laajennetaan. Kun vaatimuksena on terveyden hoitaminen, 
päättäjät pohtivat, miten sitä tuotetaan ja millä keinoin se saavutetaan. Usein on vain keskitytty 
sairauden hoitoon ja terveyden edistäminen on unohtunut. Korkeat erikoissairaanhoidon kustan-
nukset ovat kuitenkin saaneet myös päättäjät huomioimaan eri näkökantoja ja lähestymistapaa 
halutaan muuttaa oikeudenmukaisempaan suuntaan. 

 ”Terveys on sillä lailla sormien välistä valuva asia kaiken kaikkiaan.” 

Kuitenkin tilanne nähdään useasti valmiutena ja haluna muutokselle. Terveyden näkökulmaa poh-
dittiin monialaisesti. Terveyden merkitys on erilainen eri hallintokunnissa. On hyödyllistä pohtia, 
kuinka jokainen hallintokunta, perusturva, sivistystoimi, tekninen toimi ja terveydenhuollon 
sektori voivat omalla tavallaan vaikuttaa terveyden näkökulman huomioimiseen päätöksente-
kotilanteessa ja asioiden valmistelussa lautakunnan jäsenille. Terveyden edistämisen johtamisen 
(TEJO:n) työryhmä koettiin tärkeänä elimenä, sillä sen avulla käsiteltäviä asioita voitiin viedä 
eteenpäin ja toteuttaa niitä käytännön tasolla. Terveyttä pohdittiin hyvin laaja-alaisesti kuten 
ympäristön vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja psyykkiseen terveyteen vaikkapa puistoaluetta 
suunniteltaessa.

 ”Kuinka ympäristö on hoidettu ja miten se vaikuttaa esimerkiksi psyykkiseen terveyteen. Jos 
vaikka tehdään puiston suunnittelua, niin siinä on jo läsnä nämä kaikki elementit. Turval-
lisuus, miten ihmiset kokevat, onko turvallista vai ei. Voiko siellä levätä, rentoutua tai onko 
kaikki semmoista kaoottista. Ei auta, jos lenkkipolku on keskellä pahinta hälinää.”

Joillakin hallintokunnilla päätökset kohdistuvat suoraan yksittäisen ihmisen hyvinvointiin ja ter-
veyteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla samoin kuin sivistystoimen sektorilla pohditaan 
yksilön ja yhteisön terveyttä hyvin laaja-alaisesti ja päätösten vaikutuksia on ajateltu jo aikai-
semminkin. Teknisen sektorin alueella sosiaalisten vaikutusten arviointi kuuluu kaavoitukseen 
ja isoissa hankkeissa tehdään vaikutusten arviointia. 

 ”Kyllähän sen pitäisi tapahtua ja jos halutaan, että siitä todella on jotain merkitystä, niin sen 
täytyy ohjata sitä omaa päivittäistä työntekoa. Se täytyy sisäistää ja tiedostaa, että nämä ja 
nämä asiat on tärkeitä hyvinvoinnin kannalta ja niitten mukaan tehdään myös tarvittavat 
ratkaisut.”
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Organisaatiotekijät
Tutkimuksen tässä osiossa tuodaan esille tutkimustuloksia tekijöistä, jotka liittyvät organisaatio-
tekijöihin. Analyysi etenee kehikon runkoa mukaillen seuraavasti: 
• Muutosvalmius, uuden oppiminen, toimintakulttuurin muuttuminen uuden menetelmän 

käyttöönoton myötä.
• Yhteistyörakenteet eri toimialoille, asiantuntijoiden hyödyntäminen eri sektoreilla.
• TVA:n tuloksellisuuden näkeminen. Hyöty, joka saavutetaan uuden menetelmän käyttöön-

otolla (vaihtoehdot).
• Resurssien ja ajankäytön riittävä osoittaminen (TVA vaikuttaa tulevaisuuteen).
• Sitoutuminen uuden työmenetelmän käyttöönottoon (tärkeyden näkeminen, halukkuus).

Organisaation toimintakulttuurin muutos

Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että organisaation toimintakulttuurissa pitää tapahtua muu-
toksia, jotta uusi prosessi saadaan istutettua vanhoihin käytäntöihin. Kyse on kokonaisvaltaisesta 
muutoksesta toimintakulttuurin suhteen. Voimakkaita muutospaineita voi tulla organisaation 
ulkopuolelta ja silloin on pystyttävä reagoimaan hyvinkin lyhyellä aikajanalla. Ristiriitatilanteet 
aiheuttavat paineita ja tällöin tavoitteiden asettelua ei koeta koko yhteisöä rakentavana, vaan 
edelleen kilpailutilanteina eri sektoreiden välillä. 

Uuden työmenetelmän käyttöönotto hallinnon työvälineeksi edellyttää yhteisen työsken-
telytavan muuttamista ja hallintokuntien tiukan ajattelun ja raja-aitojen romuttamista sekä 
yhteistä poikkihallinnollista toimintatapaa. Toiminta pitää saada eläväksi, jotta asioita voidaan 
esitellä päättäjille ja lautakunnan jäsenille. Prosessin pitää olla hyvin läpinäkyvä ja läpinäkyvyys 
on tuotava esille monissa eri yhteyksissä.

Osa haastateltavista näkee tässä tien avoimempaan ja demokraattisempaan suuntaan. 
Projektin avulla ennakkoarvioinnin eteenpäin vieminen helpottaa menetelmän tuomista pää-
töksentekoon ja erityisesti valmisteluvaiheeseen. Uuden menetelmän integrointi organisaatioon 
aiheuttaa usein muutoksia organisaation toimintakulttuurissa.

 ”Kyllähän se vaatii ja edellyttää toimintakulttuurin muutosta, jos tämmöinen otetaan 
johonkin systemaattiseen käyttöön tietyillä alueilla tai asioilla. Enemmän se on halusta 
kiinni ja että menetelmään uskotaan.

Virkamies voi tehdä itse tai yhdessä asiantuntijan kanssa suppean arvioinnin. TVA-prosessia voi-
daan käyttää arjen työkaluna johtamisessa sekä päätöksenteossa. Sitä voidaan pitää organisaation 
sisällä etenevänä prosessina. Edellytyksenä on, että myös laajan ennakkoarvioinnin hallitseva 
asiantuntija kuuluu sisäiseen organisaatioon. Näin ollen ennakkoarvioinnilla on enemmän vai-
kuttavuutta. Toisaalta jos käytettäisiin laajempaa arviointia, niin silloin ulkopuolinen arvioinnin 
tekijä voisi olla tarpeellinen vaikka asiantuntijuus tulee organisaation sisältä. 

Toisaalta ennakkoarvioinnin ollessa vapaaehtoista, sitä ei ole otettu säännönmukaiseen 
käyttöön eikä siihen ole myöskään paneuduttu riittävän syvällisesti. Organisaation valtarakenteet 
ehkäisevät omalta osaltaan hankalien asioiden esille tuomisen. Myös ennakkoarvioinnin kautta 
saadut tulokset voivat olla valtarakenteitten kannalta sellaisia, että niitä ei uskalleta nostaa pöy-
dälle. Käsiteltävä asia saattaa olla poliittisesti arka. 

Tärkeänä nähdään organisaation kehittäminen ja henkilökohtaisen kasvun linkittäminen 
yhteen. 
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 ”Se on sosiaalityöhön kuin myös terveydenhuoltoon sisäänrakennettuna tietyllä tavalla 
tämä systeemi. Mutta se ei ole niin tietoista eikä niin järjestelmällistä, että se olisi esillä 
läpinäkyvästi toteutettuna. Hyvältä se tuntui silloin, kun me tehtiin se tehtävä ja sitten se 
kun oltiin koulutuksessa, että tässä on jotain järkeäkin.”

Työskentelytapoja muutettaessa pyritään kaikkien asiantuntijoiden tiedot kokoamaan yhteen. 
Vielä nykyisinkin työskennellään hyvin usein rinnakkain. Sen sijaan pitäisi pohtia, mitkä tilanteet 
vaativat keskustelua ja päätöksentekoa ja miten yhteinen foorumi saataisiin aikaan. 

 ”Niin nykymaailmassa pitää olla tiettyjä valmiuksia toisella tavalla ja toisenlaisiin työot-
teisiin ja toisella tavalla tehdä sitä työtä ja kehittää omaa työtään. Minä näen esimerkiksi 
tämän työskentelymetodin juuri sellaisena, että se kuitenkin säästää siellä toisessa paikassa 
aikaa, rahaa ja muita resursseja. En usko, että kellään on varaa tavallaan jättää huomioi-
matta tämmöistä.”

Yhteistyörakenteiden löytäminen sekä omalla sektorilla että laajemmin poikkihallinnollisesti 
nähtiin haasteellisena. Organisaatiot eivät ole aina valmiita muuttamaan omaa kulttuuriaan ja 
käytäntöjään. Työmäärää ei haluta lisätä ja yhteisen kielen löytäminen on joskus vaikeaa.

 ”Sen takia se on säälikin, että niitä hyviä ideoita ja keskustelua syntyy vasta, sitten kun joku 
asia on tehty. Kuntabyrokratia on hirveän hidas. Jos jokin havaitaan huonoksi ja jotain pitäisi 
muuttaa. On parempi tässäkin kohtaa tehdä silloin, kun on sen kehittämisen paikka kuin 
korjata jo nuijittua päätöstä. Se mahdollisuus juuri tähän tällaiseen poikkihallinnolliseen 
keskusteluun, mutta se on ainakin semmoinen, mitä toivoisi sitten lisää.”

Uuden organisaatiorakenteen myötä esimerkiksi koulutoimessa esittelijänä toimii ainoastaan 
koulutoimenjohtaja, kun aikaisemmin esittelijöinä lautakunnassa olivat hänen lisäkseen koulu-
tuspäällikkö sekä talousjohtaja. Uudessa organisaatiomallissa he ovat asiantuntijoina lautakun-
tatasolla. Vastaavasti terveyskeskuksen kuntayhtymän valtuuston esittelijöinä toimivat johtava 
lääkäri ja talousjohtaja. Asioiden valmistelijoina toimivat lähiesimiehet johtavan lääkärin ja 
hallintoylihoitajan alaisuudessa.

 ”Aikaisemmin jokainen ajatteli omasta lähtökohdasta asioita ja voi olla, että se yhteistyö 
ei silloin realisoidu. Kun tämä organisaatiomuutos on tapahtunut ja viime vuoden alusta 
tuli tämä toimialajako. Se on ihan selkeästi auttanut tilannetta. Isommat kokonaisuudet 
ovat toimialajohtajien hanskassa. Nyt tulee väkisinkin sellaisia tilanteita, joissa joudutaan 
tekemään yhteistyötä...” 

Tutkimuksessa nousi selkeästi esille TEJO-hankkeen merkitys. Sen yhteydessä on ensimmäistä 
kertaa muodostettu tiimi, jossa on edustus jokaisesta hallintokunnasta ja terveydenhuollon sek-
torilta. Yhdessä luodaan tavoitteita ja käydään vuoropuhelua. Haastateltavien mielestä dialogi 
kuvaa paremmin tiimin sisäistä vuorovaikutusta kuin keskustelu. 

 ”Kaikki olivat aika yksimielisiä siitä, että ensimmäisen kerran Salon historiassa nyt edes 
keskustellaan ja jotenkin yritetään ymmärtää, mistä on edes kysymys. Kaikille ei ole vielä 
auennut, että mitä tekniselle puolelle merkitsee hyvinvointi jossakin tai pahoinvointi jollakin 
alueella ja sitä sitten samassa pöydässä mietitään.”

Päätöksentekotilanteissa muiden sektoreiden asiantuntijuutta ei ole juurikaan hyödynnetty. Tärkeä-
nä koetaan kuitenkin paikallisten toimijoiden osaaminen ja asiantuntemus. Poikkihallinnollista 
yhteistyötä yli kaikkien hallintokuntien pidetään vielä vieraana ajatuksena. Poikkihallinnollista 
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yhteistyötä on totuttu enemmän tekemään sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreiden välillä, jos-
kin kyseessä ovat olleet yleisten asioiden linjaukset yleisellä tasolla niiden eteenpäin viemiseksi. 
Yleisempänä toimintamuotona on ollut lausuntojen pyyntö valmisteltavien asioiden puitteissa. 

 ”Varsinainen substanssi ei muuta sitä ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia miksikään onpa se 
sitten tekninen toimi perusturva tai mistä tahansa toimialasta riippumatonta. Asiantunti-
juuden hyödyntäminen on tärkeää.”

Löytyykö ennakkoarvioinnille aikaa ja resursseja

Suppea arviointi voidaan integroida virkamiesvalmisteluun, koska haastateltavista suurimman 
osan mielestä rakenteet ovat olemassa ja tämä on vain uusi tapa toimia. Osa haastateltavista nä-
ki ajankäytön ongelmana. He kokivat tiedon hankkimisen ja selvitysten tekemisen sekä niiden 
prosessoinnin työtaakkana, johon ei ole aikaa. 

Toisaalta haastateltavat kokivat, ettei suppea ennakkoarviointi vaadi resursseja eikä euroja, 
vaan omien asenteiden muokkaamista. Oikeastaan ennakkoarviointi voidaan nähdä uudenlai-
sena tapana hahmottaa ja suhtautua asioiden valmisteluun sen sijaan, että se nähtäisiin lisätyönä 
valmisteluvaiheessa.

 ”Kauheasti on vielä tehtävissä, että edes kaupungin sisäiset sektorit ja toimialat, ihan oikeasti 
kuuntelisivat toisiansa. Kyllähän tässä puhutaan sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä. Välillä 
tuntuu, että se on niin kuin yhteistyötä vain sitaateissa. Jokainen pitää kiinni niistä omista, 
vaikka olisi järkevämpää kokonaisuuden kannalta, että se toinen osapuoli luopuisi vähän 
jostakin, niin saataisiin joku asia järjestykseen.” 

Usein vedotaan kiireeseen, että ei ole aikaa ja resursseja keskustella ennen päätöksentekoa. Kui-
tenkin on totta, että hitain tie voi olla nopein, jos yhteisellä ajankäytöllä saadaan aikaan koko-
naisvaltainen ratkaisu, johon kaikkien on helppo sitoutua.

Ennakkoarvioinnin käyttö valmistelutyössä ja lautakuntatasolla

Valmistelijoilla on usein tiedollista valtaa asiantuntemuksensa perusteella ja he pystyvät säätele-
mään päätöksentekoprosessia. Myös viranhaltijoiden kokemus vaikuttaa valmisteltavien asioiden 
käsittelyyn. Pitkä virkamiesura on tuonut käytännön kokemusta ja laaja-alaista näkökulmaa 
asioiden käsittelyyn. Virkamiehet, jotka ovat noviiseja valmistelutyössä, eivät kykene helposti 
hahmottamaan kaikkia vaikutussuhteita.

Virkamiesten rooli on keskeinen, sillä he toimivat asiantuntijana, työntekijänä, hallinto-
virkailijana sekä päättäjänä. Esittelijöinä toimivien virkamiesten osuus päätösten sisältöön on 
merkittävä. Virkamiehillä on myös keskeinen asema toimeenpanoprosessin täytäntöönpanossa. 
Myös luottamushenkilöiltä edellytetään kykyä elää muutoksessa ja hallita sitä.

 ”No aika usein on niin, että vaihtoehtoisia ratkaisuja esitellään jos niissä on jotakin har-
kinnan mahdollisuutta ja sitten esitykseen tehdään kuitenkin yksi ratkaisuehdotus, jonka 
lautakunta voi sitten muuttaa, jos katsoo parhaaksi. Pitäisi lähteä siitä, että valmistelija on 
asian selvitellyt. Se ei ole millään tavalla ristiriidassa tämän IVA-menettelyn kanssa. Asian-
tuntija on asian tavallaan pohtinut ja tehnyt siitä ratkaisuehdotuksen. Jos lautakunnassa 
kaivataan muunlaista otetta niin se on mahdollista.”
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Arkisessakin päätöksenteossa on keskusteltu TVA:n käyttöönotosta. Usein on niin, että pohdittuja 
vaihtoehtoja on monia, mutta niitä ei dokumentoida eivätkä ne siten tule näkyviksi. Vaihtoehtoja 
tarvitaan selkiinnyttämään tavoitteita ja sitä, kuinka tavoitteisiin päästään. Vaihtoehdot auttavat 
ristiriitaisten tavoitteiden käsittelyssä ja tuovat avoimuutta päätöksentekoon. Hallintokäytäntönä 
on ollut, että esittelijä vie lautakunnalle yhden vaihtoehdon perusteluineen. Nykyisin luottamus-
henkilöt antavat palautetta siitä, haluavatko he enemmän tietoa päätösten perusteluiksi sekä myös 
tietoa eri vaihtoehdoista. 

 ”Luottamushenkilöillä on mahdollisuus kysyä, koska kysymyksiä saattaa olla, vaikka tä-
män IVA systeemin mukaan mentäisiin. Saattaa nousta esille eri näkökulmia, mitä ei ole 
valmistelussa tullut mieleenkään. Tai niitä ei tuoda esille tai ne saattavat olla itselleen niin 
kuin itsestään selvyyksiä, maallikolle ne eivät sitä välttämättä olekaan.”

Edelleen ennakkoarvioinnin käyttöönoton hankaluutena nähdään suhtautumistapa. Lautakun-
nan jäsenet kuin virkamiehetkin huomioivat ainoastaan reaalimaailman näkemyksen. Olemassa 
olevaan ongelmaan puututaan tässä ja nyt pohtimatta kauaskantoisempia seurauksia ja heijastus-
vaikutuksia. Ei myöskään kyetä hahmottamaan sitä, mitä voi syntyä, jos toimitaan ja ratkaistaan 
ongelmia eri tavoin. Vanhakantainen arvostus vahvasti normitettua järjestelmää kohtaan vaikuttaa 
edelleen päätöksentekoon varsinkin, kun kyse on julkisten palvelujen järjestämisestä.

 ”Se olisi varmaan kaikkein kiinnostavinta, että millä tavalla tällaista demokratiapäätök-
sentekokoneistoa viedään eteenpäin. Ehkä he voisivat olla tässä mukana, olisiko siihen 
kiinnostusta, kuinka paljon pitäisi kouluttaa ja tulisiko siitä sitten liian raskassoutuista tai 
onko siitä suorastaan syytä varoa.”

Vaikka ajatellaan, että tästä ajattelutavasta on päästy, eräänlainen julkista toimintaa ohjaava toi-
mintakulttuuri on edelleen heijastumana taustalla. Ei ole totuttu arvioimaan avoimesti ja vapaasti 
toimintatapaa ja erilaisia vaihtoehtoja, eikä tehtyjen päätösten vaikutuksia. Terveydenhuollon 
organisaatio eroaa peruskunnan toiminnasta olemalla asiantuntijaorganisaatio. Organisaation 
sisällä toimivilla virkamiehillä ja valmistelijoilla on enemmän vaikutusvaltaa kuin peruskuntata-
son virkamiehillä. Terveydenhuollon organisaation poliittinen elin, yhtymähallitus, ei niinkään 
käsittele asioita perustasolla, vaan luo kehykset ja laatii suuntalinjat, joiden mukaiset päätökset 
asiantuntijat vievät käytännön tasolle. 

Henkilöstön sitoutumisella on tärkeä merkitys uuden työmenetelmän käyttöönotossa. Haas-
tateltavat nostivat erityisesti esille ylimmän tason johtajien vaikutusvallan päätöksiä tehtäessä 
uuden menetelmän hyväksymiseksi osaksi organisaation toimintaa. Ylimmän johdon asema 
koettiin keskeisenä, koska heidän tulisi luoda selkeät puitteet menetelmän käytöstä ja tarvitta-
essa investoida resursseja sekä kouluttaa henkilöstöä, jotta menetelmän käyttö vakiintuisi osaksi 
päätöksentekoa. 

 ”Niin ydinjohdolle, sille pitäisi kirkastua tämä menetelmä ja se, miten jatkossa käytetään 
määrätietoisesti viemään ennakkoarviointia eteenpäin. Kyllä se varmasti lähtee, jos miettii 
meidän poliittisia päättäjiä, niin ne vaihtuvat aina neljän vuoden välein. Kyllä tämä aika 
pitkälle on ylimmän virkamiesjohdon tehtävä. Heidän pitää tämä asia oivaltaa ja ottaa 
omakseen ja määrätietoisesti sitten vuodesta toiseen viedä sitä eteenpäin. Näin minä tätä 
ajattelisin.”

Organisaatiomuutosta voidaan kuvata myös vaiheittain. Terveysvaikutusten arviointi pitää tuoda 
tutuksi ja tavoitteena on menetelmän soveltaminen organisaation olosuhteisiin.
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 ”Jos henkilöstö ei koe asiaa omakseen, niin silloin se on vähän vaikea jalkauttaa käytännöksi 
tai sitten se käytäntö on jo olemassa”.

Haastateltavat totesivat yksimielisesti, että ennakkoarvioinnin käyttöönotto edellyttää koulutusta 
ja perehtymistä menetelmään. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin liittyvää koulutusta 
Salossa suunnattiin kaupungin ja terveyskeskuskuntayhtymän esittelijöinä ja valmistelijoina 
toimiville virkamiehille. Kouluttajina toimivat asiantuntijat Stakesista. Esittelijät ja valmistelijat 
valittiin koulutuksen kohderyhmäksi, koska he ovat avainhenkilöitä esittelykäytäntöjen kehittä-
misessä, ja kun ennakkoarviointi halutaan saada osaksi lautakuntatyötä. 

 ”Kaikessa uudessa on oma työnsä ja oppimisensa. Sen pitäisi tulla osaksi sitä arkityötä 
eikä niin, että se pitää aina kaivaa, hetkinen että miten tämä nyt olikaan. Työntekijätaso 
varsinkin ärsyyntyy kaikesta muusta ja kyselyistä kun pitäisi töitä tehdä.” 

Tärkeää on ollut myös johtoryhmän sitoutuminen ja mukanaolo tässä prosessissa.

 ”Sitouttaminen se on semmoinen aika tärkeä kysymys. Se on kurjaa, että jos nämä jää 
semmoisiksi yleisiksi lausumiksi vaan ja toimintaperiaatteiksi ja sitten kuitenkin se käytäntö 
on jotain aivan muuta ja tapahtuu jossain toisella tasolla.”

Sitouttaminen koettiin tärkeäksi. Ilman sitoutumista ei voi olla kehittymistä. Sitoutumisen vah-
vistamiseksi koulutuksiin osallistumiset ja menetelmän soveltaminen käytännössä olivat tärkeitä 
tekijöitä niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat toteuttamassa kehittämisprosessia. Jokainen joutuu 
ajattelemaan omaa osuuttaan, jolloin sitoutuminen syvenee. 

 ”Semmoinen velvoite täytyy tulla kaupungin johdolta. En usko että pelkällä vapaaehtoisella 
pohjalla siihen jaksetaan satsata. Siihen täytyy tosiaan saada mukaan luottamuselimet ja 
kaupungin ylin johto. No kyllä uskon, että kaupunginjohtaja ja sosiaali- ja terveyspuolen 
johto ovat tähän sitoutuneet, mutta siitä huolimatta ja sen lisäksi tarvitaan sitten kaupungin 
johtoryhmän selkeä linjaus siitä, että tätä noudatetaan.”

Ammatilliset tekijät
Ammatillisten tekijöiden kohdalla tutkimuksen tuloksissa nostetaan esille koulutuksen merkitys. 
Analyysi etenee kehikon runkoa noudattaen seuraavasti:
• TVA-prosessin käyttöönotto uutena työvälineenä (asennoituminen).
• TVA-prosessin selkeä käyttö, uuden oppiminen, osaaminen, motivaatio (uskallus ja rohkeus 

kokeilla).
• Menetelmän vaikutusten osoittaminen, kokemukset ja tuki niiltä, jotka ovat menetelmää 

käyttäneet.
• Vuorovaikutus päättäjien kanssa, yhteisen kielen löytäminen, vuoropuhelu eli dialogi.
• TVA-prosessin käyttö uuden oppimisen ja osaamisen näkökulmasta.

Terveysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto uutena työmenetelmänä vaatii asenteellisia muutoksia. 
Useat haastateltavista olivat sitä mieltä, että uudenlainen tapa tehdä valmistelutyötä ja päätöseh-
dotuksia vaatii oppimisen ja ennen kaikkea halun ja tahdon käyttää kyseistä menetelmää, jotta 
se siirtyy jatkuvaksi käytännöksi. Tämä muutos loisi uudentyyppisen valmistelu- ja päätöksente-
kotavan. Mikäli menetelmä halutaan ottaa käyttöön organisaation sisällä, se edellyttää muutosta 
myös asennetasolla.
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Haastatteluissa ilmeni, että TEJO osoittaa erinomaisesti eri hallintokuntien välisen yhteis-
työn. Pohdittaessa ennaltaehkäisevän työn, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin hankkeita 
hallintokunnasta riippumatta, jokainen pohtii, mikä on heidän tapansa edistää omilla päätök-
sillään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. TVA menetelmää ei voida kuitenkaan käyttää kaikissa 
asioissa, vaan pitää löytää sellaiset hankkeet, jotka ovat kaikkia koskettavia ja keskeisiä, ja täten 
täyttävät poikkihallinnollisen toiminnan kriteerit. Uuden menetelmän hyötyjä pohditaan usein 
käytännössä eikä aina uskota, että menetelmän avulla saadut näkemykset voisivat olla rationaa-
lisen päätöksenteon tukena. 

 ”Sinänsä ei varmaan löydy vastusta. Se on vaan se yleinen muutoksen ja muutosvastarinta 
tietyllä tavalla. Se hieman hidastaa tätä prosessia. Sinänsä asia varmasti koetaan ihan 
mielekkääksi.”

Tässä tutkimuksen osiossa nostettiin esille TVA-prosessin käyttö uuden oppimisen ja osaamisen 
näkökulmasta. Haastatteluissa tuotiin esille koulutuksen merkitys uuden menetelmän omak-
sumisessa. Organisaatiot ovat vuorovaikutuksessa jatkuvasti muuttuvien ympäristöjen kanssa. 
Välttämättä ei aina tarvitse ryhtyä muuttamaan kulttuurin elementtejä, vaan selvitään pienillä 
muutoksilla. Kehittämistyötä voidaan toteuttaa muuttamalla toimintaa jatkuvasti vähän kerrallaan 
ja parantamalla jo olemassa olevaa mallia.

 ”Esimiehen tehtävänä on aina motivoida, tukea, poistaa esteitä, vaatia. Vaatimuksen takana 
täytyy olla realistinen näkemys, että se mitä vaaditaan, sillä on myös edellytykset toteutua. 
Silloin pystytään seuraamaan asioita sillä tavalla, että jos se ei toteudu niin mitä se edellyttää 
toteutuakseen tai mitkä ovat ne esteet toteutumiselle.”

Eräs haastateltava koki koulutukseen tullessaan, että kaikki muut tietävät jo mistä on kysymys 
ja että hänelle kaikki terminologia oli vierasta. Tärkeää onkin oman oppimisen hallinnan hy-
väksyminen.

 ”Sellaisen uuden asian omaksuminen, mitä vähemmän sitä on käyttänyt, sen harvemmin 
se tulee mieleen. Ellei ole olemassa mitään pakotetta tai sopimusta tai jotakin, että nyt me 
ryhdytään käyttämään näissä asioissa. Sitten se on hyvin paljon siitä yksilöstä kiinni.”

Haastatellut painottivat koulutuksen tärkeyttä ja koulutus koettiin rakentavana, opettavana sekä 
näköaloja avartavana. Koulutuksen avulla vahvistettiin ennakkoarvioinnin soveltamista käytännön 
työssä sekä kiinnitettiin huomiota oppimiseen ja laaja-alaiseen ammattitaidon vahvistamiseen. 
Virkamiehille on järjestetty organisaation puitteissa koulutusta ja annettu mahdollisuus uuden 
menetelmän oppimiselle ja asian sisäistämiselle. 

Useat haastateltavista olivat sitä mieltä, että vielä tarvittaisiin koulutusta, jolloin olisi mah-
dollisuus syventää tietojaan ja taitojaan ja saada konsultointiapua sekä vertaistukea. Tällöin 
myös niillä virkamiehillä, jotka eivät ole aikaisemmin olleet mukana olisi mahdollisuus osallistua 
koulutukseen. Ilman koulutusta ennakkoarvioinnin käyttäminen koettiin hankalana.

Koulutuksen järjestäminen on välttämätöntä uuden toimintatavan mahdollistamiseksi. Kou-
lutuksessa harjoitustilanteet koettiin tärkeinä. Yhden koulutuskerran jälkeen menetelmää ei oltu 
vielä sisäistetty kovinkaan hyvin, mutta käytännön harjoitukset olivat oleellinen ja ehkä tärkein osa 
menetelmän tutuksi tekemisestä. Niissä menetelmää avattiin ja tehtiin tutuksi käytännön harjoi-
tuksen kautta. Harjoittelua pidettiinkin oleellisena ja rakentavana osana oppimistapahtumaa. 

Osa haastateltavista oli nuoria ja innokkaita ja prosessin käyttöönottoa pidettiin tärkeänä 
heidän keskuudessaan. Tavoitteena oli oppia käyttämään suppeaa ennakkoarviointia ja harjoittelu 
avarsi tietämystä. Koulutuksesta vastasivat Stakesin asiantuntijat. Asiantuntevien vetäjien rooli 
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koettiin merkitykselliseksi ja oppimistilanteessa saatu ohjaus ja neuvonta sekä palautteet olivat 
tärkeitä. 

 ”Koulutus oli ihan sopivaa. Se oli tällainen tietoiskun omainen lyhyehkö koulutus ja sisälsi 
käytännön harjoitteita. Se oli mielestäni ihan sopiva laajuudeltaan.”

Muutama haastateltavista esitti selkeän listan tekemistä, mistä voisi kontrolloida huomioitavat 
asiat tehtäessä ennakkoarviointia. 

 ”Minusta se oli ihan hyvää tietoa, mitä siellä jaettiin ja sitten harjoitus oli ihan meille 
sopiva. Kirjallista tsekkauslistaa ei ole, mutta mennään tietyn sabluunan kautta läpi koko 
projekti.

Muualla tehdyt ennakkoarvioinnit kiinnostivat haastateltavia. Koulutuksen jälkeen menetelmä 
on ollut tietoisesti mielessä ja asioihin on tullut enemmän ulottuvuutta ja kokonaisuuden hah-
mottaminen on sisäistynyt laajemmin. Taito tulee tekemällä eikä lähtötilaopetuksen tarvitse 
olla mahdottoman laajaa, kunhan kirjallista materiaalia on saatavilla ja siihen on mahdollisuus 
tutustua. Yleisesti esimerkkeihin tutustuminen ja mahdollisten vaikutusten näkeminen auttaisivat 
asian sisäistämisessä.

 ”Hyvät hankkeet ovat hyviä juuri siksi, että asiat nousevat esille ja saadaan keskustelua 
herätettyä. Yhdessä voidaan pohtia näitä asioita, etteivät esimerkiksi hallintokunnat joudu 
tykönänsä näitä ajattelemaan, vaan saadaan tavallaan yhteisesti keskusteltua.”

Työn keskeinen fokus pitää löytyä jokapäiväisessä työssä, jolloin menetelmä tulee mukaan osaksi 
normaalia työtä. Lisäksi organisaatiorakenteiden tulee olla sellaiset, jotka mahdollistavat esimer-
kiksi monniammatillisen yhteistyön.

 ”Olisi hyvä, jos olisi mahdollisuus järjestää kertausta, ja oikeastaan toivoisin, että jotain 
kautta löytyisi tavallaan muualtakin esimerkkejä. En tiedä toteutetaanko tätä muualla 
valtakunnassa, ja missä sitä toteutetaan, ja miten sitä toteutetaan. Jos tätä toteutetaan, 
niin onko se mahdollista, että jostain muualtakin saisi vaikkapa esimerkkejä miten siellä 
on tehty elikkä benchmarkingia vähän.”

Lisäksi haastatteluissa nousi esille päättäjien ja esittelijöiden välisen vuorovaikutuksen sekä yhteisen 
kielen löytämisen tärkeys. Eri hallintokunnissa ollaan heräämässä ajatteluun ja dialogiin siitä, 
miten terveydenhuollon päätökset vaikuttavat erilaisiin asioihin ja kuinka yhteisillä toimilla 
voidaan vaikuttaa väestön hyvinvoinnin tilaan. Siksi jokaisen virkamiehen erityisasiantuntijuus 
on tärkeää pohdittaessa valmisteltavia asioita. Moniammatillisuus nähdään positiivisena, koska 
omien vaikutusmahdollisuuksien rajallisuus yhden sektorin edustajana on varsin vähäistä.

Tärkeänä nähtiin myös yhteisen kielen löytäminen päätöksenteossa. Eräänä tärkeänä tekijänä 
on terminologian selkiinnyttäminen päättäjille, koska heidän ajatusmaailmansa on usein erilainen 
kuin eri alojen ammattilaisten. Ennakkoarvioinnin avulla voidaan mahdollistaa poikkihallinnol-
linen vuoropuhelu. Asioiden tarkastelu monesta eri näkökulmasta auttaa hahmottamaan asioille 
erilaisia painotuksia, ja etu voi olla suuri päätöksiä tehtäessä.

 ”Tällainen lähtökohtaisesti tapahtuva tiimiytyminen, yhdessä pohtiminen, jossa kukin tuo 
siihen oman erityisasiantuntijuutensa, vaikuttavat siihen lähtökohtaan.”
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Sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla nähdään myös suuntautuminen herkästi sektorin sisälle 
päin eikä niinkään ulospäin. Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota sektoreiden väliseen 
yhteistyöhön, koska vahvat perinteiset toimintakulttuurit ja organisaatiorakenteet ovat omalta 
osaltaan olleet esteenä ja hidasteena avoimelle yhteistyölle.

 ”Meillä on aika vaatimatonta siis sellainen kanssakäyminen, mutta muutama palaveri 
vuodessa on ollut.”

Ennakkoarvioinnin vahvuudet ja heikkoudet
Haastattelussa viimeisenä teemana haastateltavilta tiedusteltiin terveysvaikutusten arviointiin 
liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia. Terveysvaikutusten arviointiprosessin käyttöönotosta kou-
lutuksen ja harjoitusten kautta on noussut esille seuraavia ajatuksia menetelmän vahvuuksista 
ja heikkouksista, joita voi syntyä, kun menetelmää ryhdytään soveltamaan käytännössä jokapäi-
väisessä päätöksenteossa. 

Tavoitteena on, että virkamiehet/valmistelijat ja esittelijät aloittavat suppealla arviointi-
prosessilla. Oli ilmeistä, että vahva tahtotila on olemassa ja lisäksi asia oli tuotu esille terveyden 
edistämisen ja johtamisen koulutuksen kautta. Taulukossa 2 on lueteltu TVA:n vahvuuksia ja 
heikkouksia, jotka nousivat haastatteluissa esille. Ennakkoarviointi koetaan helposti myös tunnepi-
toisena asiana, koska prosessia on sovellettu sellaisissa hyvinkin vaikeissa asioissa, joissa on pyritty 
löytämään tämän prosessin kautta ratkaisuja. TVA:n mahdollisuutena nähdään systemaattinen 
tapa mallintaa asioita sekä se, että arviointi mahdollistaa monialaisen valmistelutyön. 

Toisaalta prosessin toteuttaminen pitäisi saada toimimaan menetelmänä, jossa on helppo 
punnita eri vaihtoehtoja. Näin ollen voidaan varmistaa erilaiset vaihtoehtojen vaikutukset etukä-
teen jo ennen lopullista päätöksentekoa sekä valmistelun aikana. Voidaan todeta ennakkoarvioin-
nin olevan ikään kuin ilmainen vakuutus, joka turvaa toimintatavat riittävissä puitteissa. Vaikka 
menetelmä aiheuttaa aluksi enemmän työtä, helpottaa se kuitenkin päätöksentekoa ja auttaa 
hakemaan painoarvoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyviin asioihin. Tutkittua tietoa voidaan 
käyttää apuna asioiden valmistelussa, vaikka nyt tiedetäänkin, että laadullisen tiedon mukaan 
ottaminen valmisteluun on hankalampaa kuin mitattavan tiedon. 

 ”Vahvuuksia on varmaan se, että tällä saadaan selkeästi esille se, mitä halutaan korostaa. 
Toisaalta tulee vertailtua tärkeitä asioita ja annettua niille kuuluvaa painoarvoa. Se syventää 
asioiden pohtimista ja selkiinnyttää näkemyksiä”.

Eräs haastateltavista nosti menetelmän vahvuutena esiin tavoitteen pyrkiä läpinäkyviin ja laajoi-
hin keskusteluihin päätösten vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kuitenkin usein 
poliittiset tai muut intressit vaikuttavat lopulliseen päätökseen. 

Haastateltavista kahdeksan oli sitä mieltä, että uusi menetelmä vaatii enemmän aikaa val-
mistelutyöhön ja sitä kautta menetelmä koetaan työläänä. Lisävaivaa ajatellaan tulevan niistä 
keskusteluista, joita käydään harkittaessa eri asioiden painoarvoa. Tämä edellyttää syvällisempää 
arvokeskustelua sekä asenteellisten kysymysten pohdintaa. Mikäli asioita pohditaan poikkihal-
linnollisesti, pitää valmistella ja käydä neuvotteluja ja pohtia, hidastaako se asioiden valmistelua. 
Ilman tällaista menettelyä saattaa valmisteluissa olla ”porsaanreikiä” eli voidaan helpommin valita, 
mitä käyttää perusteluina omille päätöksille.

 ”Este varmaan voi olla sen hahmottamisen ongelma, että ei saa otetta järjestelmästä, kun 
se ei ole konkreettinen tai se ei ole mekaaninen mittari.”
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Haastatteluissa nousi esille myös mahdolliset ristiriidat henkilöstön välillä. Esille tuli myös asi-
oiden painotus ja arvokeskustelujen merkitys tulevaisuudessa. Arvojen määrittäminen helpottaa 
esimerkiksi yhteisön innovatiivisuutta, uudistumista, verkostoitumista sekä vuorovaikutusta.

TAULUKKO 2. TVA:n vahvuudet ja heikkoudet

VAHVUUDET HEIKKOUDET

•  Eri vaihtoehtojen näkyväksi tekeminen
•  Näkökulman laajeneminen ja monipuolisuus
•  Ei perinteinen ajattelumalli
•  Vaikutusten osoittaminen konkreettisemmin
•  Asioiden systemaattinen tarkastelu monelta eri
    taholta
•  Äärimmäisen yksinkertainen menettelytapa
•  Mahdollistaa poikkihallinnollisen vuoropuhelun
•  Uusia ratkaisumalleja
•  Päätökset samanarvoisia, voivat olla yhtä oikeita
•  Ei vaadi lisäresursseja

•  Vaatii uudenlaista opettelua
•  Tuo lisätyötä, hidastaa päätöksentekoa ja 
    valmistelua
•  Hahmottamisen ongelma
•  Ei ole konkreettinen eikä selkeä mittari
•  Tulevaisuuden ennustaminen vaikeaa
•  Tutkimustieto vaikuttavuudesta puuttuu
•  Ajatuksellisena ja asenteellisena etäällä arjesta
•  Vaatii enemmän aikaa
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8 POHDINTA

Tulosten tarkastelu
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja tuottaa tieto, mitkä tekijät kunnassa edistävät tai ovat 
esteenä ennakkoarvioinnin systemaattisessa käyttöönotossa kaikessa päätöksenteossa. Lisäksi 
selvitettiin koulutuksen merkitystä omaksuttaessa suppean arvioinnin käytännön työssä.

Salossa järjestettiin koulutustilaisuuksia TVA-prosessista sekä kaupungin että terveyskeskuk-
sen virkamiehille. Ennakkoarvioinnin soveltamista harjoiteltiin osallistujien etukäteen valitseman 
esimerkkitapauksen avulla. Koulutusta ja konsultaatioapua pidettiin ehdottomana edellytyk-
senä ennakkoarvioinnin käyttöönotolle. Tutkimuksen kohdejoukkona oli koulutuksen saanut 
virkamieskunta, joille oli terveysvaikutusten arviointi terminä ja menetelmänä tuttu. Termin 
ja menetelmän tuttuudella on varmasti vaikutusta lopputuloksiin. Salossa lautakuntapäätösten 
ennakkoarviointia tässä laajuudessa sovelletaan ensi kertaa Suomessa. Lautakuntapäätösten en-
nakkoarviointi on nopeampi arviointimenetelmä kuin laajojen hankkeiden yhteydessä tehdyt 
täydelliset ennakkoarvioinnit.

Kunnallispoliittinen toimintakulttuuri on muuttunut melkoisesti 1990-luvulta lähtien. Kun-
nan johtaminen on alkanut muistuttaa enemmän ja enemmän suuren liikeyrityksen johtamista. 
(Laamanen 1994 93, 132.) Viranhaltija ja valmistelija selvittävät asiaan kuuluvat tosiasiat, sovel-
lettavat päätössäännöt, mahdolliset päätösvaihtoehdot ja laativat päätösehdotuksen (Oulasvirta & 
Brännkärr 2001, 94–95, Salminen 2002, 99). Ellei yhteisiä toimintamalleja luoda, tiedonkulku jää 
edelleen hyvin sattumanvaraiseksi, puhumattakaan siitä, että käytäisiin keskustelua ja haettaisiin 
ratkaisuja eri näkökulmista (Isoherranen 2005, 79–80).

Kulttuurisiin tekijöihin vaikuttaa selkeästi se, millaiset toimintaedellytykset kunta antaa ter-
veysvaikutusten arviointiin päätöksentekoprosessissa, löytyykö siellä tilaa uudelle menetelmälle 
sekä huomioidaanko ihmisten hyvinvointi ja terveys päätöksenteossa. Tämä tutkimus osoittaa, 
että Salon kaupungissa vuosi sitten tehty organisaatiomuutos, mikä tarkoittaa osittaista hallinto-
kulttuurin muutosta ja TEJO-hankkeeseen osallistumista, ovat antaneet erinomaiset lähtökohdat 
ja otollisen ajankohdan ennakkoarvioinnin soveltamiselle sekä tilaa muutokselle. Strategioiden 
luominen, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen ovat merkkejä uudesta päätöksente-
kotavasta. Toisaalta voidaan nähdä kyseessä olevan laajamittaisemman poliittisen ja ammatillisen 
johdon yhteistyön, jonka päämääränä on toimivuuden, luottamuksen ja avoimuuden ilmapiirin 
kehittäminen päätöksentekojärjestelmässä. Salon kaupungin visiona ja strategian tavoitteena on 
luoda yksittäiselle ihmiselle hyvän elämän edellytykset (Salon kaupungin hyvinvointikertomus 
2004, 8). Hyvinvointikertomuksen voidaan ajatella toimivan Salossa päätöksenteon välineenä 
tehden kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin näkyväksi ja auttaen päättäjiä tekemään hyvin-
vointipoliittisia valintoja taloussuunnittelun yhteydessä. 

Tässä tutkimuksessa nousi esille haastateltavien yksimielisyys ennakkoarvioinnin hyödylli-
syydestä. Eri hallintokuntien yhteistyön tarve on huomattu ja sitä halutaan kehittää. Perinteisesti 
kukin hallintokunta on hoitanut oman sektorinsa eikä muiden sektoreiden toimintaan ole haluttu 
puuttua. Vaikka ennakkoarviointi koettiin positiivisena muutoksena rationaaliseen suuntaan, 
taustalla vaikuttaa vielä vanha päätöksentekokulttuuri. Ennakkoarvioinnin avulla valmistelijat 
voivat tuoda Salossa päättäjien tietoisuuteen päätösvaihtoehtojen erilaiset vaikutukset asukkaiden 
hyvinvoinnille ja terveydelle jo ennen päätöksentekoa. Systemaattinen ennakkoarviointi lisää 
tietoa päätösten terveysvaikutuksista ja päätöksentekijät voivat näin minimoida päätöstensä 
kielteisiä vaikutuksia ja maksimoida vastaavasti myönteisiä vaikutuksia. Suunnitelmallisuus ja 
toiminnan kannalta pitkäjänteisyys ja tehokkuus takaavat hyvinvoinnille parhaimman menestyk-
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sen. Lyhyen tähtäimen taloudelliset perusteet eivät riitä päätösten pohjaksi ainakaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon sektoreilla. 

Terveysvaikutusten arviointimenetelmä voidaan linkittää jo olemassa olevaan päätöksenteko-
menetelmään eikä sen tähden tarvitse luoda uusia menettely- ja päätöksentekotapoja. Tavoitteena 
on, että ennakkoarviointi on samassa asemessa kuin kaikki muutkin poliittisesti ajettavat asiat. 
(Davenport ym. 2005, 1–13.) Prosessin kautta lähestytään systemaattisemmin hyvinvointiin 
liittyviä tekijöitä sekä tuodaan niihin läpinäkyvyyttä (Berensson & Miller 1998, 7).

Kunnan päättävissä elimissä toimiville virkamiehille, poliittisille päättäjille sekä lautakunnan 
jäsenille pitää tarjota tutkittua tietoa ja hyvin perusteltuja selvityksiä, jotta he voivat rakentaa 
päätöksensä monipuolisesti selvitetyn tiedon pohjalta. Tutkimustiedon hyödyntäminen pää-
töksenteossa vaatii ammattitaitoa ja osaamista niin valmistelijoilta kuin päättäjiltäkin. Toisaalta 
jo olemassa oleviin hankkeisiin voidaan ennakkoarvioinnin avulla linkittää tietoja. Kuitenkin 
ennakkoarvioinnin käyttöönottoa ehkäisevänä tekijänä haastateltavat pitivät tulevaisuuden en-
nustamisen sekä tutkimustiedon puuttumisen ennakkoarvioinnin vaikuttavuudesta. Salossa en-
nakkoarvioinnin käyttöönoton esteenä pidettiin yhtäältä sen työläyttä ja moniulotteista prosessia. 
Käyttöönottoa edistävänä tekijänä sen sijaan koettiin hyvin mielenkiintoinen työskentelytapa, joka 
opettaa huomioimaan eri näkökulmia päätöksenteossa. Valmistelijoille ja esittelijöille suositellaan 
suppeaa ennakkoarviointia, joka on nopea tapa tuoda esille vaihtoehtoja päätettävästä asiasta.

Tässä tutkimuksessa nousi esille ennakkoarvioinnin käyttöönottoa edistävänä tekijänä arvok-
kaan tiedon ja informaation hankkiminen päätöksenteon tueksi, mikä saattaa auttaa lautakunnan 
jäseniä päätöksenteossa. Ennakkoarvioinnin avulla voidaan asioiden valmisteluvaiheessa tuoda 
esille eri vaihtoehtoja ja lisätä päätösehdotusten läpinäkyvyyttä. Valmistelijat kokivat ennakko-
arvioinnin systemaattiseksi tavaksi jäsentää asioita.

Tämän tutkimuksen mukaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla nähdään 
vapaaehtoisen ennakkoarvioinnin hyödyllisyys ja tärkeys, jotta ehkäistään eriarvoistuminen. 
Terveydenhuollossa nähdään selvänä jatkumona yhteiskunnallisten päätösten vaikutukset. Aina 
kun tehdään yhteiskunnallisia päätöksiä, oli kysymys sitten kaavoituksesta tai koulupolitiikasta, 
olisi aina syytä pohtia päätöksestä aiheutuvat terveysvaikutukset. 

Suomessa terveysvaikutusten arviointiin kuuluu terveyden maksimointi, epätasa-arvon 
vähentäminen, päätöksentekijöiden tietoisuuden lisääminen sekä päätöksentekijöiden auttami-
nen (Pelto-Huikko 2005, 32–33). Terve Kunta 2000 -ohjelmaan liittyen on selvitetty terveyden 
näkökulmia kunnallisessa päätöksenteossa. Raportin mukaan terveydenhuollon asiantuntijoita 
ei ole ollut mukana kunnallisessa päätöksenteossa, vaikka kunnallisiin päätöksiin liittyy usein 
terveysvaikutuksia. Heidän asiantuntijuuttaan käytettiin ainoastaan silloin, kun kyse oli selke-
ästä terveysvaikutuksesta. Perttilä ja Lehto ovat tutkimuksessaan todenneet, että terveydellä on 
merkittävä asema kunnallisessa päätöksenteossa. Kunnallisella tasolla päätöksentekoprosessin 
alkuvaiheessa terveys voidaan ymmärtää laaja-alaisena hyvinvointina. Päätöksenteon prosessin 
jatkuessa terveyskäsitys kapenee ja jäljelle jää se käsitys terveydestä, mikä on mitattavissa olevaa 
taudin määrityksen kautta. (Savolainen-Mäntyjärvi & Kauppinen 2000, 24–25.) Samoin terveyden 
merkitys vähenee joutuessaan päätöksenteossa vastakkain vahvojen kunnallispoliittisten arvojen 
kanssa (Perttilä 1999, 106). Kuten tämäkin tutkimus osoittaa, päätöksentekotilanteissa terveys 
mielletään usein oman kapea-alaisen näkemyksen kautta eikä laaja-alaisena hyvinvointina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavat menot ovat ajaneet järjestelmän siihen tilaan, että 
muutoksia on saatava aikaan. Ennakkoarvioinnin avulla on pystytty löytämään ratkaisuja hyvin-
kin vaikeasti selvitettäviin asioihin. Rakentavilla vaihtoehdoilla ja vaikutusten osoittamisella on 
saatu usein kaikkia tyydyttäviä lopputuloksia. (Järviö 2005, 63–70.) Terveystoimelta odotetaan 
suurempaa panosta terveysvaikutusten arvioinnissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
kunnassa -raportin mukaan kunnanjohtajista 44 prosenttia oli sitä mieltä, että terveystoimelta 
pitäisi pyytää useammin lausuntoja, kun valmistellaan sellaisia asioita, joilla on todennäköisiä 
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terveysvaikutuksia. Myös terveystoimen tulisi olla aktiivisempi aloitteentekijä muihin sektoreihin 
päin silloin, kun on kysymys väestön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista. (Poikajärvi 
& Perttilä 2006, 22.)

Organisaatioon liittyvissä tekijöissä esittelijät/valmistelijat huomioivat TVA-prosessin val-
misteltavissa asioissa. Yhteistyöverkosto ja poikkihallinnollisuus korostuvat ja organisaatiolla on 
edellytykset muutokseen. Tämän tutkimuksen mukaan asenteiden ja toimintakulttuurin pitää 
muuttua, jotta ennakkoarviointi voidaan ottaa käyttöön poikkihallinnollisesti. Poikkihallinnolli-
nen työskentelytapa ja yhteistyö ovat tähän asti tarkoittaneet pelkästään lausuntojen pyytämistä 
eri hallintokunnilta, mutta siihen ei ole sisältynyt varsinaista laajaa keskustelua. Usean tahon 
mukanaolo tuo laajan ja monipuolisen näkökulman vaihtoehtojen ja vaikutusten tarkasteluun. 
Verkostoituminen nähdään tärkeänä osana ennakkoarviointia. 

Organisaation muutosteoria on hyödyllinen kuvattaessa organisaation tapoja ja sitä miten 
organisaatiomuutos voidaan saavuttaa asteittaisessa prosessissa. Jokainen vaihe vaatii sitoutumista 
työntekijöiltä. (Nutbeam & Harris 1998, 58.) Sitoutumisen vahvistamiseksi tehdään suunnittelu- ja 
aikatauluttamistyö yhdessä niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat toteuttamassa kehittämispro-
sessia. Osallistuessaan työhön jokainen joutuu pakostakin ajattelemaan omaa osuuttaan, jolloin 
sitoutuminen syvenee. Valmiiksi syötetyt päätökset ja toteutussuunnitelmat eivät siirry käytännön 
elämään. (Ranta 2005,146.) Prosessiohjaus uuden asian jalkauttamisessa on tärkeää ja oppiminen 
sekä asiaan perehtyminen vie aina oman aikansa (Davenport ym. 2005, 1–13).

Organisaation muutosteoriaa voidaan soveltaa Salon prosessissa, sillä teoria antaa selkeän 
kuvan prosessin eri vaiheista. Ennakkoarvioinnin tutuksi tekeminen ja sen vaikuttavuuden osoit-
taminen päätöksenteon apuvälineenä saattavat auttaa menetelmän käyttöönotossa. Menetelmä 
pitää tuoda tutuksi kaikille päätöksentekoon osallistuville ja heidät pitää sitouttaa se käytäntöön 
sekä siihen, kuinka menetelmää todellisuudessa toteutetaan. Tutkimus osoitti selkeästi, kuinka 
organisaationmuutos etenee asteittain ja siinä ovat avainasemassa koulutetut henkilöt eli inno-
vaattorit, jotka vievät uutta menetelmää organisaatiossa eteenpäin. Tässä tutkimuksessa nousi 
esille, että menetelmän käyttöönotto vaatii keskustelua ja keskustelua siitä mihin päätöksiin 
ennakkoarviointia sovelletaan. Myös uuden toimintakulttuurin vakiinnuttaminen on koko 
prosessin tärkeä osa. Ylimmän johdon sitoutuminen ja mukanaolo auttaa myös virkamieskuntaa 
sitoutumaan ennakkoarvioinnin käyttöönottoon.

Ammatillisten tekijöiden kohdalla nousee esille tieto ja taito uuden menetelmän käyttöön-
otossa. Ennakkoarviointia käytetään valmistelutyössä ja tuotetaan vaihtoehtoja päätöksenteon 
tueksi. Koulutuksen merkitys korostuu uuden menetelmän soveltamisessa käytännön työhön. 
Osaamisessa yhä tärkeämmäksi osa-alueeksi on muodostunut yhteistyö- ja vuorovaikutustaito-
jen kehittäminen (Ranta 2005, 106–108). Tässä tutkimuksessa edistävänä tekijänä nähdään, että 
päättäjien pitää olla myös tietoisia siitä, että uudentyyppinen esittelykulttuuri otetaan käyttöön. 
Myös lautakunnan jäseniä pitää informoida asiasta. Lautakunnan jäsenet voivat myös ehdottaa 
valmistelijoille ennakkoarvioinnin käyttöä, kun halutaan syvällisempää perusteltua tietoa käsi-
teltävistä asioista. 

Muutosprosessin aikana koetaan usein osaamattomuuden tunnetta, koska pitää luopua 
vanhasta tavasta eikä vielä hallita uutta (Schein 2001, 135). Alkuvaiheessa oli asiallista kouluttaa 
viranhaltijat ja esittelijät, mutta seuraavaksi tulisi kouluttaa lautakuntien jäseniä. Koko orga-
nisaation on oltava tietoinen menetelmän käyttöönotosta, vaikka sen todellinen merkitys ja 
vaikuttavuus eivät vielä ole selkeitä.

Usein ei pohdita syvällisesti vanhan käytäntökulttuurin ja muutosvastarinnan dynamiikkaa. 
Joidenkin uusien voimien pitää häiritä tasapainoa, jotta muutos tapahtuisi. Näiden tunnistamisen 
myötä syntyy motivaatio muutokselle. (Schein 2001, 132–135.) Ennen menetelmän säännönmu-
kaista käyttöönottoa tarvitaan myös Salossa tukitoimenpiteitä, joita koulutus tarjoaa. Tämän 
prosessin myötä oma ajattelutapa sekä omien toimintatapojen ja näkemysten omakohtainen 
analysointi mahdollistuu.
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Prosessin eteenpäin viemisessä saatetaan välillä joutua sivupoluille, mutta se ei estä päämäärän 
saavuttamista. Joskus sivupolulle harhautuminen on tietoinen tai tiedostamaton keino välttää 
hankalien asioiden käsittely. Joskus asioiden eteneminen pysähtyy hetkeksi, koska eteenpäin 
meno on liian suuri juttu (Ranta 2005, 113). Terveysvaikutusten arviointi nähdään vielä hyvin 
uutena työmenetelmänä päätöksenteon prosessissa, mutta päättäjien tieto ja ennakkoon tehdyn 
arvioinnin lisääntynyt arvostus saattavat lisätä arviointia kunnissa. Tämä tutkimus tuotti tietoa 
siitä, että valmistelijoilla ja esittelijöillä Salon kaupungin organisaatiossa kuten myös Salon seudun 
terveyskeskuksen organisaatiossa on erinomaiset valmiudet ottaa ennakkoarviointimenetelmä 
valmistelutyöhön ja lautakuntatyöskentelyyn.

Johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet 
Tutkimuksen tuottama tieto auttaa hahmottamaan, mitkä tekijät edistävät ja ehkäisevät en-
nakkoarvioinnin käyttöönottoa päätöksenteossa. Koulutuksen merkityksen tunnistaminen on 
lähtökohtana menetelmän soveltamisessa käytännön työhön.

Ennakkoarvioinnin käyttöönottoa edistävänä tekijänä nähdään inhimillisten arvojen ja 
hyvinvoinnin arvostus päätöksenteossa, vaikka edelleen taloudellisuus ja kustannukset ovat 
oleellinen osa päätöksentekoa. Terveysvaikutuksen arvioinnin tulisi olla laissa säädetty velvoite. 
Ennakkoarviointi tarjoaa päätöksenteolle uuden työmenetelmän ja toimintatavan sekä se myös 
parantaa näin ollen päätöksenteon laatua. Kunnallisessa päätöksenteossa tulisikin ensisijaisesti 
huomioida väestön yleinen hyvinvointi eikä pohtia sitä, mitä poliittinen päätös sanelee.

Ennakkoarvioinnin käyttöönottoa ehkäisevänä tekijänä nähdään menetelmän työläys sekä 
moniulotteinen prosessi. Ennakkoarvioinnin käyttöönottoa voi hidastaa ja ehkäistä uuden mene-
telmän soveltaminen vallitsevaan toimintakulttuurin. Ennakkoarvioinnin vaikuttavuudesta saatu 
tutkittu tieto on vielä vähäistä, ja voi näin ollen hidastaa menetelmän käyttöönottoa. Ehkäisevänä 
tekijänä ovat myös asenteet uutta menetelmää kohtaan ja ennakkoarvioinnin juurruttaminen 
käytäntöön vaatii aina aikansa sekä koko organisaation sitoutumista.

Ennakkoarvioinnin käyttöönotto edellyttää tahtotilaa ja sellaisia toimintakulttuurin rakentei-
ta, joissa menetelmää voidaan hyödyntää. Salon kaupungin hallinnossa on valmiudet ennakkoar-
vioinnin käyttöönotolle. Selkeänä tutkimustuloksena nousi esille toimintakulttuurin muutos.

Tarvitaan yhteinen päätös ja toimintaohje siitä, miten uusi esittelykäytäntö toteutetaan 
sekä miten toimintakulttuuri vakiinnutetaan ja miten kokemukset jaetaan. Edelleen tarvitaan 
yhteistä keskustelua. Haasteena ovat yhteisen keskustelun jatkaminen ja yhteiset sopimukset siitä, 
missä tilanteissa ja miten ennakkoarviointia lautakuntapäätöksissä sovelletaan. Tunnistettaessa 
terveysvaikutuksia ehdotetaan käytettäväksi apuna esimerkiksi Ruotsissa käytettävää matriisia, 
joka on kuvattu liitteessä 2. (Berensson & Miller 1998, 18.)

Hallintokuntien välille toivotaan lisää avoimuutta ja tiedonkulkua ennen päätöksentekoa. 
Päättäjien valveutuneisuus ja tietoisuus ennakkoarvioinnista saattaisi olla yksi tekijä, joka lisäisi 
ennakkoarvioinnin käyttöönottoa kunnissa. Ennakkoarvioinnin avulla voidaan nostaa ongelmia 
esiin ja hakea niihin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ennakkoarviointiprosessin käynnistää yleensä 
se osapuoli, joka on vastuussa hankkeen tai toimenpiteen valmistelusta, toteuttamisesta tai ar-
vioinnista.

Koulutuksen merkitys nostettiin esille ja sitä toivottiin edelleen. Lisäksi tarvitaan kokemusten 
jakamista. Koulutuksen ja harjoituksen avulla saadaan menetelmä tutummaksi. Suppea arviointi 
on käyttökelpoinen työväline virkamiestyöskentelyssä. Laaja-alaisemman ennakkoarvioinnin 
käyttö vaatii oman prosessinsa ja arviointiprosessin koordinaattorin.

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia terveysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoa lautakun-
tatasolla. Sitä, mihin asioihin menetelmää on sovellettu, minkälaiset vaikutukset sillä on ollut 
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päätöksentekoon. Tutkimustulosten yhteenvetona voidaan todeta, että TVA-prosessi on mahdol-
lisuus uuteen päätöksentekokulttuuriin. Tutkimuksen perusteella saatu käytännönläheinen tieto 
terveysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoon liittyvistä tekijöistä saattaa auttaa menetelmän 
juurruttamisessa muissa kunnissa. Salon kaupungissa on aika ottaa rohkeasti seuraava askel.
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Ennakkoarvioinnin työlista lautakuntapäätösten valmisteluun

Ennakkoarvioinnin työlista ja kaksi vaihtoehtoista lomaketta, joita voi käyttää lautakuntapää-
tösten valmistelussa. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on prosessi, jossa arvioidaan ennalta päätöksen vaiku-
tuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Arvioinnin voi tehdä asiantuntija yksin konsultoiden 
tai esimerkiksi esittelijä ja sisällön asiantuntija yhdessä. (Kauppinen & Nelimarkka 2004.)

Suppean IVA-arvioinnin työlista: 

1.  Valitse yksi esiteltävä asia, johon sovellat IVA-arviointia 
 Mieti, liittyykö päätökseen ristiriitoja tai vaikutuksia ihmisiin.
 Ovatko vaikutukset merkittäviä?

2.  Hanki tietoja esiteltävästä asiasta
 Tutustu dokumenttien avulla asian erityispiirteisiin. Kerää tarvittaessa asian parissa työs-

kenteleviltä tietoa ja kokemuksia asiasta.

3.  Tunnista vaikutukset
 Kerää eri lähteistä tietoa todennäköisistä vaikutuksista.

4.  Kuvaa 2–3 vaihtoehtoista ratkaisua esiteltävään asiaan
 Onko erilaiset näkemykset huomioitu vaihtoehtojen laatimisessa?
 Kuvataanko kaikki vaihtoehdot tasapuolisesti?

5.  Arvioi eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia
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Ennakkoarvioinnin soveltaminen kuntapäätöksissä

Esittelijä täyttää lomakkeen tarvittaessa sisältöasiantuntijan kanssa ja liittää esittelyn perusteeksi 
(Kauppinen & Nelimarkka 2004).

Asia

Esittelijä

1. Esitys

Esityksen vaikutukset

2. Millaisia vaikutuksia aiheutuu, jos toimintaa jatketaan ennallaan

3. Vaihtoehtoinen esitys

Vaihtoehtoisen esityksen vaikutukset

Voit käyttää apuna myös oheista taulukkoa.	

Vaihtoehto 0 Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

Esitys

Vaikutus 

Vaikutus

Vaikutus 
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”Terveysmatriisi”

Tätä matriisia käyttämällä voidaan ennustaa, mitkä ovat politiikan mahdolliset seuraukset suh-
teessa avaintekijöihin, jotka määrittävät yksilön terveyttä. Merkitse positiiviset vastaukset plus 
(+) merkillä ja negatiiviset vastaukset miinus (-) merkillä.

Kohderyhmä    Koko väestö

Lyhyen ajan Pitkän ajan Lyhyen ajan Pitkän ajan

Demokratia/vaikutusmah-
dollisuudet, tasa-arvo

Taloudellinen turvallisuus

Työllisyys/toiminta/
koulutus

Sosiaalinen verkosto

Terveys- ja sosiaalipalvelu-
jen saatavuus

Usko tulevaisuuteen /tavoit-
teet ja elämän merkitys

Fyysinen ympäristö

Elämäntavat
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