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Ihmisiin kohdistuvien
vaikutusten arviointi

Kunnan eri hallinnonaloilla tehdään runsaasti sellaisia päätöksiä,
joilla on vaikutuksia kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Pää-
tösten vaikutuksista tarvitaan tietoa valmisteluvaiheessa. Ihmisiin
kohdistuvien vaikutusten arviointi on menetelmä, jolla päätös-
vaihtoehtojen terveys- ja hyvinvointivaikutukset tuodaan näkyviin
jo ennen päätöksentekoa. Arviointi auttaa näkemään, mikä vaih-
toehdoista toteuttaa parhaiten tavoitteita.

Korjaavasta ehkäisevään,
tulevaisuusnäkökulma

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa
hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Siinä
onnistuminen edellyttää ennakkotietoa pää-
tösten terveys- ja hyvinvointivaikutuksista.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioin-
ti (IVA) on ennakkoarvioinnin ja ennalta-
ehkäisevän politiikan  väline. Se auttaa siir-
tämään painopistettä korjaavasta työstä eh-
käisevään työhön. IVAssa tarkastellaan ko-
konaisvaltaisesti päätösten sosiaalisia ja
terveysvaikutuksia.

Kuntasuunnittelun puuttuva lenkki?

Kunnassa kerätään tietoa toteutuneesta toi-
minnasta ja menneestä kehityksestä. Sa-
manaikaisesti valmistellaan tulevaisuutta
koskevia strategioita ja ohjelmia. Kerätyn
tiedon ja strategioiden välinen yhteys jää
helposti hataraksi.

IVA on prosessi, jonka avulla voidaan siir-
tyä nykyhetken tarkastelusta kohti strategi-
oiden laadintaa ja tulevaisuuden vaihtoeh-
tojen kuvaamista. Tässä ideakortissa kuva-
taan Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ar-
vioinnin nopea malli.

Ideakortti-sarjaa julkaisee Sosiaali- ja terveys-
alan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin
Kuntapalvelut -tulosalueen Kuntien hyvin-
vointistrategiat -ryhmä.

Ideakorteissa esitellään ideoita ja ratkaisuja,
joiden avulla eri alojen ammattilaiset voivat
kehittää toimintatapojaan.
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Ennakkoarviointi parantaa
päätöksenteon laatua

Päätöksentekoon tarvitaan läpinäkyvyyttä
ja systemaattisuutta. Ennakkoarviointi:

auttaa parhaan vaihtoehdon valinnassa,

tuo päätöksen perustelut näkyväm-
mäksi,

edistää hyvinvointi- ja terveysnäkökoh-
tien huomioimista,

tukee osallistumista ja sitoutumista sekä

tarjoaa keskustelumahdollisuuden ar-
voista ja tavoitteista.

Vaikutusten ennakkoarviointi on lakisää-
teistä kaavoituksessa (Maankäyttö- ja
rakennuslaki), tiettyjen suunnitelmien ja
ohjelmien valmistelussa (SOVA-laki) sekä
tiettyjen hankkeiden suunnittelussa (YVA-
laki). Myös sukupuolivaikutusten ja lapsi-
vaikutusten arviointi ovat ennakkoarvioin-
teja.

Vaikutuksia arvioidaan ennalta myös kun-
tien muun suunnittelun ja päätöksenteon
yhteydessä. Esimerkkejä erilaisten päätös-
ten, ohjelmien ja lautakuntaesitysten en-
nakkoarvioinnista löytyy Stakesin koti-
sivulta.

Vaihtoehtoiset
ratkaisut

Kohteen tunnistus

Päätös

Seuranta

Toteutus

Nykytilan kuvaus

Ratkaisun etsintä

Vaikutusten
tunnistaminen

Vaihtoehtojen
vertailu

Päätösprosessiin voi liittää IVAn



Nopean ennakkoarvioinnin
malli

IVA voidaan tarvittaessa tehdä nopeutet-
tuna. Nopeassa ennakkoarvioinnissa on
vain kolme vaihetta: 1) Vaihtoehtojen ku-
vaaminen 2) Vaikutusten tunnistaminen 3)
Vaihtoehtojen vertailu.

Arvioinnin voi toteuttaa esimerkiksi yhden
työkokouksen aikana. Sen voi tehdä asian
valmistelija yksin (muita konsultoiden) tai
yhdessä sisältöasiantuntijan tai työryhmän
kanssa. Valmistelijan vastuulla on hallita
IVAn metodiikka ja sisältöasiantuntijan
tehtävänä on tunnistaa vaikutukset. IVAn
raportoinnissa voidaan hyödyntää esimer-
kiksi yhteenvetotaulukkoa tai arvioin-
tilomaketta.

1 Vaihtoehtojen kuvaaminen

Vaihtoehdot auttavat ratkaisun hahmot-
tamisessa. Vaihtoehdot voidaan laatia niin,
että kukin vaihtoehto toteuttaa tietyn ryh-
män näkökulmaa tai vaatimuksia. Näin voi-
daan ottaa myös päätökseen liittyvät risti-
riidat käsittelyyn.

Eräs keino luoda vaihtoehtoja on tehdä tu-
levaisuutta kuvaavia skenaarioita. Ne aut-
tavat näkemään oman työn ja päätettävän
asian yhteyden erilaisiin tulevaisuuden ku-
viin.

Vaihtoehdot kuvataan niin, että kaikki ym-
märtävät mallien sisällöt. Se mahdollistaa
keskustelun vaihtoehtojen paremmuudesta.

2 Vaikutusten tunnistaminen

Tunnistamisvaiheessa pohditaan, millaisia
uhkia tai mahdollisuuksia kuhunkin vaihto-
ehtoon liittyy tai kuinka ne vaikuttavat:

eri väestöryhmiin ja niiden välisiin
terveyseroihin, (kuten lapsiin, naisiin tai
henkilöstöön)

terveyden ja hyvinvoinnin tausta-
tekijöihin (kuten asumiseen, liikkumiseen
tai elinympäristöön) tai

tavoitteiden toteutumiseen.

Vaikutuksia voi tunnistaa työryhmäkeskus-
teluissa, asiantuntijoita konsultoimalla ja
ihmisiltä saadun palautteen avulla. Vaiku-
tusten tunnistamista auttavat esimerkiksi
tarkistuslistat, asiakaskyselyt sekä työnte-
kijöiden tai tutkijoiden haastattelut.

3 Vaihtoehtojen vertailu

Arvioinnissa jokaisen vaihtoehdon vaiku-
tukset kuvataan erikseen, jonka jälkeen nii-
tä vertaillaan keskenään.

Vertailuperusteena voi olla, kuinka vaihto-
ehdot toteuttavat tavoitteita tai mikä vaih-
toehdoista on kokonaisvaikutuksiltaan pa-
ras.

Arviointiin kirjataan eri toimijoiden käsi-
tykset vaikutuksista, niiden kohdistumises-
ta tai tavoitteiden toteutumisesta. Samalla
on tarpeellista pohtia, kuinka kielteisiä vai-
kutuksia voidaan lieventää ja myönteisiä
vaikutuksia vahvistaa.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arvioinnin kaikista vaiheista löytyy
tietoa Stakesin nettisivuilta

Ennakkoarvioinnin tarpeellisuus
ja suunnittelu

Perustietojen hankinta

Vaihtoehtojen kuvaaminen

Vaikutusten tunnistaminen ja
rajaus

Vaihtoehtojen vertailu

Raportointi ja päätös

Seuranta

Nopean ennakko-
arvioinnin malli
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Yhteenvetotaulukko
arvioinnin apuna

Yhteenvetotaulukko
arvioinnin apuna

Vaihtoehtojen vertailussa ja arvioinnin ra-
portoinnissa voidaan käyttää apuna yh-
teenvetotaulukkoa. Siinä kunkin vaikutuk-
sen ja vaihtoehdon leikkauspisteeseen kir-
jataan arvio vaikutuksesta.

Tarkoituksena ei ole laskea vaikutuksia yh-
teen pisteyttämällä tai muuntamalla niitä
rahaksi. Sen sijaan vaikutukset kuvataan
niille ominaisimmalla tavalla.

Ylläolevassa esimerkkitaulukossa on ku-
vattu tiettyyn kouluun kohdistuvia toimen-
piteitä ja niiden vaikutuksia. Yksi vaikutus-
kokonaisuus on vaihtoehdosta aiheutuvat
kustannukset tai säästöt. Esimerkissämme
vaikkapa ratkaisun oppilashinta tiettynä ai-

Oppilas-
hinta

kana. Osaa vaikutuksista voi muuten mita-
ta, kuten melua, lapsiin kohdistuvan väki-
vallan tai yksinäisten vanhusten määrää.
Esimerkissämme mitattava vaikutus voi
olla poissaolojen ennakoitu kehittyminen.

Loput vaikutuksista ovat laadullisia. Niitä
ei voi mitata rahassa tai ilmaista lukuina.
Ne on hyvä ilmaista sanallisesti.  Esimer-
kistä nähdään kunkin vaihtoehdon rahalli-
set, mitattavat ja laadulliset vaikutukset.

Yhteenvetotaulukko tiivistää vaikutukset
selkeään muotoon päättäjien käsittelyä var-
ten. Tausta-aineistossa vaikutuksia voidaan
kuvata ja perustella tarkemmin. Vaikutus-
ten arvottaminen ja mallien paremmuuden
vertailu jäävät päätöksentekijälle.

Vaihtoehto A
nykyinen koulu-

verkko

Vaihtoehto B
tietyt isot koulut

lakkautetaan

 turvattomuuden tunne
lisääntyy,

yhteisöllisyys vähenee

Vaihtoehto C
pieniä kouluja

yhdistetään

ei muutoksia turvatto-
muuden tunteessa,

yhteisöllisyys vähenee

Poissaolot

Vaikutuk-
set kylälle

1. Vaikutukset, jos toimintaa
jatketaan ennallaan

2. Esityksen vaikutukset

3. Vaihtoehtoisen esityksen
vaikutukset

Lomake nopeaan
ennakkoarviointiin

Esimerkki: lautakuntapäätösten
arviointilomake

Ylläoleva lomake on yksi malli siitä, kuin-
ka ennakkoarviointi voi toimia lautakunnan
tai valtuuston valmistelijan ja esittelijän
apuna.

Valmistelija kirjaa ehdotuksen vaikutukset
lomakkeeseen. Lisäksi lomakkeessa kuva-
taan, mitä todennäköisesti tapahtuu, jos
päätöstä ei tehtäisi. Jos keskusteluissa on
noussut esiin muita ratkaisuja, myös niiden
vaikutukset kannattaa kirjata.

Ennakkoarviointi voi sisältyä esittely-
tekstiin tai olla sen liitteenä joko taulukko-
na tai sanallisessa muodossa. Esimerkkejä
löytyy Stakesin nettisivuilta.

Esimerkki yhteenvetotaulukosta: koulujen lakkauttamisen vaikutuksia

5 700 euroa

turvattomuuden
tunne vähenee,

yhteisöllisyys kasvaa

45 6438

5 540 euroa 5 280 euroa
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Eri hallinnonalojen tavoitteet ja ratkaisut
vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi sosiaali-
ja terveystoimi tai vanhustenhuolto ei voi
toteuttaa omia tavoitteitaan ilman muiden
hallinnonalojen apua.

Muiden alojen tekemät ratkaisut vaikutta-
vat suoraan tai epäsuorasti sosiaali- ja
terveystoimen palvelutarpeeseen ja kunta-
laisten terveyteen ja hyvinvointiin. Vastaa-
vasti sosiaali- ja terveystoimen ratkaisulla
on vaikutusta muiden hallintokuntien työ-
hön.

Taulukosta käy ilmi, miten vanhustenhuol-
to, liikkuminen ja asuminen toteutuvat kah-
dessa tulevaisuuden mallissa ja mitä nämä
mallit merkitsevät kunnan kannalta.  Kum-
pikin malli vaatii erilaiset ratkaisut liiken-
teen järjestämisen ja vanhusten asuntojen
suhteen.

Mikäli vanhustenhuollossa halutaan toteut-
taa mallia, jossa palvelut tuodaan kotiin, on
kaavoituksessa, liikkumisessa ja asumises-
sa lähdettävä toteuttamaan samaa Palvelut
liikkuvat -mallia.

Kunta on kokonaisuus
- eri sektorit vaikuttavat

toisiinsa

Vanhusten-
huolto

Liikenne-
suunnittelu

Asuntotoimi ja
korjaus

Kaavoitus

Palvelut liikkuvat
-malli

Asiakkaat kulkevat
-malli

Esimerkki: Askolan kunnan vanhusstrategian vaihtoehtoja

palvelut tuodaan
kotiin

yhteydet kylissä
tärkeitä

asuntoja kannattaa
korjata

kaavoitetaan myös
kylille

asiakkaat tuodaan
laitoksiin

yhteydet keskuksiin
tärkeitä

laitokset ja palvelu-
asunnot keskeisiä

rakentaminen
ohjataan keskuksiin


