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Kuntien päätösten ennakko-
arviointi

Päätösten vaikutuksia voi arvioida ennalta
Ennakkoarviointia tarvitaan usein silloin, kun joudumme reagoi-
maan muutokseen ja tekemään päätöksiä. Kyse voi olla
strategiasta, ohjelmasta tai hankkeesta, joiden tavoitteista, rat-
kaisuista tai vaikutuksista on erilaisia mielipiteitä.

Suunnittelussa ja päätöksenteossa tarvitaan
sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita arvi-
oimaan ohjelmien vaikutuksia ihmisten hy-
vinvointiin ja terveyteen jo ennakolta.

Tällaisia ennakkoarvioinnin prosesseja
ovat terveysvaikutusten arviointi (TVA),
sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA)
sekä nämä yhdistävä ihmisiin kohdistuvien
vaikutusten arviointi (IVA).

Työn kehittämiseen, terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen

Erilaisten vaihtoehtojen kuvaus ja tasapuo-
linen vaikutustarkastelu auttavat löytämään
eri ratkaisujen hyvät ja huonot puolet. Näin
päätökset voidaan tehdä entistä tietoisem-
pana mahdollisista vaikutuksista.

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden
roolina on ollut pitkälti korjaavan toimin-
nan harjoittaminen. Osallistumalla muiden
alojen ohjelmien suunnitteluun ja päätök-
sentekoon, voidaan korjaavasta toiminnas-
ta päästä ennaltaehkäisevään politiikkaan.
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden
osallistuminen ennakkoarviointiin mah-
dollistaa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
tarkastelun jo etukäteen. Näin ei jouduta ai-
noastaan korjaamaan ohjelman mahdollisia

epäsuotuisia vaikutuksia.

Ennakkoarviointi on tulevaisuuden
aktiivista rakentamista

Päätöksiin voidaan vaikuttaa aktiivisesti,
kun ohjelman valmisteluvaiheessa mieti-
tään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, kuva-
taan kuinka ne toteuttavat asetettuja tavoit-
teita ja arvioidaan ennalta vaihtoehtojen
vaikutuksia eli hyviä ja huonoja puolia.

Esimerkkejä ennakkoarvioinnista on

Sosiaali- ja terveysalalla ennakkoarviointia
on sovellettu muun muassa Terve Kunta -
verkoston kunnissa. Verkoston kunnat ovat
valinneet ajankohtaisen suunnitelman tai
päätöksen, johon on liitetty vaikutusten
ennakkoarviointi.

Tässä ideakortissa kuvataan kolme erilais-
ta ohjelmatyötä, joissa on sovellettu ennak-
koarviointia; seudullinen ohjelma Oulun-
kaaren seutukunnassa, kaupungin hyvin-
vointistrategia Kajaanissa ja työllisyysyksi-
kön toiminnan kehittäminen Keravalla.

Stakesin kotisivuilla on lisää esimerkkejä
mm. Jyväskylästä, Turusta ja Itä-Hämeen
kunnista.

Ideakortti-sarjaa julkaisee Sosiaali- ja terveys-
alan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -
tulosalueen Kuntien hyvinvointistrategiat -
ryhmä.

Ideakorteissa esitellään ohjeita ja ratkaisuja,
joiden avulla eri alojen ammattilaiset voivat
kehittää toimintatapojaan.
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Seudullisen sosiaali- ja
terveydenhuollon mallin
rakentaminen

Oulunkaaren seutukunta

Ennakkoarviointia käytettiin sosiaali- ja
terveyspalvelujen hyvinvointia ja terveyttä
edistävän seudullisen toimintamallin ku-
vaamisessa Oulunkaaren seutukunnan (Ii,
Kuivaniemi, Pudasjärvi, Utajärvi, Yli-Ii,
Ylikiiminki) kunnissa ja Vaalan kunnassa.

Taustalla sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
denlaisen toimintamallin rakentamiseen oli
kuntien tunnistama sosiaali- ja terveyspal-
velujen kehittämisen tarve. Kansanterveys-
työn kuntayhtymien purkauduttua 1990-lu-
vulla oli kuntien välinen yhteistyö sosiaali-

ja terveyspalveluissa ollut vähäistä. Varsin-
kin terveydenhuollossa olivat kuntien re-
surssit ja hoitokäytännöt kohdentuneet sai-
raiden hoitamiseen.

Ennakkoarviointia käytettiin sopivimman
toimintamallin valintaan. Arviointi toteutet-
tiin kahdessa seminaarissa syksyn 2003 ai-
kana. Seminaareihin osallistuivat kuntien
luottamusjohto, sosiaali- ja terveystoimen
virkamiesjohto sekä yhteistyökumppanit.
Seminaarissa etsittiin ratkaisuja tulevaisuu-
den muistelu -menetelmän avulla. Toisessa
seminaarissa osallistujat vertailivat ryh-
missä kuntien asettamien tavoitteiden poh-
jalta eri mallien vaikutuksia. Arvioinnin
pohjalta seminaarissa rakennettiin seudul-
lisen hyvinvoinnin terveyskeskuksen mal-
li.

Tarkastelun näkökulmat

Vaihtoehtoiset toimintamallit syntyivät
kuntien palkkaaman erityisasiantuntijan te-
kemien kuntahaastattelujen ja palvelura-
kenneselvitysten perusteella. Kunnilla oli
erilaisia, toisistaan poikkeavia tapoja rat-
kaista tunnistettuja ongelmia.

Ennakkoarvioinnissa tarkastellut mallit
olivat:

Kunnallisten ratkaisujen malli
Alueellisten ratkaisujen malli
Seudullisten ratkaisujen malli
Kansallisten ohjelmien (Terveyden-

huollon projekti ja Sosiaalialan ohjelma,
Terveys 2015 -ohjelma), suositusten mu-
kainen malli

Eri ratkaisumalleja vertailtiin toisiinsa ja
niistä koottiin toimintamalli, jonka seutu-
hallitus ja kunnanhallitukset hyväksyivät
jatkotyön pohjaksi.

Mallien vaikutuksia vertailtiin seuraavien tekijöiden pohjalta:

Laadukkaiden palveluiden turvaaminen kuntalaisille

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 Erityispalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja yhteiskäyttö

 Erityisosaamisen keskinäinen työnjako, erikoistumis- ja konsultointimahdollisuus

 Yritysten ja järjestöjen rooli palvelujärjestelmässä

 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen ja sen kehittäminen

 Palvelujen tuotteistaminen, kustannuslaskennan, tilastoinnin kehittäminen

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät

Verkkopalvelujen ja telemaattisten sovellutusten suunnittelu ja käyttöönotto

Saumattomien palvelukokonaisuuksien ja hoitoketjujen kehittäminen

Lääkäreiden ja hoitajien välisen työnjaon kehittäminen

Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän työotteen vahvistaminen

Työntekijöiden työhyvinvointi ja osaaminen
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Kunnan strategian
valmistelu

Kajaanin kaupunki

Kajaanin hyvinvointistrategia valmistui
vuonna 2001. Kaupungin hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen työryhmä mietti,
miten jatkaa hyvinvointistrategiatyötä. Sa-
maan aikaan Kainuussa käynnistyi alue-
hallintokokeilun suunnittelu. Hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen työryhmä tunsi
tarvetta vaikuttaa aluehallintokokeilun to-
teuttamiseen ja varautua muutokseen. Työ-
ryhmässä nähtiin, että aluehallintokokeilun
tuomasta muutoksesta huolimatta kaupun-
gissa on joka tapauksessa tehtävä työtä hy-
vinvoinnin edistämiseksi. Työryhmä päätti
keväällä 2003, että ennakkoarviointia hyö-
dynnetään Kajaanin hyvinvointistrategian
toimeenpanossa.

Prosessi ja osallistujat

Monialaiseen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmään kuuluivat perus-
turvajohtaja, vastaava osastonhoitaja, tek-
nisen toimen kaavoittaja, työsuojeluvaltuu-
tettu sekä edustajat sivistystoimialasta, lii-
kuntaneuvostosta, vanhusneuvostosta, lap-
si- ja nuorisoasiain neuvottelukunnasta,
Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja Kajaa-
nin kehittämiskeskuksesta.

Työryhmä loi hyvinvointistrategian toi-
meenpanoa varten vaihtoehtoisia malleja.
Mallit syntyivät uhkakuvien ja mahdolli-
suuksien pohtimisen kautta. Ensimmäiset
malliaihiot erosivat toisistaan seudullisuu-
den, verkostoitumisen ja sairaus-/perhe-
lähtöisyyden osalta. Neljästä vaihtoehtoi-
sesta mallista päädyttiin samankaltaisten
mallien yhdistelyn jälkeen kolmeen mal-
liin. Mallien sisältöä kuvattiin kaupungin
kriittisten menestystekijöiden kautta (vai-
kuttavuus, palvelukyky, henkilöstö, proses-

sit ja rakenteet sekä talous).

Työryhmä järjesti toimintansa niin, että
mallien vaikutuksia eri väestöryhmiin arvi-
oitiin myös työryhmän jäsenten omissa or-
ganisaatioissa (esim. vanhusneuvostossa ja
lapsi- ja nuorisoasiain neuvottelukunnassa).
Työryhmän sihteeri toi tarkastelut yhtei-
seen yhteenvetotaulukkoon.

Myöhemmin tarkasteltiin vielä, kuinka
mallit ja niiden ennakoidut vaikutukset to-
teuttavat hyvinvointistrategiaan kirjattuja
tavoitteita.

Näkökulmia, joiden avulla  tar-
kasteltiin eri mallien hyviä ja
huonoja puolia:

Vaikutukset lapsiin, työikäisiin, ikä-
ihmisiin

Vaikutukset henkilöstöön, (johtami-
sen syvyys, henkilöstön jaksaminen)

Muut vaikutukset, (vaikutukset mui-
hin aloihin, kuten tekniseen toimeen tai
opetustoimeen jne.)

Kustannusvaikutukset

Malleja hyvinvointistrategian to-
teuttamiseksi:

Lainsäädäntölähtöinen sektoroitu
malli

Palvelujärjestelmä tarjoaa lainsäädän-
nön velvoittamat palvelut erikois-/eri-
tyisaloittain.

Sektoripainotteinen sekamalli

Palvelujärjestelmä tarjoaa lainsäädän-
nön velvoittamat palvelut suurimmak-
si osaksi joko erikois-/erityisaloittain
tai yhteisölähtöisenä palveluna.

Asiakaslähtöinen malli

Palvelujärjestelmä tarjoaa lainsäädän-
nön velvoittamat erityisosaamisen pal-
velut yhteisölähtöisenä palveluna.

Arvioinnin hyödyntäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
työryhmän tavoitteena oli, että vaihtoeh-
toisten mallien ja niiden vaikutusten tarkas-
telu:

täydentää Hyvinvointistrategiaa

operationalisoituu ikääntyvien toiminta-
ohjelmassa, lasten ja nuorten hyvinvoin-
tiselonteon päivityksessä sekä hyvin-
vointikaavassa

antaa tukea Kainuun hallintomallin
suunnittelulle.
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Keravan kaupunki

Keravalla ennakkoarviointia sovellettiin
kaupungin työllisyysyksikön toiminnan ke-
hittämiseen. Työhön osallistui yksikön pääl-
likkö, työllisyyskoordinaattori, ehkäisevän
työn toimikunnan sihteeri sekä Terve Kun-
ta-verkoston yhdyshenkilö. Ennakkoarvi-
oinnilla etsittiin vastauksia ajankohtaisiin
kysymyksiin:

Kuinka perustella päättäjille omaa toi-
mintaa työllisyystilanteen ollessa hyvä. Hy-
vän työllisyystilanteen aikana työllistymi-
nen jää asiana helposti taka-alalle, koska se
näyttää olevan järjestyksessä. Työllisyyteen
tulisi kuitenkin kiinnittää jatkuvasti huo-
miota, jotta vältyttäisiin jälkikäteiseltä
remontilta. Nyt voidaan varautua asioihin ja
miettiä työllistämisen rakenteita.

Kuinka muuttaa omaa toimintaa niin,
että voitaisiin palvella yhä isompaa asiakas-
joukkoa ja samalla parantaa toiminnan te-
hokkuutta ja vaikuttavuutta? Kuinka voitai-
siin löytää työhön uusia ideoita ja kehittää
sitä?

Lisäksi mietittiin myös esimerkin vaiku-
tusta muualle Suomeen: Mitä hyötyä työl-
lisyysyksikön ennakkoarvioinnista voisi ol-
la muille kunnille? Millainen sovelletta-
vuusarvo sillä on työllistämispolitiikassa?

Kunnan työllisyysyksikön
strategiset kehitys-
vaihtoehdot

Tarkastelun näkökulmat

Työllisyysyksikön toiminnan kehittämistä
tarkasteltiin sekä voimavarojen että menet-
telytapojen osalta.

Voimavarojen (rahat, henkilökunta ja muut
resurssit) tarkastelussa vaihtoehtoina olisi-
vat voimavarojen säilyttäminen ennallaan,
niiden vähentäminen tai lisääminen.

Menettelytapojen tarkastelussa oli kyse sii-
tä, millä tavoin toimintaa harjoitetaan;
asiakaspainotteisesti, järjestelmäpainottei-
sesti, yksilöön keskittyen, massatoimintaan
keskittyen, koulutuspainotteisesti, tekemi-
sen kautta edeten, lujaan otteeseen, pehme-
ään otteeseen perustuen jne.

Näiden mallien vaikutuksia tarkasteltiin asi-
akkaan elämäntilanteen, motivaation, per-
heenjäsenten, ihmissuhteiden, toimeentu-
lon, terveydentilan ja itsetunnon kannalta.

Arvioinnin käyttö

Ennakkoarvioinnista laadittua raporttia ja-
ettiin päättäjille ja eri toimijoille tarpeen
mukaan. Sitä käsiteltiin Keravan sosiaali- ja
erityispalvelujen johtoryhmässä ja se toimi
tukena työllistymismäärärahojen haussa.
Työllisyysyksikkö käytti ennakkoarviointia
myös omien toimintatapojensa jäsentämi-
seen ja selkiyttämiseen. Työllisyysyksikön
uusi työtapa kirjattiin työvoimatoimiston
kanssa tehtyyn aiesopimukseen.

Yksikön työntekijät näkivät tärkeäksi myös
raportin jatkotyöstämisen ja käyttämisen pi-
demmän tähtäimen työn pohjana.


