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Ennakkovaikutusten arvioinnin mallin
käyttöönotto Tuusulassa 2019-2021

Tehdyt/tekeillä olevat evaukset (2019-) 2020 (-2021):

Jokelan palveluverkon evaus
Linjamäen, Nahkelan ja
Tuomalan koulujen evaus

Ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen evaus
Syksy
2019

Kevät
2020

Tuusulan eva-mallin käyttöönotto 2019-2020:
Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto kirjattu vuoden 2019
tavoitteisiin
• 2/2019 Kuntaliiton eva-mallin esittely kunnanhallituksen
seminaarissa
• 12/2019-6/2020 Tuusulan eva-mallin valmistelu
poikkihallinnollisesti

11.8.
Hytelautakunta

17.8.
Kunnanhallitus

Syksy
2020

Hyrylän palvelukeskuksen evaus
Kevät
2021

5.10.
Valtuuston päätös
mallin
käyttöönotosta

Eva-pohjien käyttöönotto

Koulutukset
viranhaltijoille
Syksyllä 2021
koulutukset uusille
luottamushenkilöille

Sähköisen työkalun käyttöönotto

Tuusulan malli
ennakkovaikutusten arviointiin

Miksi otimme käyttöön vaikutusten
ennakkoarviointimenettelyn?
• Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan päätösesitysten vaikutusten arviointia
etukäteen, samanaikaisesti eri näkökulmista, sekä pitkällä että lyhyellä tähtäyksellä
• EVAukseen kannustaa päätösten kestävyyden ja vaikuttavuuden vahvistamisen tarve,
kuntalaisten osallisuus-ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen, laaja-alainen
hyvinvoinnin edistäminen, tietoon perustuva päätöksenteko, päätöksistä viestiminen,
niukkenevat resurssit
• Kuntaliitto on vuonna 2011 antanut suosituksen kuntien ja kuntayhtymien
luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille sekä soveltuvin osin kuntien
liikelaitoksille ennakkovaikutusten arvioinnista. Myös eri toimialoilla erityislainsäädäntö
velvoittaa kuntia arvioimaan päätösten vaikutuksia.

Pormestariohjelma
– Uusi Tuusula on esikuva avoimesta ja
vuorovaikutteisesta kunnasta

Lainsäädäntö edellyttää päätöksentekoon
liittyvää ennakkoarviointia, mm.
• Terveydenhuoltolaki 2010/1326(11§) velvoittaa arvioimaan ennalta päätösten vaikutuksia ihmisten
terveyteen ja hyvinvointiin
• Tasa-arvolaki (4§) velvoittaa arvioimaan ennalta päätösten sukupuolivaikutuksia
• YK:n lasten oikeuksien sopimus (3 artikla) edellyttää, että lapsia koskevissa päätöksissä harkitaan
ensisijaisesti lapsen etua
• Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132:
• 5 § määrittää alueen käytön suunnittelun tavoitteet, jotka perustuvat vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään
vaikutusten arviointiin. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (9 §). Kaavaa laadittaessa on
tarpeellisessa määrin selvitettäväsuunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset,
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset.

• Laki ympäristövaikutusten arvioinnista 1994/468 (1 §) ja 2 §.
• Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 2005/200 (1 §)

+ 5) strategiavaikutukset

EVAus osana valmistelua
• Vaikutusten ennakkoarviointi on osa asioiden/päätösten valmisteluprosessia
– ei erillinen prosessi tai mitään päälle liimattua
• Päätös evauksesta tehdään samalla, kun asian/päätöksen valmistelusta tehdään päätös/valmistelu
käynnistetään
• Evaus voidaan myös tehdä asialle/päätökselle, jonka valmistelu on käynnistynyt ennen kunnan eva-mallin käyttöönottoa.
Päätös evauksen laadinnasta voidaan tehdä myös asialle, jonka valmistelussa on edetty

• Evauksen laadinnan aikataulu huomioidaan asian/päätöksen valmistelun aikataulussa ja
prosessissa
• hyvin suunniteltuna ja aikataulutettuna valmisteluaika ei juuri pitene evauksen takia

• Erilaisten vaihtoehtojen käsittely ja vaikutusten jäsentäminen auttaa tulevaisuuden
hahmottamisessa ja pitkäjänteisten vaikuttavien päätösten teossa -> saa aikaan usein myös säästöjä
• Kunnan oma EVA-malli luo pohjan evausten laadinnalle – emme ole täysin oppineita heti
• Mallin soveltamista opetellaan vasta ja sitä kehitetään edelleen kokemusten karttuessa
• Koulutukset viranhaltijoille ja luottamushenkilöille

• Sähköisen hyvinvointikertomuksen EVA-työkalun käyttöönotto

Mistä asioista EVAus tehdään ja
mistä asioista sitä ei tehdä?
EVAus tehdään mm.

EVAusta ei tehdä, jos kyseessä

• jos valmisteltavalla asialla on merkittäviä

• on yksilöä koskeva asia,

vaikutuksia tietylle ihmisryhmälle tai alueelle,
• silloin kun päätetään palvelua ja alueita
koskevasta merkittävästä linjauksesta tai
suunnitelmasta.
• Esim.
• Politiikat, strategiset suunnitelmat ja ohjelmat
(kuten esim. viher- ja virkistysaluesuunnitelmat,
pyöräilyn kehittämissuunnitelma), jotka ohjaavat
operatiivista toimintaa
• palveluiden tuottamistapaa koskevat päätökset
• palvelujen laajuutta ja saavutettavuutta koskevat
päätökset
• rakennusinvestoinnit ja laajat peruskorjaukset,

• oikaisuvaatimus,
• viran tai toimen täyttäminen,

Huomio! Jos taustalla on
lakisääteinen prosessi
vaikutusten arvioinnista
(esim. kaavat),
noudatetaan sitä,
täydentäen kunnan evamallin näkökulmilla.

• tiedoksi merkittävä asia,
• jo aiemmin evattu asia (jos olennaisia muutoksia,
tehdään uusi evaus),
• lainsäädännöllinen/normiohjauksen muutos,
• selvä epäkohta poistuu ja palvelu laajenee tai paranee,
• on toimeenpanoa koskeva asia,
• kriisi/poikkeustilanne.

Viisi näkökulmaa, joista ennakkovaikutuksia
arvioidaan Tuusulassa
• Kuntalainen
• Ympäristö
• Organisaatio
ja henkilöstö
• Talous
• Strategia
• Arviointia tehdään samanaikaisesti näistä viidestä
näkökulmasta kaikille päätösvaihtoehdoille
• Kunkin näkökulman osalta sovitaan, mitkä ovat
arvioinnin osatekijät

Strategia

Ympäristö

Kuntalainen

EVA
Talous

Organisaatio ja
henkilöstö

Laajan ja suppean evauksen eroja
Suppea

Laaja

Valmistelijoiden määrä

Muutama

Valmistelutyöryhmä

Päätös evauksesta

Viranhaltija
/toimialueen johtoryhmä

Poliittinen johtoryhmä
/johtoryhmä
/toimialueen johtoryhmä

Prosessin pituus

Nopea

Vie enemmän aikaa ja
henkilöresursseja

Osallistuvat tilaisuudet tai
kyselyt

Tietoa on valmiiksi saatavilla

Kerätään tietoa
kuullaan eri ihmisryhmiä

Substanssi

Asiassa ei ole merkittäviä ristiriitoja ja
näkökulmat/osa-alueet ovat helposti
tunnistettavissa

Asia moniulotteinen ja sisältää
monesti myös ristiriitoja. Tuodaan
laajasti esiin hyvät ja huonot
puolet sekä ristiriidat

Päätösvaihtoehtojen määrä

2 (ei tehdä muutosta + tehdään muutos) 2+ (ei tehdä muutosta + muutama
vaihtoehto muutokselle)

Ylin päätöksentekoelin

Viranhaltija/lautakunta
/kunnanhallitus

Kunnanhallitus/valtuusto

Suppea ennakkovaikutusten arviointi

Päätös
ennakkoarvioin
nin tekemisestä
(esittelijä,
toimialueen
johtoryhmä)

Valmistelijoiden
nimeäminen
(asian
valmistelija,
EVAvastaava/menet
elmäosaaja,
tarvittavat
substanssiosaajat)

Valmistelijat
sopivat
evauksen
valmistelusta.
Arvioidaan
osallisuus- ja
viestintäsuunnit
elman tarve.

Tiedonkeruu ja
osallistuminen
-nykytila
-tavoitetila
-tilastot,
tutkimukset
-kyselyt
-työpaja/t

Vaikutusten
arviointi
Valmistelijat
jalostavat
koottua
materiaalia
ja muodostavat
päätösvaihtoehd
ot ja niiden
vertailut

EVAuksen
viimeistely ja
käsittely
toimialueen
johtoryhmässä/
poikkihallinnollis
essa johtoryhmässä/kunna
n johtoryhmässä
ja poliittisessa
johtoryhmässä

Käsittely
päätöksentekoelimissä
(lautakunta/lau
takunnat, KH,
valtuusto)

Laaja ennakkovaikutusten arviointi

Päätös
ennakkoarvioin
nin tekemisestä
(poliittinen
johtoryhmä,
johtoryhmä,
toimialueen
johtoryhmä)

Valmistelutyöryhmän
nimeäminen
(valmistelija,
EVAvastaava/menet
elmäosaaja,
substanssiosaajat)

Monialainen,
poikkihallinnollisesti muodostettu valmistelutyöryhmä
kokoontuu
valmistelemaan
evausta ja sen
osallisuus- ja
viestintäsuunnit
elmaa

Tiedonkeruu ja
osallistuminen
-nykytila
-tavoitetila
-tilastot,
tutkimukset
-kyselyt
-työpaja/t
-

Vaikutusten
arviointi
Valmistelutyöry
hmä kokoontuu
-jalostamaan
koottua
materiaalia
-muodostamaan
päätösvaihtoehtoja ja niiden
vertailua

EVAuksen
viimeistely ja
käsittely
toimialueen
johtoryhmässä/
poikkihallinnollis
essa johtoryhmässä/kunna
n johtoryhmässä
ja poliittisessa
johtoryhmässä

Käsittely
päätöksentekoelimissä
(lautakunta/lau
takunnat, KH,
valtuusto)

Eri toimijoiden roolit evaus-prosessissa
•

Esittelijä tai valmistelija vastaa ennakkoarvioinnin tekemisestä
• Konsultoi sisältöasiantuntijaa/oita ja ennakkoarvioinnin menetelmäosaajaa/EVA-vastaavaa
• Nimeää EVAuksen valmistelun vastuuhenkilön (esittelijä, valmistelija tai joku muu)
• Jos valmisteltava asia koskee yhtä palvelualuetta, palvelualueen vetäjä päättää, jos se koskee useampia palvelualueita
toimialueen johtoryhmä päättää ja jos se koskee useampaa toimialuetta kunnan johtoryhmä päättää
• Tekee esityksen valmistelijoista/valmistelutyöryhmästä,

•

EVAuksen vastuuhenkilö
Konsultoi sisältöasiantuntijaa/oita ja ennakkoarvioinnin menetelmäosaajaa/EVA-vastaavaa
Kutsuu koolle nimetyt/n valmistelijat/valmistelutyöryhmän
Laatii yhdessä valmistelutyöryhmän kanssa evauksen valmisteluaikataulun, prosessin, osallistumisen tavat jne.
Vastaa olemassa olevien pohjatietojen ja materiaalin kokoamisesta sekä sopii kuinka uutta materiaalia tuotetaan evausta
varten yhdessä valmistelijoiden/valmistelutyöryhmän kanssa
• Vastaa vaihtoehtojen kuvaamisesta, vaikutusten tunnistamisesta, vaikutusten merkittävyyden arvioinnista, ja vaihtoehtojen
vertailusta yhdessä valmistelijoiden/valmistelutyöryhmän kanssa
•
•
•
•

• Ennakkoarvioinnin menetelmäosaaja/EVA-vastaava
• Kuntatoimialalla työskentelevä ennakkoarvioinnin menetelmäosaaja toimii toimialueiden
tukena mm. evausten laadinnan laajuuden arvioinneissa sekä evausten prosessiosaajana etenkin laajoissa ja
poikkihallinnollisissa evauksissa. Hän myös osallistuu evausten valmistelutyöryhmien toimintaan ja toimii linkkinä HYTElautakunnan suuntaan. Hän vastaa kunnan käytössä olevan EVA-työkalun kehittämisestä ja käytöstä ja sen tuesta
kuntatasoisesti sekä EVA-yhteistyöstä kuntarajat ylittäen.
• Toimialueiden omat ennakkoarviointien menetelmäosaajat tukevat evausten laadintaa toimialueiden sisällä ja toimivat
prosessiosaajina etenkin kevyissä evauksissa.
• Ennakkoarvioinnin menetelmäosaajat (valmistelutyöryhmä) muodostavat ennakkoarviointien työryhmän.
Työryhmä toimii osana kunnan HYTE-ryhmää.

Eri toimijoiden roolit evaus-prosessissa
• Valmistelutyöryhmä
•

Laatii yhdessä valmistelun vastuuhenkilön kanssa evauksen valmisteluaikataulun, prosessin sekä
osallisuus- ja viestintäsuunnitelman

•

Osallistuu olemassa olevien pohjatietojen ja materiaalin kokoamiseen sekä sopii kuinka uutta materiaalia
tuotetaan evausta varten yhdessä valmistelun vastuuhenkilön kanssa

•

Osallistuu vaihtoehtojen kuvaamiseen, vaikutusten tunnistamiseen, vaikutusten merkittävyyden
arviointiin ja vaihtoehtojen vertailuun

• Kunnan johtoryhmä
•

Evauksen lähetekeskustelu laajoissa evauksissa ja merkittävimmissä asioissa (esim. Palveluverkko)

• Poliittisen johtoryhmän ja kunnan johtoryhmän yhteiskokouksissa (kerran kuukaudessa) käsitellään
strategian keskeisimpiä kokonaisuuksia, niihin liittyviä evauksia ja asioiden merkittävyyttä poliittisesta
näkökulmasta
• Toimialueen johtoryhmä
• Evauksen lähetekeskustelu ja ohjaus yhtä toimialuetta koskevissa suppeissa evauksissa
• Valmistelun linjaukset toimialueen kannalta merkittävissä asioissa
• Poikkihallinnolliset johtoryhmät (mm. kehittämisen johtoryhmä, HYTE-ryhmä, maankäyttötiimi)
• Evauksen lähetekeskustelu ja ohjaus poikkihallinnollisissa evauksissa
• Valmistelun linjaukset poikkihallinnollisen yhteistyön kannalta merkittävissä asioissa

Eri toimijoiden roolit evaus-prosessissa
• Poliittinen johtoryhmä
• Poliittisen johtoryhmän ja kunnan johtoryhmän yhteiskokouksissa (kerran kuukaudessa) käsitellään strategian
keskeisimpiä kokonaisuuksia, niihin liittyviä evauksia ja asioiden merkittävyyttä poliittisesta näkökulmasta

• HYTE-lautakunta
• Hallintosääntö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn (EVA)
ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen
ohjauksesta.
• Seuraa ja arvioi kunnan EVA-mallin toteutumista.

• Tarkastuslautakunta
• Tehdyt ennakkoarvioinnit eli EVA:t kootaan kunnassa vuosittain yhteen tarkastuslautakunnan laatimaan
arviointikertomukseen kunnan muun arviointitiedon kanssa, jossa arvioidaan sitä, ovatko valtuuston asettamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tämä on osa kunnan tilinpäätöksen
tarkastusta, ja se perustuu kuntalain 71 §:ään.

• Luottamushenkilöt/Päätöksentekijät
• tehtävä on käydä arvokeskustelu eri vaihtoehdoista päätöksenteon yhteydessä. Vaikutusten ennakkoarviointi ei poista
päätöksenteosta arvovalintoja.
• Vaikutusten keskinäinen arvottaminen on päätöksentekijöiden tehtävä. Vaihtoehtojen paremmuus riippuu lopulta
arvopohjasta ja näkökulmasta.
• Vaikutusten ennakkoarvioinnin tulokset viedään päätöksentekoelinten käsittelyyn esityslistan/pöytäkirjan liitteenä tai osana
esittelytekstiä.
• Päätöksentekijöiden on resursoitava ennakkoarviointien tekeminen.

Kuntalaisten osallistuminen EVAukseen
• Ennakkovaikutusten arvioinneissa on tärkeää huolehtia kuntalaisten osallisuus-ja vaikuttamismahdollisuuksien
toteutumisesta
•

Asukkaiden/asiakkaiden osallistumisen mahdollisuuksia halutaan vahvistaa, lisätä ja kehittää Tuusulan osallisuusmallin ja strategian mukaisesti

• Aiheesta, jo olemassa olevasta tiedosta ja evauksen laajuudesta riippuen, kaikissa evauksissa ei kuitenkaan ole
tarvetta kuulla kuntalaisia erikseen, vaan moninäkökulmainen viranhaltija/asiantuntija-arvio riittää.
•

Evaus on osa normaalia valmistelua eikä kaikessa valmistelussa kuulla suoraan kuntalaisten mielipidettä.

•

Joskus vuorovaikutteinen työ valtuuston kanssa voi riittää tuomaan kuntalaisnäkökulman riittävästi esille

• Jos kuntalaiset/asukkaat/asiakkaat otetaan mukaan ja heitä kuullaan on tärkeää että aihe:
1) kiinnostaa kuntalaisia/asukkaita/asiakkaita
2) vastauksilla on vaikutusta, kokemus kuulluksi tulemisesta
3) kuulemisprosessi suhteutetaan resursseihin
4) tuloksista viestitään osallistuneille ja yleisesti

• Asian/päätöksen kuntalaisvaikutusten laajuudesta riippuen ja mitä laajemmasta evauksesta on kysymys, sitä
tärkeämpää on ottaa kuntalaiset mukaan EVAuksen laadintaan.
• EVAus-prosessia suunnitellessa tulee aina laatia osallisuus- ja viestintäsuunnitelma
• Osallistumisen tapoja voivat olla mm. tilaisuudet ja tapahtumat, kyselyt, palautteenanto ja kyselyt

Tuusulassa vuonna 2020
tehdyt evaukset

Ennakkovaikutusten arviointi Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja
opetuksen kehittäminen
• Tuusulan ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämistä koskevan asian valmistelussa
toteutettiin ennakkovaikutusten arviointi 12/2019-2/2020
• Asian valmistelussa sovellettiin Kuntaliiton ennakkovaikutusten arvioinnin mallia.
• Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseksi ennakkovaikutusten arviointi toteutettiin
seuraavasti:
•
•
•
•
•

Huoltajille järjestettiin vanhempainilta 12.12.2019, jossa esiteltiin neljä eri kehittämisvaihtoehtoa sekä järjestettiin osallistavaa yhteistä
työskentelyä
Toteutettiin kysely Klemetskogin ja Kievarin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen huoltajille tammikuussa 2020 vanhempainillassa
esitetyistä vaihtoehdoista
Järjestettiin tilaisuus Klemetskogin esi- ja perusopetuksen oppilaille tammikuussa 2020 teemasta ”Tulevaisuuden koulu”
Järjestettiin henkilöstökysely Klemetskogin opetushenkilöstölle vaihtoehdoista helmikuussa 2020
Tuotettiin viranomaistietoa talousvaikutusten arviointia varten

• Ennakkovaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämistä
ja mahdollista sijoittumista neljällä eri vaihtoehdolla.
• Ennakkovaikutusten arvioinnin lisäksi kehittämisestä on tiedotettu sekä Kievarin varhaiskasvatusyksikön
että Klemetskogin koulun henkilöstöä ennen prosessin alkua.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen
kehittäminen - vaikutusten ennakkoarviointi
osana päätöksentekoa
Päätöksenteko:
• Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 25.2.2020
• Kunnanhallitus, 16.3.2020
• Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, 16.3.2020
• Valtuusto, 6.4.2020
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnalta pyydettiin lausuntoa tehtyyn
evaukseen
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
21.4.2020 antoi lausunnon tehdystä evauksesta:
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen
kehittäminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan lausunto | Tuusula (cloudnc.fi)
• Valtuuston tekemästä päätöksestä valitettiin ja
valituksia käsiteltiin kunnanhallituksessa 18.5. ja 15.6.
• Valituksiin ei ole vielä saatu oikeuden ratkaisua

Ennakkovaikutusten arviointi Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan koulut
• Osana palveluverkkosuunnitelman etenemistä on syksyllä 2020 toteutettu ennakkovaikutusten arviointi kunnassa
hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman vaikutuksista Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan kouluihin.
• Ennakkovaikutusten arvioinnissa tuotettiin tietoa päätöksenteon tueksi siitä, mitä vaikutuksia mahdollisilla
palveluverkon muutoksilla on. Ennakkovaikutusten arviointi tehtiin suhteessa kunnan hyväksyttyyn
palveluverkkosuunnitelmaan. Keskeisenä tehtävänä on arvioida eri yksiköiden osalta sitä, mitä vaikutuksia on sillä,
•
•
•

jos koulu yhdistyy läheisyyteen rakentuviin tai rakentuneisiin monitoimikampuksiin
jos koulu säilyy omana itsenäisenä yksikkönään
jos koulu yhdistyy toisen yksikön kanssa

• Ennakkovaikutusten arviointia varten kerättiin tietoa:
•
•

•
•
•
•

Järjestämällä kuntalais- ja vanhempainillat kouluilla: Linjamäki. 10.9.2020, Tuomala, 15.9.202 ja Nahkela, 29.9.2020
Järjestämällä henkilöstötilaisuudet ja kuulemiset kouluilla
• Linjamäki: henkilöstötilaisuus 8.9.2002 ja kuuleminen 20.10.2020
• Nahkela: henkilöstötilaisuus 15.9.2020 ja kuuleminen 19.10.2020
• Tuomala: henkilöstötilaisuus 8.9.2020 ja kuuleminen 6.10.2020
Työskentelemällä lasten kanssa toteuttamalla lasten kuuleminen lasten omilla kouluilla 22.9.-9.10.2020
Toteuttamalla kyselyt huoltajille, henkilöstölle, kuntalaisille ja luottamushenkilöille (15.-30.9.2020).
Pyytämällä lausuntoja oppilaskunnilta, vanhempainyhdistyksiltä, neuvostoilta sekä muilta rekisteröidyiltä yhdistyksiltä ja
toimijoilta (15.9.- 9.10.2020)
Laatimalla taloudellisia selvityksiä (syys-lokakuu 2020) sekä tuottamalla tietoa ja tilastoja (syys-lokakuu 2020)

Ennakkovaikutusten arviointi Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan koulut
• Tärkeä osa ennakkovaikutusten arviointia on ollut arvioida
vaikutuksia lasten osalta ja lasten itsensä tekemä arviointi
asiaan. Lapsivaikutusten arviointi koostuu mm.
oppilaskuntien ja neuvostojen lausunnoista sekä lasten
ja nuorten kuulemisesta, joka on toteutettu koulujen ja
opettajien toimesta 22.9.-9.10.2020.
• Lapsivaikutusten arviointi on toteutettu seuraavalla tavalla:
• Oppilaskuntien lausunnot - lausuntopyynnöt on lähetetty
oppilaskuntien ohjaaville opettajille 15.9.2020
• Lapsi- ja perheasioiden neuvoston lausunto asiasta lasten ja
perheiden näkökulmasta, myöskin muut neuvostot ovat voineet
asiasta lausua, kuten nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto tai
ikäihmisten neuvosto - sama lausuntopyyntö lähtenyt neuvostoille
• Koulujen vanhempainyhdistysten lausunnot
• Lasten kuuleminen, joka toteutetaan lasten ikä huomioiden omassa
koulussa. Tähän koulut ovat saaneet halutessaan tukea.
• Laajana toteutetussa pienten koulujen ennakkovaikutusten
arvioinnissa on kuntalaisvaikutuksia arvioivassa kyselyssä vastaajina
olleet
huoltajat. Kyselyssä huoltajat ovat arvioineet vaikutuksia lastensa ja
perheidensä näkökulmista.

Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan koulut
– vaikutusten ennakkoarviointi osana
päätöksentekoa
• Ennakkovaikutusten arviointi - Linjamäen,
Nahkelan ja Tuomalan koulut
• Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 20.10.2020
• Kunnanhallitus 16.11.2020

• Palveluverkkosuunnitelma
• Kunnanhallitus 30.11.2020
• Valtuusto 7.12.2020
• Valtuuston tekemästä päätöksestä valitettiin ja
valitusta käsiteltiin kunnanhallituksessa
15.2.2021
• Valitukseen ei ole saatu oikeuden ratkaisua

Esimerkkejä ennakkovaikutusten arvioinnissa käytetystä materiaalista

Yhteenveto ennakkovaikutusten
arvioinnin mallin käyttöönotosta
vuonna 2020

Yhteenveto ennakkovaikutusten arvioinnin
mallin käyttöönotosta vuonna 2020
• Ennakkovaikutusten arvioinnit Tuusulassa vuonna 2020
• Sivistys 2 (laaja evaus)
• Kasvu ja ympäristö 0
• Kuntatoimiala ja Yhteiset palvelut 0

• Kasvun ja ympäristön toimialueella tehtiin lakisääteisiä MRLn mukaisia vaikutusten arviointeja
• Tuusulan eva-mallin mukaan MRLn mukaisia vaikutusten arviointeja tulisi täydentää kunnan eva-mallin näkökulmilla.
• Näin toimitaan Hyrylän palvelukeskuksen vaikutusten arvioinnin osalta vuoden 2021 aikana

• Tehdyt evaukset ovat aineistoltaan laajoja ja osallistumisen mahdollisuuksien osalta kattavia.
Näkökulmien käsittely sekä aineiston pohjalta tehty analyysi jää osin ohueksi.
• Ennakkovaikutusten arvioinnin dokumenttipohjat ja sähköinen työkalu otettiin käyttöön syksyllä 2020
• Henkilöstön koulutus siirtyi keväälle 2021 ja luottamushenkilöiden osalta päädyttiin järjestämään
koulutukset syksyllä 2021 uuden valtuustokauden käynnistyttyä.
• Tehtyjen evausten määrä on vähäinen kunnan päätöksenteossa olevien asioiden määrään
suhteuteutettuna. Mallin käyttöönoton edetessä tähän on kiinnitettävä huomiota.

Ennakkovaikutusten arvioinnin mallin
käyttöönotto Tuusulassa 2019-2021

Tehdyt/tekeillä olevat evaukset (2019-) 2020 (-2021):

Jokelan palveluverkon evaus

Ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen evaus
Syksy
2019

Kevät
2020

Tuusulan eva-mallin käyttöönotto 2019-2020:
Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto kirjattu vuoden 2019
tavoitteisiin
• 2/2019 Kuntaliiton eva-mallin esittely kunnanhallituksen
seminaarissa
• 12/2019-6/2020 Tuusulan eva-mallin valmistelu
poikkihallinnollisesti
• 2/2020 Tuusulan eva-mallin luonnoksen esittely
kunnanhallituksen seminaarissa

Hyrylän palvelukeskuksen evaus

Linjamäen, Nahkelan ja
Tuomalan koulujen evaus

11.8.
Hytelautakunta

17.8.
Kunnanhallitus

Syksy
2020

Kevät
2021

5.10.
Valtuuston päätös
mallin
käyttöönotosta

Eva-pohjien käyttöönotto

Koulutukset
viranhaltijoille
Syksyllä 2021
koulutukset uusille
luottamushenkilöille

Sähköisen työkalun käyttöönotto

