
   

 
Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksen teossa (EVA) IISALMI 
 
 
Koulutuspaketti kuntien päättäjille ja viranhaltijajohdolle (3,5 h). Maksimissaan 30 henkilöä. 
 
Aika: 21.2.2014 1. koulutus klo 8.00 - 11.30 
  2. koulutus klo 12.30 -16.00 
Paikka: Iisalmen terveyskeskuksen kokoushuone Virta, Meijerikatu 2, 2. krs., Iisalmi 
EVA koulutuksen aamu- ja iltapäivä ovat samansisältöiset. Ole hyvä ja ilmoittaudu vain toiseen.  
 
Sähköisen hyvinvointikertomuksen perusteet  IISALMI 
EVA koulutuksen rinnalla järjestetään sähköinen hyvinvointikertomus -koulutus. Koulutus on tarkoitettu 
toimijoille, jotka ovat aloittamassa sähköistä hyvinvointikertomustyötä, ovat työskentelyn alkuvaiheessa tai 
haluavat tutustua sähköiseen hyvinvointikertomukseen ja sen hyödyntämiseen. Maksimissaan 15 henkilöä. 
 
Aika 21.2. 2014 1. koulutus klo 9.00 - 11.30 
  2. koulutus klo 12.30 – 16.00  
Paikka: Iisalmen terveyskeskuksen kokoushuone Koski, Meijerikatu 3. krs, Iisalmi 
Koulutuksen aamu- ja iltapäivä ovat samansisältöiset. Ole hyvä ja ilmoittaudu siis vain toiseen.  
   

 

 
Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksen teossa (EVA) KUOPIO  
 
 
Koulutuspaketti kuntien päättäjille ja viranhaltijajohdolle (3,5 h). Maksimissaan 30 henkilöä. 
 
Aika: 25.2.2014  1. koulutus klo 8.00 - 11.30 
  2. koulutus klo 12.30 -16.00 
Paikka: Aluehallintoviraston juhlasali, Hallituskatu 12 - 14, 2. krs, Kuopio 
EVA koulutuksen aamu- ja iltapäivä ovat samansisältöiset. Ole hyvä ja ilmoittaudu vain toiseen 

 
Sähköisen hyvinvointikertomuksen perusteet KUOPIO 
EVA koulutuksen rinnalla järjestetään sähköinen hyvinvointikertomus -koulutus. Koulutus on tarkoitettu 
kunnan toimijoille, jotka ovat aloittamassa sähköistä hyvinvointikertomustyötä, ovat työskentelyn 
alkuvaiheessa tai muuten haluavat tutustua sähköiseen hyvinvointikertomukseen ja sen hyödyntämiseen. 
Maksimissaan 15 henkilöä. 
 
Aika: 25.2.2014  1. koulutus klo 8.00 - 11.30 
  2. koulutus klo 12.30 -16.00 
Paikka: Aluehallintoviraston juhlasali, Hallituskatu 12 - 14, 2. krs, Kuopio 
Koulutuksen aamu- ja iltapäivä ovat samansisältöiset. Ole hyvä ja ilmoittaudu siis vain toiseen.  
 
Halutessasi voit osallistua kahteen eri puolen päivän koulutukseen saman päivä. Esim. aamupäivä 
sähköinen hyvinvointikertomus ja iltapäivä EVA, mutta koulutusten osallistumisjärjestys on valittavissa 
(myös Eva koulutuksessa sivutaan sähköistä hyvinvointikertomustyötä) 
 
Kouluttajat:  Anne Sormunen, erityisasiantuntija,Kuntaliitto 
 Suvi Helanen, hankesuunnittelija, Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPs 2) –hanke 
 EVA / sähköinen hyvinvointikertomus kokemuskouluttajia 
 



   

 
 
 
Koulutusten toteutuksesta vastaa Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) –hanke 
(http://tervishanke.wordpress.com/) yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Ylä-Savon Sote:n 
kanssa. Koulutus on maksuton. Ruokailu omakustanteinen.  Suosittelemme osallistujia ottamaan mukaan 
kannettavia tietokoneita.  Tietokoneiden yhteiskäyttö myös mahdollinen. 
 
Ilmoittautuminen 14.2.2014 mennessä. helena.tormi@kuh.fi 
(Ilmoita koulutus ja onko aamu vai iltapäivä sekä mahdollinen erityisruokavalio kahvia varten) 
 
Lisätietoja: 

 Hankekoordinaattori Helena Törmi, Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) hanke 
p. 044717 9667, helena.tormi@kuh.fi.  

 Hankesuunnittelija Suvi Helanen, Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPs 2) -hanke 
p. 040 5899 215, suvi.helanen@ppshp.fi  
 

Koulutuspäivien ohjelma   
 

klo EVA klo Sähköinen 
hyvinvointikertomus 

 
8.00 (12.30) 

 
Avaus ja kahvit 
 

 
8.00 (12.30) 

 
Avaus ja kahvit 
Huom! Iisalmen sähköinen 
hyvinvointikertomus koulutus 
alkaa klo 9.00 
Sisältö sama. 

 
8.15 (12.45) 

 
Johdatus teemaan 
Vaikutusten arvioinnin tausta  
Vaikutusten ennakkoarviointi laissa 
Kuntaliiton suositus ennakkoarvioinnista 

 
8.15 (12.45) 

 
Tavoitteet ja sisällön esittely 
 

 
8.40 (13.10) 

 
Arviointi prosessina 
Esimerkki ennakkoarvioinnista 
 

 
8.30 (13.00) 

 
Sähköinen 
hyvinvointikertomus 
versio 0.3 – rakenne ja 
sisältö 

 
9.00 (13.30) 

 
Sähköinen EVA 
 

 
9.15 (13.45) 

 
HVK:n prosessimatriisi ja 
vuosikello 

 
9.30 (14.00) 

 
Tauko 
 

 
9.50 (14.15) 

 
Tauko 

 
9.40 (14.10) 

 
Ennakkoarviointiharjoitus ryhmätyönä 

 
10.00 (14.30) 

 
Käytännön harjoittelua 

 
10.40 (15.10) 

 
Ryhmätyön purku 

 
____ 

 
Harjoittelu jatkuu 

 
11.00 (15.40) 

 
Palautekeskustelu ja tilaisuuden päätös 

 
10.45 (15.45) 

 
Yhteenveto ja päätös 

 
11.30  
(16.00) 

 
Lounas (omakustanteinen) 
Päivä päättyy 

 
11.15  

 
Lounas (omakustanteinen) 
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