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TEUVA – Opistoselvitys / EVA-lomakkeet 

LOMAKE 1  Arvioidaan neljästä eri näkökulmasta, tarvitaanko ennakkoarviointia ja millaisiin asioihin 

arvioinnissa tulisi keskittyä   

Kuntalaisvaikutukset      
 
Muutoksen kohde 

On 
vaikutuksia 

Ei ole 
vaikutuksia 

Selvi- 
tettävä 

Terveys ja hyvinvointi x   

Yhdenvertaisuus kuten sukupuolten ja  kieliryhmien välinen 
 tasa-arvo 

 x  

Työllisyys ja työelämä  x  

Tietoyhteiskuntataidot x   

Turvallisuus ml. tietoturva  x  

Palvelujen ja sosiaaliturvan taso, kattavuus ja saatavuus myös 
kunnan eri alueilla ja kielillä 

x   

Jokin muu, mikä    

Ympäristövaikutukset  
 
Muutoksen kohde 

On 
vaikutuksia 

Ei ole 
vaikutuksia 

Selvi- 
tettävä 

Ihmisten elinolot, terveys ja viihtyvyys  x  

Maaperä, luonnon monimuotoisuus, ilmasto  x  

Maisema, kaupunkikuva, kulttuuriperintö x   

Jokin muu, mikä    

Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 
 
Muutoksen kohde 

On 
vaikutuksia 

Ei ole 
vaikutuksia 

Selvi- 
tettävä 

Organisaation keskinäiset toimivaltamuutokset x   

Uudenlaiset palvelujen tuottamistavat (esim. tilaaja-tuottaja-
malli, palvelusetelin käyttö jne. ) 

x   

Organisaation tehtävien määrä, laatu tai menettelytavat x   

Henkilöstön määrä, asema ja osallisuus x   

Organisaation raportointi-, tiedottamis- ja selvitysvelvoitteet ja 
muut uudet hallinnolliset tehtävät 

x   

Jokin muu, esim. kielelliset velvoitteet    

Taloudelliset vaikutukset 
 
Muutoksen kohde 

On 
vaikutuksia 

Ei ole 
vaikutuksia 

Selvi- 
tettävä 

Väestöryhmien ja kotitalouksien asema ja käyttäytyminen x   

Yritysten toiminta, niiden välinen kilpailu ja kansainvälinen 
kilpailukyky ja markkinoiden toimivuus 

 x  

Kunnallistalouden yhteisöjen rahoitus, voimavarojen jako, 
työllisyys ja tuottavuus 

x   

Palvelutuotannon muutos x   

Jokin muu, mikä    
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LOMAKE 2  Kuvataan eri vaihtoehdot ennakkoarvioinnin piirin otettavaksi päätetyn asian 
valmistelussa 

 

PÄÄTÖSVAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN 

Nollavaihtoehto (nykyisen toimintatavan tai käytännön jatkaminen) 

Teuvan ja Kauhajoen kansalaisopistot jatkaisivat itsenäisinä toimijoina 

 

 

Maksimivaihtoehto 

Teuvan kansalaisopisto yhdistettäisiin Kauhajoen kansalaisopistoon 

 

 

Kompromissivaihtoehto 1 

Teuvan kansalaisopisto ostaisi hallinnon toimistosihteeripalvelua Kauhajoen kansalaisopistosta, Teuvalla 
yhä oma rehtori ja lisäksi yhdyshenkilö 

 

 

 

Kompromissivaihtoehto 2 
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LOMAKE 3   Vaihtoehtojen vaikutuksia verrataan nollavaihtoehtoon ja pohditaan, miten eri vaihtoehtojen 

mukaiset päätökset vaikuttavat 

 

Kuntalaisvaikutukset 

 
 
Muutoksen kohde 

 
Nollavaihtoehto 

 
Maksimivaihtoehto 

Kompromissi- 
vaihtoehto 1 

Kompromissi- 
vaihtoehto 2 

 
Terveys ja hyvinvointi 
 
 
 
 
 

Hyvinvoinnin 
edistämistyö 
velvoittaa, mutta 
resurssit 
kehittämiselle 
rajalliset 

Hyvinvointityö 
isommilla hartioilla, 
jolloin kehittämiseen 
paremmin resurssia 

Hyvinvointityön 
kehittämiseen lähes 
samat resurssit kuin 
nollavaihtoehdossa, 
isomman opiston 
kokemus ja tietotaito 
käytettävissä 

 

 
Yhdenvertaisuus 
kuten sukupuolten ja 
kieliryhmien välinen 
tasa-arvo sekä 
osallisuus 
 

    

 
Työllisyys ja työelämä 
 
 
 
 

    

 
Tietoyhteiskuntataidot 
 
 
 

Kurssitarjonta omien 
resurssien puitteissa. 
Sähköiset palvelut 
käyttöön jollain 
aikavälillä. 

Kurssitarjonnan 
toteuttamiseen 
laajemmat 
mahdollisuudet 
isommassa 
työyhteisössä. 
Sähköiset palvelut jo 
käytössä ja 
toiminnassa. 

Sama tilanne kuin 
nollavaihtoehdossa. 
Tukea paremmin 
saatavilla siirryttäessä 
sähköisten 
palveluiden käyttöön. 

 

 
Turvallisuus  
ml. tietoturva 
 
 

    

 
Palvelujen ja 
sosiaaliturvan taso, 
kattavuus ja saatavuus 
myös kunnan eri 
alueilla ja kielillä 
 

Ei muutoksia 
nykytilaan. 

Kurssitarjontaa 
ylläpidetään ja 
kehitetään Teuvan 
toiveiden mukaisesti 
ja opiskelijoiden 
riittäessä kaikilla 
kylillä kuten tähänkin 
asti. Toimisto siirtyisi 
Kauhajoelle, mutta 
yhdyshenkilö olisi 
tavattavissa Teuvalla. 

Toimistopalvelut 
sijaitsisivat 
Kauhajoella, mutta 
yhdyshenkilö olisi 
tavattavissa Teuvalla. 

 

 
Jokin muu, mikä? 
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Ympäristövaikutukset 
 

 
Muutoksen kohde 

 
Nollavaihtoehto 

 
Maksimivaihtoehto 

Kompromissi- 
vaihtoehto 1 

Kompromissi- 
vaihtoehto 2 

 
Ihmisten elinolot, 
terveys ja viihtyvyys 
 

    

 
Maaperä, luonnon 
monimuotoisuus, 
ilmasto 
 

    

 
Maisema, kaupunki-
kuva, kulttuuriperintö 
 
 

Ei muutoksia. 

Teuvan 
kansalaisopiston 
palvelut tuottaa 
jatkossa Kauhajoen 
kansalaisopisto. 

Ei muutoksia.  

Jokin muu, mikä     

Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 
 

 
Muutoksen kohde 

 
Nollavaihtoehto 

 
Maksimivaihtoehto 

Kompromissi- 
vaihtoehto 1 

Kompromissi- 
vaihtoehto 2 

 
Organisaatioiden 
keskinäiset 
toimivaltamuutokset 
 

Ei muutoksia. 

Kauhajoki tuottaisi 
vapaan sivistystyön 
oppilaitospalvelut 
Teuvalle. Tilaajana 
toimisi kunnanhallitus 
ja opistotoiminnan 
laajuuden päättäisi 
valtuusto 
talousarvion 
yhteydessä 
sivistysjohtajan 
esityksestä.  

Teuvan kunta ostaisi 
osa-aikaista 
toimistosihteeripalvelua 
Kauhajoen kaupungilta. 

 

 
Uudenlaiset 
palvelujen tuottamis-
tavat (esim. tilaaja-
tuottaja-malli, palve-
lusetelin käyttö jne. ) 
 

Ei muutoksia. 

Opetuksen 
järjestämisen malli ei 
sinänsä uusi.  Teuva 
ostaisi opetuksen 
järjestämistä 
vapaassa 
sivistystyössä kuten 
musiikkiopiston 
kohdalla tekee jo nyt. 

Opistojen välillä uusi, 
muttei kunnan ja 
kaupungin välillä uusi 
toimintatapa. 

 

 
Organisaation 
tehtävien määrä, 
laatu tai 
menettelytavat 
 

Ei muutoksia. 
Hallintouudistuksen 
tehtävämuutosten 
vuoksi sivistysjohtajan 
tehtävänkuva 
muuttuu uuden 
valtuustokauden 
alussa. 

Sivistysjohtajan, 
toimistosihteerin ja 
yhdyshenkilön osalta 
muutoksia Teuvalla. 

Toimistosihteeripalvelun 
oheen tarvitaan 
yhdyshenkilö. 

 

 
Henkilöstön määrä, 
asema ja osallisuus 
 
 

Ei muutoksia 

Henkilöstön määrä 
pysyy muuten 
samana, mutta 
Teuvalla 
toimistosihteerin 50% 
osuus poistuu. 
Teuvalle nimetään 

 Toimistosihteerin 50 % 
osuus ostetaan 
Kauhajoelta ja Teuvalle 
nimetään yhdyshenkilö. 
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yhdyshenkilö. 
Tuntiopettajien 
työnantajaksi 
muuttuu Kauhajoen 
kaupunki. 
Henkilöstön 
yhteistoiminnalle 
uusia mahdollisuuksia 
työyhteisön 
kasvaessa. 

 
Viranomaisten 
raportointi-, 
tiedottamis- ja 
selvitysvelvoitteet ja 
muut uudet 
hallinnolliset tehtävät 
 

Ei muutoksia. 

Selvitysvelvoitteet 
siirtyvät opetuksen 
järjestämisvastuun 
mukana. 
Sivistysjohtaja 
valmistelee opiston 
määrärahaesityksen 
Teuvalla. 

Toimistosihteeri laatii 
vaadittavat tilastot, 
maksaa palkat ja 
matkakorvaukset yms. 
toimistotehtäviin 
kuuluvat tehtävät. 

 

 
Jokin muu, esim. 
kielelliset velvoitteet 
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Taloudelliset vaikutukset 
 

 
Muutoksen kohde 

 
Nollavaihtoehto 

 
Maksimivaihtoehto 

Kompromissi- 
vaihtoehto 1 

Kompromissi- 
vaihtoehto 2 

 
Väestöryhmien ja 
kotitalouksien asema 
ja käyttäytyminen 
 

Ei vaikutuksia. 

Kurssimaksujen 
harmonisointi uudessa 
opistossa ja samalla 
kokoontumiskertojen 
yhtenäistäminen 

Ei muutoksia.  

 
Yritysten toiminta, 
niiden välinen kilpailu 
ja kansainvälinen 
kilpailukyky ja 
markkinoiden 
toimivuus 
 

    

 
Kunnallistalouden 
yhteisöjen rahoitus, 
voimavarojen jako, 
työllisyys ja 
tuottavuus 
 

Hallintouudistuksen 
uusi työnjako ja 
opiston hallinnon 
niukka resurssi 
vaikeuttaa 
opistotoiminnan 
kehittämistä mm. 
ajanpuutteen vuoksi. 

Valtionosuudet siirtyvät 
opetuksen 
järjestämisluvan 
mukaisesti uudelle 
järjestäjälle. Tämä 
huomioidaan 
osalliskuntalaskutuksessa. 
Kauhajoen 
kansalaisopiston isompi 
hallinnon resurssi takaisi 
myös Teuvan palveluiden 
kehittämisen isommassa 
mittakaavassa 
voimavarojen jaon 
näkökulmasta. 

Toimistotehtävien 
hoitoon kokemusta ja 
asiantuntemusta. 
Rehtorin resurssi 
kehittämiseen yhä 
niukka vaikka 
yhteyshenkilö 
auttamassa 
paikallisten 
yksityiskohtien 
hoitamisessa. 

 

 
Palvelutuotannon 
muutos 
 

Ei muutoksia. 

Toimistopalvelut 
fyysisesti Kauhajoella. 
Yhdyshenkilö kuitenkin 
Teuvalla. 

Toimistosihteeri 
fyysisesti 
Kauhajoella. 
Yhdyshenkilö 
kuitenkin Teuvalla. 

 

 
Jokin muu, mikä? 
Kunnan 
vetovoimaisuus 
 

    

 


