VARPAISJÄRVEN KUNTA
PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
TOIMIELIN

______________________________________________________

ESITYSLISTAN ASIA

_____________________________N:O_______PVM__________

LAATIJA/-T

_____________________________________________________

Positiivinen vaikutus
Kyllä Neutraali Kyllä Negatiivinen vaikutus
1. Säästää yritysten kertaluonteisia kuluja tai
Aiheuttaa yrityksille kertaluonteisia kuluja
investointeja
tai investointeja
2. Vähentää yritysten juoksevia kuluja
Lisää yritysten juoksevia kuluja
3. Vähentää yritysten hallinnollista työtä
Lisää yritysten hallinnollista työtä
4. Lisää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia
Vähentää liiketoimintamahdollisuuksia
5. Helpottaa yritysten työvoiman saantia
Vaikeuttaa yritysten työvoiman saantia
6. Helpottaa yritysten logistiikkaa
Vaikeuttaa yritysten logistiikkaa
7. Lisää kunnan vetovoimatekijöitä
Vähentää kunnan vetovoimatekijöitä
8. Edistää elinkeinorakenteen monipuolistuKaventaa elinkeinorakenteen monipuolismista
tumista

Positiivisten vaikutusten lyhyt kuvaus ja arvio suuruusluokasta
1._________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________
7.__________________________________________________________________________________
8.__________________________________________________________________________________

Negatiivisten vaikutusten lyhyt kuvaus ja arvio suuruusluokasta
1.__________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________
7.__________________________________________________________________________________
8.__________________________________________________________________________________

PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Merkittävällä osalla kunnan päätöksistä on yritysvaikutuksia.
Yritysvaikutusten arvioinnilla pyritään ennakoimaan päätösten vaikutuksia. Olennaisia kysymyksiä ovat:
- Vaikuttaako tekeillä oleva päätös yrityksiin tai yritystoiminnan mahdollisuuksiin?
- Myönteinen/kielteinen vaikutus?
- Suora/epäsuora vaikutus?
- Kuinka suuri taloudellinen tai toiminnallinen vaikutus on?
- Kuinka moneen yritykseen vaikutus kohdistuu?
Yritysvaikutusten arvioinnilla saavutetaan ainakin seuraavia hyötyjä:
- päätöksenteon läpinäkyvyys lisääntyy
- markkinoiden toimivuus paranee
- päätösten tasapuolisuus yritysten kesken varmistuu
- palvelujen tuottamisvaihtoehdot tulevat harkintaan
- valitusprosessit vähenevät
- päätösperusteet monipuolistuvat
- kunnan vetovoimatekijät tulevat harkituiksi
Yritysvaikutusten arvioinnille kunnassa voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:
1. Minimoidaan kielteisiä yritysvaikutuksia.
2. Maksimoidaan myönteisten vaikutusten hyödyt.
3. Saadaan aikaan yritysten kannalta johdonmukaista, pitkäjänteistä ja läpinäkyvää päätöksentekoa.
Päätöksenteon yritysvaikutukset tulee tunnistaa läpäisyperiaatteella. Keskeisten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tunnistaa mahdolliset yritysvaikutukset sekä hahmottaa, onko mahdollinen yritysvaikutus merkittävä vai
vähäinen, kenen siitä tulisi tietää, ja miten vaikutus huomioidaan päätöksenteossa. Sisäisen tiedonkulun saumattomuus on tässä tärkeä.
Kuntaa tulee tarkastella yritysvaikutusten kannalta neljässä eri roolissa:
1.
2.
3.
4.

Kunta infrastruktuurin tuottajana: toimintaedellytykset, reagointi ja ennakointi
Kunta kumppanina: elinkeinopolitiikka ja hanketyö
Kunta asiakkaana: kunnan hankinnat
Kunta kotina: asukkuus, kotipaikka, kokemus yrittäjäystävällisyydestä

Päätökset voidaan jakaa ”nelikentäksi” seuraavilla kriteereillä:
-

merkittävä yritysvaikutus / vähäinen yritysvaikutus
suora yritysvaikutus / sivuvaikutus

Näiden perusteella voidaan ottaa käyttöön seuraava peruslinjaus ja ohjeistus:
1. Mikäli päätöksellä on merkittävä, suora yritysvaikutus, tulee toimielimen esityslistan tai viranhaltijapäätöksen esittelytekstissä selkeästi kuvata päätöksen vaikutukset yritystoimintaan, sekä miten arviointi on suoritettu
2. Mikäli päätöksellä on merkittävä sivuvaikutus yritystoimintaan, asia tulee ottaa huomioon valmistelussa.
valmistelija tuo päätösehdotusta esitellessään esiin tärkeät sivuvaikutukset.
3. Mikäli päätöksellä on suora vähäinen yritysvaikutus, se huomioidaan valmistelussa mahdollisuuksien mukaan osana normaalia toimintaa. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää päätökseen mahdollisesti liittyviin välittömiin kielteisiin vaikutuksiin.
4. Mikäli päätöksellä on vain vähäinen sivuvaikutus yritystoimintaa, tuodaan esiin myönteisiä yritysvaikutuksia
mahdollisuuksien mukaan.

