
Yritysvaikutusten arviointi –malli 

Lieto 



Merkittävällä osalla kunnan päätöksistä on 

yritysvaikutuksia, siksi on syytä pohtia; 

• Vaikuttaako tekeillä oleva päätös yrityksiin tai yritystoiminnan 
edellytyksiin? 

 

• Onko vaikutus myönteinen vai kielteinen? 

 

• Onko vaikutus suora vai epäsuora? 

 

• Kuinka suuri on päätöksen taloudellinen/toiminnallinen vaikutus? 

 

• Kuinka moneen yritykseen vaikutus kohdistuu? 



Hyödyt 

• Yritysvaikutusten arvioinnilla voidaan saavuttaa ainakin seuraavia 
hyötyjä; 

 

– Päätöksenteon läpinäkyvyys lisääntyy, 

– Päätösten tasapuolisuus yritysten kesken varmistuu, 

– Palveluiden tuottamisvaihtoehdot tulevat entistä paremmin harkintaan, 

– Markkinoiden toimivuutta voidaan parantaa, 

– Päätösperustelut monipuolistuvat ja valitustarpeet vähenevät, 

– Kunnan vetovoimaisuus paranee. 



Tavoitteet 

• Minimoidaan kielteisiä yritysvaikutuksia, 

 

• Maksimoidaan myönteisten vaikutusten hyödyt, 

 

• Päätökset ovat yritysten kannalta johdonmukaisia, pitkäjänteisiä ja 

läpinäkyviä. 



Kunnan rooli yritysvaikutusten arvioinnissa 

• Kunta infrastruktuurin tuottajana – toimintaedellytykset, reagointi ja 
ennakointi, 

 

• Kunta kumppanina – elinkeinopolitiikka ja hanketyö 

 

• Kunta asiakkaana - kunnan hankinnat, 

 

• Kunta kotina – asuminen, yritysten kotipaikka ja 
yrittäjäystävällisyysmaine. 



Päätösten vaikutusten ”nelikenttä”  

• Merkittävä 

 

• Vähäinen 

 

• Suora 

 

• Epäsuora eli sivuvaikutus 



Valmisteluohje 

• Suora yritysvaikutus, tulee esityslistan/esittelytekstin kuvata selkeästi, 

 

• Arviointitapa tulee kertoa, 

 

• Merkittävät sivuvaikutukset tuodaan esiin ja ne on otettava huomioon 
valmistelussa, 

 

• Vähäiset yritysvaikutukset otetaan huomioon valmistelussa 
mahdollisuuksien mukaan.  

 

• Erityistä huomiota tulee kiinnittää päätöksen mahdollisiin kielteisiin 
vaikutuksiin, 

 

• Tapauksissa, joissa sivuvaikutus on vähäinen, tuodaan esiin myönteiset 
yritysvaikutukset. 



Pohdinnan tueksi  

• Asian valmistelussa voidaan käyttää ”kyllä/ei” – mallia esim. seuraavasti; 
– Mahdollistaako yritysten pitkäjänteisen kehittämisen? 

– Vaikuttaako positiivisesti työpaikkojen syntymiseen? 

– Edistääkö elinkeinorakenteen monipuolistumista? 

– Lisääkö yritysten liiketoimintamahdollisuuksia? 

– Kohteleeko yrityksiä tasapuolisesti? 

– Mahdollistaako paikallisten yritysten osallistumisen tarjouskilpailuun? 

– Helpottaako yritysten logistiikkaa (..tavara- ja työpaikkaliikenne)? 

– Onko tehty kustannusvertailu kunnan järjestämän toiminnan ja yksityisen palvelun välillä? 

 

• Ja toisaalta; 
– Aiheuttaako yrityksille kertaluonteisia kuluja tai investointeja? 

– Lisääkö yritysten juoksevia kuluja? 

– Lisääkö yritysten hallinnollista työtä? 

– Vähentääkö yritysten liiketoimintamahdollisuuksia? 

– Vaikeuttaako yritysten työvoiman saantia? 

– Vaikeuttaako yritysten logistiikkaa? 

– Vähentääkö kunnan vetovoimatekijöitä? 

– Kaventaako kunnan elinkeinorakenteen monipuolisuutta? 

 

• Edellä mainituista päätöksen (viranhaltija- /toimielin) esittelytekstiin lyhyt kuvaus ja 
arvio positiivisen ja negatiivisen vaikutuksen suuruusluokasta.  


