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Ennakkovaikutusten arviointi ja
asukasosallistuminen tehdään, kun
Päätös on strategisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävä.
Päätöksellä
on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin suoria vaikutuksia tai
.
merkittäviä epäsuoria vaikutuksia
− kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, elinoloihin, ympäristöön ja
ilmastoon
− elinkeinoelämään
− johonkin ihmisryhmään tai kaupungin alueeseen
− palvelujärjestelmään: mitä palveluja tarjotaan ja, miten niitä
saavutetaan.
Jos linjauspäätöksessä on vaikutusten arviointi ja asukasosallistuminen
tehty, ei sitä enää operatiivisessa päätöksenteossa tehdä uudelleen.

Ennakkovaikutusten arvioinnin
kohteita
Kuntastrategia ja siihen liittyvät ohjelmat ja suunnitelmat
Esimerkkejä ohjelmista ja suunnitelmista:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimenpideohjelma
Opetussuunnitelman laatiminen ja sen toteutumisen arviointi
Nuorisopalvelujen toimintasuunnitelmat
Maapoliittisen ohjelman laatiminen
Katu-, ympäristö- ja yhdyskuntatekninen suunnittelu
Kiinteistöjen suunnittelu
Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen
Joukkoliikenneohjelman laatiminen
Ilmasto-ohjelma

Palveluverkon uudistaminen, palvelujen muutokset ja palvelujen kehittäminen
Hankeideointi ja hankevalmistelu
Harkinnan mukaan myös, kun vastataan lausuntoihin tai esityksiin, kun asia on uusi tai
ennakoidaan herättävän kiistanalaisia tulkintoja.

Ennakkovaikutusten arviointi ja asukasosallistuminen
päätöksenteon valmistelussa prosessikaavio

Valmistelusta
vastaava
viranhaltija

Valmistelija-/t
vastuualueilla

Päätös vaikutusten
arvioinnin
tekemisestä/laajuudesta

1.
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Viranhaltija,
lautakunta,
kaupunginhallitus,
kaupunginvaltuusto
Vastuualue/
Sisäinen tarkastus

Tarvittaessa
ohjeistus/esimies
tai kj.
johtoryhmä

Vaikutusten arvioinnin
osat: strateginen, eva,
lapsi, yritys

Vaikutusten tunnistaminen ja arvioinnin
rajaaminen/Strateginen, Eva, lapsi, yritys
vaikutusten arviointi/laaja, suppea
Päätösvaihtoehtojen muodostaminen
Asukas-, yritys- ja luottamushenkilöosallistuminen
sovitulla menetelmällä – Tiedon kerääminen
Vaihtoehtojen vertailu, suhteessa
luottamushenkilö- ja asukasosallistumisen tietoon
Päätösesityksen laadinta

Päätös

Päätöksen seuranta
ja arviointi

Asukasosallistumisen
tarve ja
tapa/osallisuusvastaavan arvio

Kaavat ja
ympäristötoimen
lupamenettelyt
lakisääteisesti

1. Ennakkovaikutusten arviointi/Vaikutus
strategiaan

Strategisen vaikuttavuuden arviointi
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Elinvoima

Heikentää strategisen tavoitteen toteutumista
Vaihtoehdolla ei strategista vaikutusta
1 Lisää hieman tavoitteen toteutumista
Lisää merkittävästi tavoitteen toteutumista
Mahdollistaa strategisen tavoitteen toteutumisen täysin
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Parannamme työllisyyttä ja elinvoimaa toimimalla ennakoivasti ja
ennakkoluulottomasti.
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja
toimivat palvelut.
Tarjoamme monipuolia asumisen vaihtoehtoja kaikille
kohderyhmille.
Panostamme matkailu- ja elämänlaatupalveluiden kehittämiseen.
Lisäämme tehokasta viestintää ja markkinointia.

Hyvinvointi
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Tarjoamme asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut.
Tuemme asukkaiden omatoimisuutta.
Tuemme asukkaiden hyvinvoinnin ja työllisyyden paranemista.
Tarjoamme edistykselliset oppimisympäristöt ja opinpolut
kaikenikäisille.
Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja.

Uudistuvat toimintatavat
Talous ja johtaminen
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Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin toimintaprosesseja ja
omaisuudenhallintaa jatkuvasti.
Kehitämme työyhteisö- ja palvelurakennetta.
Kohdennamme henkilöresurssit ja osaamisen oikein.

Palveluiden kehittäminen
Järjestämme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja
ympäristö huomioon ottaen.
Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria.
Luomme lisäarvoa palveluprosesseihin teknologiaa hyödyntäen.
Panostamme taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävään
kehitykseen.

Osallistamisessa ja kumppanuudessa
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.
Terävöitämme kaupungin omistajaohjausta ja edunvalvontaa.
Rakennamme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä
yhteistyöverkostoa.

2. Ennakkovaikutusten arviointi/Asukkaat, ympäristö,
ilmasto, organisaatio, henkilöstö, talous
Päätettäväksi vietävän asian valmistelussa arvioidaan erilaisia vaikutuksia yhtäaikaisesti seuraavista
näkökulmista:
−
−
−
−
−

Asukkaat, mm. lapsivaikutusten arviointi
Ympäristö
Ilmasto
Kaupungin organisaatio ja henkilöstö
Kaupungin talous

Käytetään Hyvinvointikertomuksen sähköistä ennakkovaikutusten arviointi -työkalua.
Lisäksi arviointitiedon hankinnassa käytetään asukkaiden osallistumisen muotoja
Yhteyshenkilöt: Arja Kujala, arja.kujala@imatra.fi; p. 02026172227, Sirkku Sarlomo,
sirkku.sarlomo@imatra.fi, p. 0206172225
Sähköisen ennakkovaikutusten arviointi -työkalun pääkäyttäjät: Arja Kujala ja Minna Leinonen,
minna.leinonen@imatra.fi, p. 0206173515
M-Filesiin muodostetaan työvaihe ennakkovaikutusten arvioinnille, kun alustaa päivitetään (odottaa
päivitystä).

2.1 Ennakkovaikutusten arviointi/Lapset, lapsen
oikeudet lapsivaikutusten arvioinnin perustana
Lapsen etu = Miksi lapsivaikutusten arviointia tehdään
− Tavoitteena on löytää lasten kannalta kussakin tilanteessa paras mahdollinen ratkaisu.
− Arvioinnilla tunnistetaan myönteiset, kielteiset ja neutraalit vaikutukset lasten
hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.
Osallisuus = Lapsen edun harkintaan kuuluu lasten näkemysten
selvittäminen
− Lapsen on saatava vapaasti ilmaista näkemyksensä. Näkemykset on otettava huomioon
lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
Yhdenvertaisuus
− Eri lapsiryhmien tunnistaminen tiedon keruussa.
− Jokaisen lapsen oikeus tulla kuulluksi.
Kasvu ja kehitys
− Kyse on lapsen kehityksen varmistamisesta kohti aikuisuutta ja parhaiden mahdollisten
olosuhteiden järjestämisestä lapsen nykyistä elämää varten.
− Lapsen eri oikeudet näkökulmina arvioinnissa.
− Monitoimijaisuuden tarve.

3. Ennakkovaikutusten arviointi/Elinkeinoelämä ja
yritykset
1. Lieviä vaikutuksia useille yrityksille tai merkittäviä vaikutuksia harvoille
yrityksille, suppea arviointi
Yritysvaikutusten arviointitiedon kokoamista varten valmistelija konsultoi tarvittaessa
sekä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n yrityspalvelujen asiantuntijoita että
keskustelee asianosaisten ja/tai Imatran Seudun Yrittäjät ry:n kanssa.
2. Merkittäviä vaikutuksia useille yrityksille, laaja arviointi
− Valmisteltavalla asialla on merkittäviä vaikutuksia useille yrityksille, yritysten
toimintaedellytyksiin tai vaikutukset ovat vaikeasti hahmotettavissa.
− Merkittäviä vaikutuksia –prosessia käytetään esimerkiksi asioissa, joilla on
vaikutuksia työllisyyteen, verotuloihin, kaupungin tuottoihin ja kustannuksiin,
liikenteeseen, saavutettavuuteen, maan arvoon sekä kaupungin tunnettuuteen.
- Valmistelija tekee yritysvaikutusten arvioinnin yhdessä asiantuntijoiden kanssa.
Mukaan kutsutaan Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n yrityspalvelujen
asiantuntijoiden edustajat/t ja Imatran Seudun Yrittäjät ry:n edustaja/t.
− Vaativimmissa arvioinneissa hyödynnetään tarvittaessa ulkopuolista osaamista.

Vaikutusten arviointi esityslistalle
− Vaikutusten arviointia varten kootut tiedot liitetään esityslistan tai
viranhaltijapäätöksen oheismateriaaliksi.
− Esityslistalle tai viranhaltijapäätökseen ennen päätösesitystä kirjoitetaan
tiivistetysti koottujen tietojen pohjalta valmisteltu vaikutusten arviointi.
− Jos valmisteltavalla asialla ei ole tunnistettuja vaikutuksia, myös se
kirjataan esityslistalle näkyviin.

