ÇÎ×ÌÇÍÊß×ÕËÌËÍÌÛÒ
Öß
Ôßß ÖÑÖÛÒ ÌßÔÑËÜÛÔÔ×ÍÌÛÒ
Êß×ÕËÌËÍÌÛÒ ßÎÊ×Ñ×ÒÌ×
ÕßËÐËÒÙ×Ò Ð\\ÌJÕÍÛÒÌÛÑÍÍß

Ô··¬» ï
Ø»´·²¹·² µ¿«°«²µ·
Õ¿«°«²¹·²µ¿²´·¿

ïðòëòîðïê

ï

Ó·¬< §®·¬§ª¿·µ«¬«¬»² ¿®ª·±·²²·´´¿ ¬¿®µ±·¬»¬¿¿²á
Õ¿«°«²¹·² ¬»µ»³·´´< °<<¬*µ·´´< ±² §´»»²< «±®¿¿² ¬¿· ¿·²¿µ·² ª<´·´´·»¬· ª¿·µ«¬«µ·¿
§®·¬§µ·´´» ¬¿· §®·¬§¬»² ¬±·³·²¬¿»¼»´´§¬§µ··²ò Ç®·¬§ª¿·µ«¬«¬»² ¿®ª·±·²¬· ±² µ»·²±
»´ª·¬¬<< »²²¿´¬¿ô ³·´´¿··¿ ª¿·µ«¬«µ·¿ µ¿«°«²¹·² ª¿´³·¬»´»³·´´¿ °<<¬*µ·´´< ±²
§®·¬§µ··²ò Û¬«µ<¬»»² ¬»¸¬<ª·´´< ¿®ª·±·²²·´´¿ ´«±¼¿¿² ²<·² ±´´»² °¿®»³°·¿
¬±·³·²¬¿»¼»´´§¬§µ·< ¶¿ ³¿¸¼±´´·««µ·¿ §®·¬§¬±·³·²²¿´´»ò

Ó·¬< ´¿¿¶±¶»² ¬¿´±«¼»´´·¬»² ª¿·µ«¬«¬»² ¿®ª·±·²²·´´¿ ¬¿®µ±·¬»¬¿¿²á
Ç®·¬§ª¿·µ«¬«¬»² ¿®ª·±·²¬·¿ ´¿¿¶»³°· »´·²µ»·²±ª¿·µ«¬«¬»² ¿®ª·±·²¬· ¬¿®µ±·¬¬¿¿
µ¿«°«²¹·² °<<¬<²¬<ª¿´´¿¿ ±´»ª·»² ³»®µ·¬¬<ª·»² ·²ª»¬±·²¬·ó ¶¿ ®¿µ»²¬¿³·¸¿²µµ»·¼»²
´¿¿¶±¶»² ¬¿´±«¼»´´·¬»² ª¿·µ«¬«¬»² »´ª·¬¬<³·¬<ò Ô¿¿¶±¶¿ ¬¿´±«¼»´´··¿ ª¿·µ«¬«µ·¿ ±ª¿¬
»·³»®µ·µ· ª¿·µ«¬«µ»¬ ¬«±¬¿²¬±±²ô ¬§*´´·§§¬»»²ô ª»®±¬«´±·¸·²ô µ¿«°«²¹·² ³«·¸·²
¬«±¬¬±·¸·² ¶¿ µ«¬¿²²«µ··²ô ´··µ»²¬»»»»² ¶¿ ¿¿ª«¬»¬¬¿ª««¬»»²ô ³¿¿² ¿®ª±±² »µ<
µ¿«°«²¹·² ¬«²²»¬¬««¬»»²ò

ÇÎ×ÌÇÍó
Êß×ÕËÌËÍÌÛÒ
Êß×ÕËÌËÍÌÛÒ
ßÎÊ×Ñ×ÒÌ×
í

ÌÑ×Ó×ÒÌßÓßÔÔ×ÕßßÊ×Ñ ÇÎ×ÌÇÍÊß×ÕËÌËÍÌÛÒ ßÎÊ×Ñ×Ó×ÍÛÕÍ×
ÊßÔÓ×ÍÌÛÔËÍÍß ÑÔÛÊ×ÍÍß ßÍ×Ñ×ÍÍß Ìß× Ð\\ÌJÕÍ×ÍÍ\
TUTUSTU
Yrva-tietopankin
aineistoihin

TUNNISTA
menettelytapa

Tutustun yrva-tietopankissa oleviin ohjeisiin, työkirjaan ja jo tehtyihin arviointeihin

Pohdin valmistelemani asian / päätöksen vaikutuksia yrityksiin / yritysten
toimintaedellytyksiin yleisellä tasolla ”arvioinnin nelikentän” avulla

Valmisteltavan asian /
päätöksen vaikutukset
yrityksiin / yritysten
toimintaedellytyksiin ovat
helposti havaittavat / vähäiset

Elinkeinoosasto
Osaston yrvatukihenkilöt

VALITSE
tarkoituksenmukaiset
kysymykset

Valmisteltavalla asialla /
päätöksellä on laajoja
vaikutuksia yrityksiin /
yritysten toimintaedellytyksiin
tai vaikutukset ovat vaikeasti
hahmotettavissa

Teen
arvioinnin
ITSE

Valitsen asian
kannalta relevantit
kysymykset
kysymyspatteristosta

Teen
arvioinnin
YHDESSÄ
TOISTEN
KANSSA

KYSYMYKSET

Yrityskvartetti
Elinkeinoosasto

Valitsemme yhdessä
asian kannalta
relevantit kysymykset
kysymyspatteristosta

ETSI
vastaukset kysymyksiin

Etsimme vastaukset
kysymyksiin

Etsin vastaukset
kysymyksiin

Yritystapaaminen
vaikutusten piirissä
olevien yritysten
kanssa

Nettikysely
yrityksille
Yhteistyö HSKK:n
ja HY:n kanssa

TEE
johtopäätökset

Konsulttiselvitys

Laadin vastausten
pohjalta arvioinnin
vaikutuksista

Laadimme vastausten
pohjalta arvioinnin
vaikutuksista
YRVA

Saan
palautteen
laatimastani
yrvasta

Lähetän
arvioinnin
ELOon

Mietin, miten mahdollisia kielteisiä vaikutuksia voidaan
minimoida tai vastaavasti positiivisia vaikutuksia vahvistaa

TIIVISTÄ
arviointi esityslistalle

Teen johtopäätöksistä esityslistalle
tms. tiivistelmän
(yhdestä lauseesta yhteen A4:een
asian laajuudesta riippuen)

Arviointi
viedään
tietopankkiin
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VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN NELIKENTTÄ

Teen arvioinnin
itse, mutta
konsultoin
asiantuntijoita

Lieviä
vaikutuksia
useille
yrityksille.

Merkittäviä
vaikutuksia
useille
yrityksille.

Vähän
vaikutuksia
harvoille
yrityksille.

Merkittäviä
vaikutuksia
harvoille
yrityksille.

Teen arvioinnin
yhdessä
asiantuntijoiden
kanssa

Vaikutusten
laajuus

Ei tarvetta
arvioida

Vaikutukset yritystoimintaan

Teen arvioinnin
itse, mutta
konsultoin
asiantuntijoita
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Yritysvaikutusten
arvioinnin
ohjeistuksessa mainittu
asia tai päätös
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Hanke koskee pääasiassa
yhden
vastuuhallintokunnan
toimintaa.

Päätös koskee merkittävää maankäytön tai rakentamisen
hanketta, jolla on erityisen suuria vaikutuksia tuotantoon,
työllisyyteen, verotuloihin, liikenteeseen, kaupungin
tunnettuuteen tai muihin tapauskohtaisesti määriteltäviin
muuttujiin.
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Toteutustapa riippuu arvioinnin
kohteena olevan hankkeen
laajuudesta ja vaadittavasta
menetelmäosaamisesta.
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Hanke liittyy usean hallintokunnan
toimintaan tai on vaikutuksiltaan
erityisen laaja.

Projektiryhmän vetovastuu joko hallintokunnalla
tai kanslialla. Mukana edustus kansliasta,
kaupunkisuunnitteluvirastosta ja
kiinteistövirastosta.
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Arvioinnin kustannuksien
kattamisesta sovitaan
tapauskohtaisesti: budjetti
yleensä 5 000 – 50 000 euroa.
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Arvioinnin kohteena olevat muuttujat
valitaan tapauskohtaisesti.
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