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Valtuustoaloite: Yritysvaikutusten arvioinnin syventäminen
Tammelan kunnassa on tällä hetkellä käy tössä kunnanvaltuuston päätökseen 20. 12. 2010 § 66
perustuva Yr itysvaikutusten arviointi . Päättäjälle nyt käy tössä oleva ar viointi näy ttäy ty y asian
esittely teksti in si sältyvänä "r asti r uutuun" menetelmänä, josta esi mer kki alla.

Ynrysvalkutusten arvianb (Kv at Ø § , 20 12 .2 01 0)
Kysymys.

Ky l li Ehkei EI
x
x

Onko paatokseNa vaikutuks ,a yritysten

x
Onko palv elu mahdoaista ulkastaa ?

x

Ti edossamme ei ole, mi nkälai si n kri teer ein asi an valmisteli ja suor ittaa arvioinnin tai mi nkälai nen
ohjausprosessi ar vi onnin taustalle on luotu. Täydentävi ä ti etoja ei päätöksenteon tueksi ole,
ai noastaan y llä mai ni ttu taulukko. Sen kui tenki n tiedämme, että käy tännössä aina tämä ky sei nen
Yr ity svaikutusten arvioi nti - kohta si vuutetaan päätöksenteossa.
Esitämmekin , että Tammelan kunnassa otetaan nykyinen Yritysvaikutusten arviointi -malli
tarkasteluun ja pyritään kehittämään siitä paremmin tarkoitustaan palveleva

. Käytännössä nykyinen

malli tulisi laajentaa esimerkiksi kolmiportaiseksi Yritysvaikutusten ennakkoarvioinniksi

(YRVA), jossa

arvioinnin laajuus riippuisi päätettävän asian vaikuttavuudesta.

Lähtökohtaisesti arviointi käynnistetään asian valmistelun yhteydessä, jossa muodostettaisiin arvio

päätettävän asian Yritysvaikutusten laajuudesta joka taasen ohjaisi laatimaan riittävän kattavan
YRVA:n esimerkiksi seuraavasti:
Päätettävän asian Yr itysvaikutusten arvioidaan olevan:
pieniä : suppea YRVA
keskisuur ia: laajempi , työr y hmä ja/ tai asiantuntijalausuntoihin
suuri a: laaja, moniammatillinen , sisäisiä ja ulkoisia

per ustuva YRVA

sidosry hmiä osalli stava YRVA

Yllä olevat ovat vain suuntaa antavia esimerkkejä Yritysvaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi.
Olennaista kuitenkin on, että päättäjille on tiedossa se, miten YRVA on toteutettu ja minkälaisiin
taustaoletuksiin se perustuu. Arvioinnin perustelut tulee avata päättäjille kirjallisesti.
Esi tämme my ös, että YRVA laadittai sii n yhteisty össä kai kki en Forssan seudun kunti en kanssa,
tavoi tteena luoda y htei nen " Vor ssan seudun malli" . Tämä selkey ttäisi päätöksentekoa
seutukunnallisesti ja antaisi vahvan signaali n seutumme y ri ttäji lle sii tä, että hei dän ty ötään
ar vostetaan ja että päätöksenteon y r ity svai kutukset otetaan ai dosti huomioon.
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