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Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi
Outokummun kaupungin päätösten
ennakkoarviointi perustuu Kuntaliiton
suositukseen vaikutusten
ennakkoarvioinnista
https://www.kuntaliitto.fi/johtaminenja-kehittaminen/paatosten-vaikutustenennakkoarviointi

Arviointiasteikon merkit
++
Pitkäaikainen / voimakas myönteinen vaikutus
+
Lyhytaikainen / kohtalainen myönteinen vaikutus
0
Neutraali, ei vaikutusta
−
Lyhytaikainen / kohtalainen kielteinen vaikutus
−−
Pitkäaikainen / voimakas kielteinen vaikutus

Strategiavaikutukset – Kumpukartta 2018- 2021
Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaiset toimintalinjat
Merkki
Vaikutuksen kuvaus lyhyesti
Mikä strateginen toimenpide?
Kaupunki-imago
++
Positiivinen vaikutus katukuvaan, tämän
tiimoilta
tyhjillään oleva koulurakennus
Kaupungin imago, houkuttelevuus ja vetovoima
puretaan. Lisäksi rakennetaan modernit ja
sisäilmaltaan laadukkaat tilat.
Konsernitalous
+
Kiinteistön ylläpitokustannukset ovat
nykyistä terveyskeskusta edullisimmat.
Dynaaminen kaupunkikonserni ja tasapainoinen
kaupunkitalous
Elinvoima
+
Vaikutukset lienevät lähinnä
rakennusaikaiset, mikäli paikalliset
Paikallisen elinvoiman kehittäminen
toimijat ovat osallisena projektissa.
Hyvinvointi
++
Positiivinen vaikutus katukuvaan, tämän
tiimoilta tyhjillään oleva koulurakennus
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden
puretaan. Lisäksi rakennetaan modernit ja
kehittäminen
sisäilmaltaan laadukkaat tilat.
Johtopäätös
Vaikutukset asukkaisiin ja muihin kunnan palveluita käyttäviin

Hyvinvointi ja terveys

Merkki
++

Vaikutuksen kuvaus lyhyesti
Edistää osaltaan hyvinvointia ja terveyttä.

Osaaminen, työllisyys ja toimeentulo

+

Sosiaalisten kriteereiden käyttämistä
rakentamisvaiheessa harkitaan
käytettäväksi.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Sukupuolen, iän, asuinpaikan, kielen,
kulttuuritaustan, työmarkkina-aseman, tulojen,
erityisryhmän tms. suhteen
Osallisuus, tietoyhteiskuntataidot Osallistuminen
päätöksiin ja vaikuttaminen, tiedonsaanti jne.
Turvallisuus
Asuinympäristön turvallisuus, tietoturva

0

0
++

Purettava koulu ei ole sisätiloiltaan
turvallinen. Kouluun on kohdistunut
runsaasti ilkivaltaa ja nyt tämä riski
puretaan pois.

Palvelutarjonta
Kysyntää vastaava tarjonta, taloudellinen / tekninen /
alueellinen saavutettavuus
Johtopäätös
Vaikutukset lapsiin ja nuoriin
Liittyy Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintaan
Kasvun ja kehityksen tukeminen
Kasvuympäristö
Perheiden taloudellinen tilanne
Turvallisuus ja turvallisuuden tunne
Ihmissuhteet
Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
Terveys
Vapaa-ajan vietto ja harrastukset
Liikkumismahdollisuudet
Johtopäätös

0

Merkki
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vaikutuksen kuvaus lyhyesti

Vaikutukset ympäristöön
Merkki
++

Ilmasto
Kasvihuonekaasut, pienhiukkaset, muut ilmastoa
kuormittavat päästöt
Maaperä, vesistöt ja luonnon monimuotoisuus

0

Luonnonvarojen käyttö, jätteiden synty ja kierrätys

+

Fyysinen elinympäristö ja viihtyvyys
Yhdyskuntarakenne, liikenne- ja liikkumismahdollisuudet, maisema, kaupunkikuva, rakennettu työasuin- ja vapaa-ajan ympäristö, kulttuuriperintö

++

Vaikutuksen kuvaus lyhyesti
Rakennettava uusi rakennus on
energiatehokkaampi ja rakennuksessa
hyödynnetään myös aurinkoenergiaa.

Purettavasta koulusta hyöty käytetään
mm. betonit ja tiilet, mikäli ne täyttävät
MARA-asetuksen mukaiset
vaatimukset.
Positiivinen vaikutus katukuvaan,
tämän tiimoilta tyhjillään oleva
koulurakennus puretaan. Lisäksi
rakennetaan modernit ja sisäilmaltaan
laadukkaat tilat, johon on hyvät
kulkuyhteydet.

Johtopäätös
Vaikutukset yrityksiin

Kaupungin houkuttelevuus yritysten
sijoittumispaikkana
Työpaikkojen syntyminen

Muut yritysvaikutukset
Asiakasvirta, osallistuminen kaupungin hankintoihin,
logistiikka jne.
Johtopäätös

Merkki
0

Vaikutuksen kuvaus lyhyesti

+

Vaikutukset lienevät lähinnä
rakennusaikaiset, mikäli paikalliset
toimijat ovat osallisena projektissa.
Sosiaalisten kriteereiden käyttämistä
rakentamisvaiheessa harkitaan
käytettäväksi.

0

Vaikutukset kaupungin talouteen, organisaatioon ja henkilöstöön
Palveluiden tuotanto-organisaatio
Tuotantotapojen ja organisaation uudistaminen.
Tuloksellisuuden ja tehokkuuden muutokset
Kaupungin menot, tulot, investoinnit
Tehostaako päätös toimintaa tai onko taloudellinen
kokonaisvaikutus positiivinen

Henkilöstön määrä, työnjako, osaaminen
Johtopäätös

Merkki
0

+

Vaikutuksen kuvaus lyhyesti
Kohde vuokrataan edelleen Siun
sotelle, näin ollen vaikutukset
kaupungintalouteen, organisaatioon ja
henkilöstään on kohtuullisen vähäiset.
Investointi osaltaan lisää kaupungin
menoja, mutta uusia soteasema on noin
puolet pienempi kuin nykyinen ja näin
ollen pitkänaikavälin taloudelliset
vaikutukset ovat positiiviset.

