Toimielin
Pvm / §

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

Hyvinvointilautakunta
12.4.2022 / §33

Valtuustoaloite liikuntapassin
myöntämisestä vammaisille
Outokummun kaupungin päätösten
ennakkoarviointi perustuu
Kuntaliiton suositukseen vaikutusten
ennakkoarvioinnista
https://www.kuntaliitto.fi/johtamine
n-ja-kehittaminen/paatostenvaikutusten-ennakkoarviointi

Strategiavaikutukset – Kumpukartta 2021-2025
Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaiset toimintalinjat
Merkki
Vaikutuksen kuvaus lyhyesti
Teoistaan tunnettu, ihmeistään ihailtu
0
Outokummun kaupungilla on myönteinen ja
houkutteleva imago
Kaikille kotoisa kaupunki
0
Outokumpu on viihtyisä, ihmisläheinen ja
turvallinen kaupunki, jossa on pito-, veto- ja
lumovoimaa
Outokummussa lapset ja nuoret ovat aktiivisia
0
toimijoita ja luomassa omalta osaltaan
lapsiystävällistä kaupunkia
Toimeen tarttuva, ylpeästi
0
yritysystävällinen
Outokumpu on toimelias, yritys- ja
yrittäjäystävällinen kaupunki; elinvoimaa
edistetään yhdessä
Palvelut priimaa, kaupunkilainen
0
keskiössä
Outokummun kaupunkikonserni tarjoaa
ensiluokkaiset palvelut, asukas- ja
asiakaslähtöisesti
Johtopäätös
Vaikutukset asukkaisiin ja muihin kunnan palveluita käyttäviin

Hyvinvointi ja terveys

Merkki Vaikutuksen kuvaus lyhyesti
0

Osaaminen, työllisyys ja toimeentulo

0

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
Palvelutarjonta
Kysyntää vastaava tarjonta, taloudellinen /
tekninen / alueellinen saavutettavuus

+

0

0
0

Mahdollistaa vähävaraisten vammaisten
harrastamista, vaikka kohdentuukin
kaikkiin vammaisiin

Johtopäätös Periaatteessa positiivinen vaikutus, vaikkei kohdennukaan vähävaraisiin
Vaikutukset lapsiin ja nuoriin
Liittyy Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintaan
Merkki Vaikutuksen kuvaus lyhyesti
Kasvun ja kehityksen tukeminen
+
Harrasteet tukevat vammaisen lapsen
kasvua ja kehitystä
Kasvuympäristö
0
Perheiden taloudellinen tilanne
+
Mahdollistaa vammaisten lasten ja
nuorten liikunnan harrastamista
kaupungin toiminnoissa perheen
varallisuudesta riippumatta, tosin
lapsilla jo alennuksia ja maksutomuutta
Turvallisuus ja turvallisuuden tunne
0
Ihmissuhteet
0
Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
0
Terveys
+
Harrastamisella terveyshyötyjä
Vapaa-ajan vietto ja harrastukset
+
Lisää hieman vammaisten
harrastusmahdollisuuksia
Liikkumismahdollisuudet
0
Johtopäätös Lievä positiivinen vaikutus vammaisten lasten ja nuorten tasa-arvoisiin
mahdollisuuksiin harrastaa
Vaikutukset ympäristöön

Ilmasto
Kasvihuonekaasut, pienhiukkaset, muut ilmastoa
kuormittavat päästöt
Maaperä, vesistöt ja luonnon
monimuotoisuus
Luonnonvarojen käyttö, jätteiden synty ja
kierrätys
Fyysinen elinympäristö ja viihtyvyys
Yhdyskuntarakenne, liikenne- ja liikkumismahdollisuudet, maisema, kaupunkikuva, rakennettu työasuin- ja vapaa-ajan ympäristö, kulttuuriperintö
Johtopäätös
Vaikutukset yrityksiin

Kaupungin houkuttelevuus yritysten
sijoittumispaikkana
Työpaikkojen syntyminen
Muut yritysvaikutukset
Asiakasvirta, osallistuminen kaupungin
hankintoihin, logistiikka jne.
Johtopäätös

Merkki
0

Vaikutuksen kuvaus lyhyesti

0
0
0

Merkki
0

Vaikutuksen kuvaus lyhyesti

0
0

Vaikutukset kaupungin talouteen, organisaatioon ja henkilöstöön
Palveluiden tuotanto-organisaatio
Tuotantotapojen ja organisaation uudistaminen.
Tuloksellisuuden ja tehokkuuden muutokset
Kaupungin menot, tulot, investoinnit

Merkki
0

Vaikutuksen kuvaus lyhyesti

0

Saattaa hieman pienentää
kansalaisopiston tuloja mutta

Tehostaako päätös toimintaa tai onko taloudellinen
kokonaisvaikutus positiivinen
Henkilöstön määrä, työnjako, osaaminen
Johtopäätös

toisaalta tuo säästöjä parantuneen
hyvinvoinnin kautta
0

