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Vaikutusten ennakkoarviointi Kuopion kaupungin päätöksenteossa
Asianro 8104/2016
Kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoitus Kuopiossa 2017 / Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry
Päätösten vaikutuksia tulee ennakoida, sillä kaupungin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti
ihmisiin, ympäristöön, talouteen ja yrityksiin. Ennakkoarviointi onnistuu parhaiten kun se liitetään osaksi
valmistelu- ja päätöksentekokäytäntöjä.
Merkkien selitykset:

++ Merkittävä ja pitkäaikainen myönteinen vaikutus

- Lyhytaikainen, kielteinen vaikutus

+ Lyhytaikainen, myönteinen vaikutus

- - Merkittävä ja pitkäaikainen kielteinen vaikutus

0

Neutraali vaikutus

Päätöksen vaikutus
Vaikutukset ihmisiin (päätösten sosiaaliset ja terveysvaikutukset eri ihmisryhmiin esim. sukupuolen, iän,
asuinpaikan, kielen, kulttuuritaustan, tulojen, koulutuksen, ammatti- ja työmarkkina-aseman tai erityisryhmän tms. mukaan)
Merkki Vaikutuksen kuvaus lyhyesti
1. Palvelujen saatavuuteen ja laatuun (esim.
++
sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus-, kulttuuri- ja liikunta jne.)
2. Sosiaaliseen elinympäristöön (esim. ihmis++
suhteisiin, syrjintään, yhteisöllisyyteen, yhteisölliseen, kulttuuriseen tai hengelliseen
osallistumiseen)
3. Elintapoihin (esim. ruokavalioon, päihteiden ++
käyttöön, liikuntaan, virkistäytymiseen, riskikäyttäytymiseen)
4. Terveyteen (fyysinen, psyykkinen, sosiaali++
nen)
5. Osallistumiseen (osallistuminen päätöksiin ja ++
vaikuttaminen, tiedonsaanti jne. )
6. Väestöryhmien toimeentulo (työllisyys, talo++
us, varallisuus jne.)
Johtopäätös ja perustelut:
Petosen asukasyhteisö on runsas ja monenkirjava, varsinkin Pyörön alueen vuokratalokeskittymissä asuu
paljon pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ja erilaisista sosiaalisista, mielenterveys- ja päihdeongelmista
kärsiviä ihmisiä.
Viimeisen vuosikymmenen aikana alue on ajoittain kärsinyt erityyppisestä häiriökäyttäytymisestä ja negatiivisesta julkisuudesta. Heikossa taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa olevien ihmisten määrä on kasvussa
ja se näkyy selkeästi myös kaduilla ja pihapiireissä. Erityisesti moniongelmaisten aikuisten elämänhallinnan
ja osallisuuden tukemiseen on suuri tarve.
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja kehittää asiakaslähtöisten palvelujen ja palvelumenetelmien uusia
toimintatapoja hyödynnettäväksi asuinalueilla tapahtuvaan järjestölähtöiseen matalan kynnyksen tuki- ja
palveluohjaustyöhön.
Etsivän ja jalkautuvan yksilötyön sekä toimitilaan keskittyvien asioimistuki- ym. toimintojen, sekä verkostotyön että netissä hyödynnettävissä olevien tieto- ja ohjauspalvelujen myötä on tavoitteena parantaa alueen
asukkaiden hyvinvointia. Tavoitteena on myös vastata kohderyhmän tarpeeseen sopeutua sekä saada ohjausta ja tietoa palvelujärjestelmissä tapahtuvista muutoksista. Hankkeen on tavoitteena on myös vahvistaa
asiakkaiden osallisuutta ja toimintakykyä järjestämällä toimipisteeseen erilaisia aktivoitumispisteitä, joiden
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sisältö valikoituu asiakkaiden esille tuomien tarpeiden ja Petosen osallisuushankkeen toiminnan kautta esille
tulleiden ideoiden pohjalta.
Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon (vaikutukset, jotka aiheutuvat luonnonvarojen ja energian käytöstä ja niihin liittyvistä päästöjen ja jätteiden määrästä, kulutuskäyttäytymisen muutoksesta tai toimintojen
sijoittumisesta ja niihin liittyvistä liikkumis- ja liikenneratkaisuista)
Merkki Vaikutuksen kuvaus lyhyesti
1.

Fyysiseen elinympäristöön ja viihtyvyyteen
(työ-, asumisolot, liikenne- ja liikkumismahdollisuudet esim. melu, ilman epäpuhtaus,
onnettomuusriski jne.)
Maaperään, vesistön ja luonnon monimuotoisuuteen
Ilmastoon (kv:n päätös)

0

Maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön
5. Rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Johtopäätös ja perustelut:

0

2.
3.
4.

0
0

0

Vaikutukset kunnan talouteen ja henkilöstöön
1.
2.
3.

Kunnan henkilöstöön (asema, määrä, osallistuminen)
Kunnan talouteen (menoihin, tuloihin, investoinnit, velkaantuminen jne.)
Tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen

Merkki
0

Vaikutuksen kuvaus lyhyesti

0
0

Johtopäätös ja perustelut:
Yhteistyö 3. sektorin kanssa parantaa kaupunkilaisten palvelujen saatavuutta.
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Vaikutukset yrityksiin (vaikutukset, jotka aiheutuvat esimerkiksi julkisista hankinnoista, asunto- ja kaavoituspolitiikasta, liikenneratkaisuista, kunnan talouspolitiikasta)
Merkki Vaikutuksen kuvaus lyhyesti
1. Kuopion kaupungin kilpailukykyyn
0
2.

Yritystoiminnan monipuolistumiseen, markkinarakenteeseen ja liiketoimintaan

0

3.

Työpaikkojen muodostumiseen

0

4.

Yritysten kehittämiseen

0

5.

Yritysten työvoiman saantiin

0

6.

Yritysten tavara- ja työpaikkaliikenteeseen

0

7.

Yritysten asiakasvirtaan

0

8.

Yritysten osallistumiseen julkisiin hankintoihin
Johtopäätökset ja perustelut:

0

