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Valtuustoaloite osallistuvan budjetoinnin ottamiseksi käyttöön Orivedellä

Kaupunginvaltuusto 25.11.2019   § 74

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi pu heen joh ta ja totesi, että Vihreän liiton valtuustoryhmä
ja seitsemän muuta val tuu tet tua on jättänyt seuraavan
valtuustoaloitteen:

 "Aloitteen tarkoituksena on lisätä kuntalaisten
osallistumismahdollisuuksia ja lisätä kunnan toiminnan
avoimuutta. Osallistuva budjetointi tarkoittaa

 talouden, demokratian ja tekemisen yhdistämistä.

 Valtuuston hyväksymässä Oriveden kaupunkistrategia 2030:ssa
 palvelulupauksemme on ”Oriveden kaupunki uudistuu

kuntalaislähtöisesti ja toimii vastuullisesti.”. Tähän tarkennuksena
on, että palveluita ke hi te tään orivesiläisten tarpeiden mukaan ja
yhdessä palveluiden käyttäjien kans sa. Valtuustokauden
2017-2021 strategian suunnitelman mukaisesti pal ve lui ta
suunnitellaan vuorovaikutteisesti ja viestintä ja vuorovaikutus on
ak tii vis ta. Lisäksi merkittävänä asiakokonaisuutena on
toimintatapojen- ja kult tuu rin uudistaminen.

 Oriveden kaupungin elinvoimaohjelmassa (2018-2021) yhtenä
 kehittämisalueena on ”vuorovaikutuksen ja osallisuuden

kehittäminen”.
 Tarvelähtöisen suunnittelun alle on toimintamuodoiksi listattu

”Mah dol li suus osallistua talouden suunnitteluun (osallistuva
budjetointi, sähköinen osal lis tu mi nen)”. Osallistuvaa budjetointia
on kokeiltu Oriveden

 nuorisovaltuustossa ja tämä toimintamalli tulisi ottaa
suunnitelmallisesti

 käyttöön myös laajemmin.

 Kuntalaki mahdollistaa kuntalaisen osallistumisen entistä mo ni-
puo li sem min ja Kuntalain 22§ kohdassa ”Kunnan asukkailla ja
palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan
toimintaan. Valtuuston on pi det tä vä huolta monipuolisista ja
vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.” Yh te nä kohtana
näistä vaikuttamisen keinoista on kuntalaisten osal lis tu mi nen
kunnan talouden suunnitteluun.

 Osallistuvaa budjetointia voidaan toteuttaa monella eri tapaa.
Kuntaliitto on

 tehnyt aiheesta oppaan kunnille, jossa on erilaisia esimerkkejä to-
teu tus ta vois ta. Esimerkiksi Helsingissä on vuosittain määräraha
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asukkaiden ideoi den toteuttamiseen. Aloitteen tehtävä olisi
selvittää, mikä olisi Orivedelle so pi va malli.

 Me allekirjoittaneet esitämme, että lisätäksemme kuntalaisten
osal lis tu mis mah dol li suuk sia ja toteuttaaksemme Oriveden
kaupunkistrategiaa, kunta sel vit tää osallistuvan budjetoinnin
toteutusmahdollisuuksia Orivedellä ja te kee esityksen osallistuvan
budjetoinnin kokeilusta. Esitys tulee valmistua si ten, että
osallistuvan budjetoinnin kokeilu on mahdollista ottaa huomioon
2021 talousarviossa.

 25.11.2019 Orivedellä

Miia Saarinen
Mari Lind
Reijo Kahelin
Irma Koskela
Ilkka Hjerppe
Eliisa Suhonen
Heikki Lähteenmäki
Marjo Mäkinen-Aakula"

 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lä he te tään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 09.12.2019   § 286

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa val-
tuus to aloit teen kaupunginjohtajan ja johtoryhmän valmisteltavaksi
siten, että val mis te lu toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.3.2020
mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -
Kaupunginhallitus 16.03.2020   § 69

 Suomen Kuntaliiton Osallistuva budjetointi kunnissa ja
maakunnassa -op paan mukaan osallistuvaan budjetointiin ei ole
olemassa yhtä ainoaa oi keaa vaihtoehtoa. Osallistuvan
budjetoinnin tarkoituksena on ottaa asuk kaat mukaan yhteisiä
verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja pää tök sen te-
koon.

 Kuntaliiton oppaan mukaan osallistuvaa budjetointia voidaan
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toteuttaa:

- tietyllä tehtävällä tai toimialalla, jolloin asukkaat osallistuvat toimialan
mää rä ra ho jen tai osan käytön suunnitteluun ja päätöksentekoon.

- alueella tai kaupunginosassa, jolloin tietyn alueen asukkaat osal lis tu vat
taloutta ja resursseja koskevaan suunnitteluun ja pää tök sen te koon
koskien oman alueensa palveluja, infraa ja kehittämistä.

- hankkeittain, jolloin asukkaat osallistuvat kertaluonteisen ra hoi tet ta van
ja toteutettavan hankkeen, investoinnin, remontin tms. suun nit te luun ja
päätöksentekoon.

- prosenttiosuutena budjetista, jolloin vuosittain päätetään kiinteä pro-
sent ti osuus koko kunnan tai toimialan budjetista annetaan asukkaiden
suun ni tel ta vak si ja päätettäväksi.

 Orivedellä on toteutettu oppaan mukaista osallistuvaa budjetointia
nuo ri so pal ve luis sa, jolloin nuoriso on saanut vuosittain päättää
lautakunnan osoit ta man määrärahan käytöstä. Kuntaliitto
suositteleekin osallistuvan bud je toin nin käynnistämistä niissä
toiminnoissa, joissa yhteistyö asukkaiden ja jär jes tö jen kanssa on
jo valmiiksi aktiivista. Tällaisia ovat mm. nuoriso-, lii kun ta- ja
kulttuuripalvelut.

 Orivedellä on käynnistetty kaupunkistrategian mukaisesti kult tuu ri-
hy vin voin nin ja ky lien kumppanuuspöydät, joiden voidaan katsoa
olevan osa osal lis tu vaa bud je toin tia pöydissä käytävän
keskustelun kautta.

 Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman laadinnassa on
osittain so vel let tu myös osallistuvaa budjetointia, kun henkilöstöltä
on pyydetty kan nan ot to ja ja esityksiä toiminnan
kehittämiskeinoiksi. Tällaista han ke koh tais ta osallistamista
voidaan lisätä myös tulevissa hankkeissa. Myös eri lais ten
investointikohteiden suunnittelussa voidaan lisätä osallistuvan
bud je toin nin elementtejä.

 Oriveden kaupungin nykyinen taloustilanne ei tällä hetkellä
mahdollista kiin teän prosenttiosuuden osoittamista osallistuvan
budjetoinnin kohteeksi, kos ka resurssit on melko tiukasti jo nyt
rajattuna kaupungin pakollisten toi min to jen hoitamiseen.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää
valtuustolle, että se

1. antaa valtuustoaloitteeseen selosteosan mukaisen vastauksen ja
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2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -
Kaupunginvaltuusto 27.04.2020   § 23

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orivedellä 5/11/2020


