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Vad då för KrutBudget?
Med KrutBudgeten för ett Helsingfors som de unga kan 

identifiera sig med

• Inom KrutBudgeten kan de unga kasta fram idéer och rösta om 

hur stadens pengar borde användas för att utveckla de ungas 

fritid och tjänster samt för att utveckla staden.

• KrutBudgeten är ett verktyg som gör det möjligt att påverka 

penninganvändningen inom ungdomsservicens områdesvisa 

verksamhet. Dessutom delar man ut 150 000 euro för större 

projekt.

• År 2018 deltog över 10 000 ungdomar i KrutBudgeten. De unga är 

också med och sätter planerna i verket.  

Rösta och påverka!

• I oktober röstar man om vilka planer som ska genomföras nästa 

år.

• Eleverna i årskurserna 6–9 får rösta på alternativ inom 

KrutBudgeten. 

• Plattformen OmaStadi dirigerar dig automatiskt in på att rösta 

om KrutBudgeten i ditt eget område. Du får rösta på tre förslag.
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Vad då för OmaStadi?
OmaStadi är Helsingfors verktyg för att genomföra 

medborgarbudgetering

• Helsingfors spenderar 4,4 miljoner euro på att 

förverkliga stadsbornas idéer.

• Pengarna fördelas på sju områden på basis av deras 

invånarantal. Dessutom finns det en summa som har 

reserverats för planer som gäller hela staden.

• Stadsborna har tagit fram idéer och upprättat planer 

på sajten OmaStadi.hel.fi.

Rösta och påverka!

• I oktober röstar man om vilka planer staden ska 

genomföra.

• Du kan rösta inom ett område som du har valt och i 

hela Helsingfors.

• När du röstar får du välja flera planer ända tills 

områdets hela penningsumma har gått åt.

• De planer som fått mest röster genomförs.



Gå till adressen

omastadi.hel.fi

Bekanta dig

med planerna.

Logga in 

med Wilmakoder

Rösta om planerna

för ditt bostadsområde 

och för hela staden. 

Programmet föreslår

ditt eget bostads-

område, men du kan 

byta till ett annat om du 

föredrar det.

1 2 3

VÄLJ 

DE BÄSTA

IDÉERNA OCH 

RÖSTA!
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VÄLJ 

DE BÄSTA

IDÉERNA OCH 

RÖSTA!

Plattformen dirigerar 

dig automatiskt

in på att rösta om 

KrutBudgeten

i ditt område.

Om du vill se efter vilket stordistrikt någon viss stadsdel tillhör, kan du gå in på https://kartta.hel.fi/ och fortsätta till 

fliken Områdesindelningar! 

https://kartta.hel.fi/


Pris åt den elevkår med högst procentuellt röstningdeltagande. 
Pengarna är ämnade för elevkårsverksamheten i skolan. 

• Två finskspråkiga skolor får 500 
euro var

• En svenskspråkig skola får 500 
euro

• Röstningen för OmaStadi och
KrutBudgeten beaktas

Om flera skolor har samma röstningsprocent
lottar vi fram en vinnare. 

• Tre finskspråkiga skolor får 1000 
euro

• En svenskspråkig skola får 1000 
euro

• Röstningen för OmaStadi,
KrutBudgeten och ungdomsrådet
beaktas

Om flera skolor har samma röstningsprocent
lottar vi fram en vinnare. 
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Grundskolor med åk 1-6 Grundskolor med åk 1-9


