Osallistuva
budjetointi
Helsingin kaupunki avaa vuosittain 4,4 miljoonaa euroa
omaa budjettiaan kaupunkilaisten ideoitavaksi ja
päätettäväksi.
Rahaa on sekä kaupunkitason että kunkin
suurpiirin hankkeisiin. Suurpiireillä on rahaa
asukasmäärän mukaan.
Kaikki voivat ehdottaa ideoita 15.11.-9.12.2018.
Äänestää voivat kaikki samana vuonna 12-vuotta
täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset.
Rahaa voidaan käyttää sekä investointeihin, hankintoihin
että esimerkiksi palveluihin.

Ideoi. Osallistu. Vaikutu.
OmaStadi.hel.fi

OmaStadi –
osallistuvan
budjetoinnin
määräraha
alueittain

Ideoi.

Osallistu.

Äänestä.

Mikä tekisi Helsingistä entistä
hauskemman, toimivamman
tai viihtyisämmän?

Tutustu kaupunkilaisten
ehdotuksiin OmaStadi.hel.fi
-palvelussa ja kommentoi
niitä.

Tutustu suunnitelmiin ja
äänestä mielestäsi parhaita
ehdotuksia osoitteessa
OmaStadi.hel.fi tai
äänestyspisteissä.

Osallistu ideointityöpajoihin
tai järjestä omasi.

Jätä ehdotus osoitteessa
OmaStadi.hel.fi
15.11.-9.12.2018

1. Marras-joulukuu

Osallistu tilaisuuksiin, joissa
ehdotuksista tehdään yhdessä
toteuttamiskelpoisia
suunnitelmia. Asiantuntijat
laskevat suunnitelmille hinnan.

2. Tammi-maaliskuu

Kaikki 12 vuotta täyttäneet
helsinkiläiset voivat äänestää.

Kaupunki toteuttaa eniten
ääniä saaneet ehdotukset.

3. Toukokuu

OmaStadi -reunaehdot
Ehdotusten tulee olla

Ehdotukset eivät voi

• kaupungin toimivallassa
• toteutettavissa käytettävissä olevalla
määrärahalla. Määrärahalla ei ole
mahdollista palkata pysyvää
henkilöstöä.
• säännösten ja lainsäädännön mukaisia.
• enimmillään alueen määrärahan
suuruisia.
• kunnan toimivaltaisen toimielimen
tekemien päätösten mukaisia

• ylittää suurpiirikohtaista tai
koko kaupungille annettua määrärahaa
• kohdentua esimerkiksi yksityiselle maaalueelle tai olla voimassa olevan kaavan
vastaisia
• rikkoa Suomen lakeja tai olla kunnan
toimivaltaisen toimielimen tekemien
päätösten vastaisia.
• olla kaupungin arvojen tai strategian
vastaisia

Ideoi. Osallistu. Vaikutu. OmaStadi.hel.fi

OmaStadi -ideointivaihe – Miten minä voin osallistua?
Minulla on ideoita ja
haluaisin jutella
niistä muiden kanssa.

OmaStadi.hel.fi

En tiedä, mistä
on kyse, enkä
käytä
internetiä.

Pyydä apua alueesi
stadiluotsilta tai
kirjastosta.

Minulla on paljon
verkostoja alueellani.
Haluan auttaa myös
muita osallistumaan.

Minulla on idea,
mutta en ehdi
osallistumaan
tilaisuuksiin.

Katso listaus
alueellisista työpajoista:

Tilaa OmaStadi-peli ja
muuta materiaalia
stadiluotsilta.
Lue lisää

OmaStadi.hel.fi

Osallistu OmaStadi –
työpajaan ja
muotoile ehdotuksia
yhdessä muiden
kanssa
Vie ehdotuksesi

Järjestä oma ideointihetki
järjestössäsi, työpaikallasi
tai naapurustossasi

Jaa tietoa omissa
verkostoissasi

OmaStadi.hel.fi
-sivustolle

OmaStadi-ideointipelin eteneminen
1. Millaista Helsinkiä haluamme
rakentaa?
Mikä pulma kaupungissa pitäisi ratkaista? Missä
kaupungissa olisi selkeästi parannettavaa?

Peli tukee yhteistä
ideointia.
Tilaa peli alueesi
stadiluotsilta
tai tulosta
OmaStadi.hel.fi materiaalipankista

2. Ideat peliin
Ideoidaan yhdessä ratkaisuehdotuksia, joilla
kaupungista saataisiin entistäkin toimivampi?

3. Ideasta ehdotukseksi
Tarkistetaan sopivatko kehittämämme ideat
osallistuvan budjetoinnin reunaehtoihin. Valitaan
jatkoon parhaat ideat

4. Ehdotuksen vieminen eteenpäin
Seuraavaksi on aika esittää ehdotus Helsingin
kaupungille.
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Ehdotukset eteenpäin
Kirjoittakaa syntyneet ehdotukset
15.11.-9.12. OmaStadi.hel.fi -verkkosivulle
Tämän jälkeen ehdotuksista muodostetaan yhdessä
toteutuskelpoisia suunnitelmia. Lue lisää yhteiskehittämisen
vaiheesta: https://omastadi.hel.fi/assemblies/ohjeet/f/56/
Entä jos ehdotuksemme ei sovi OmaStadi-reunaehtoihin?

-

-

Kaikkeen kaupungin toimintaan liittyen voit antaa
palautetta täällä: https://hel.fi/palaute
Jos ehdotuksenne on esimerkiksi osallistuvaan budjetointiin
liian suuri tai vaatii isoja rakenteellisia muutoksia, voit
tehdä asiasta aloitteen: https://kuntalaisaloite.fi
Järjestöjen toteuttamiin tapahtumiin, hankkeisiin ja
muuhun toimintaan voitte hakea kaupungin erilaisia
avustuksia: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-jahallinto/strategia-ja-talous/avustukset

