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Näin kehitämme 
yhdessä parempaa 
kaupunkia
Haluatko sinä olla kehittämässä 
toimivampaa kaupunkia? Onko 
mielessäsi pulma, joka pitäisi 
saada ratkaistua? Miten tekisit 
Maunulasta ja ehkä koko Helsin-
gistä viihtyisämmän, inspiroivam-
man ja toimivamman kodin kaikille 
sen asukkaille?

1. Ideoi. Jos sinulla on ajatus siitä, 
mitä pitäisi tehdä, mutta ideointi 
tuntuu vaikealta tai haluat muuten 
kehitellä ajatusta yhdessä muiden 
kanssa, voit ottaa avuksi Toimiva 
Helsinki -pelin. Pelitilaisuuksien 
järjestämiseen saat apua Mau-
nulan omalta stadiluotsilta Ella 
Tanskaselta.

2. Ehdota. Parhaatkaan ideat 
eivät välttämättä hyödytä ketään, 
jos ne jäävät vain keksijänsä 
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mieleen mylläämään. Toimi siis 
ujostelematta ja ehdota ideaasi 
mukaan osallistuvaan budjetoin-
tiin osoitteessa osallistu.hel.fi. Jos 
pohdit vielä, onko idea mahdollis-
ta toteuttaa, ota yhteyttä stadiluot-
siimme Ellaan.

3. Äänestä. Aktiivisuutta tarvi-
taan vielä ideoinnin jälkeenkin, 
sillä vasta äänestysvaiheessa 
hyvistä ideoista valitaan parhaat 
toteutettaviksi. Tutustu ehdotuksiin 
osoitteessa osallistu.hel.fi ja muista 
antaa äänesi! Äänestykseen voivat 
osallistua kaikki yli 12-vuotiaat 
helsinkiläiset. 

4. Juhli. Juhlitaan yhdessä 
toteutukseen valittuja ehdotuksia! 
Ei kuitenkaan jäädä lepäämään 
laakereillemme, vaan käynniste-
tään saman tien uusien ideoiden 
kehittely seuraavalle vuodelle: 
osallistuva budjetointi on tullut 
jäädäkseen.

Lue lisää: osallistu.hel.fi

Osallistuva budjetointi 
käynnistyy ideoinnilla
demokratia Helsingissä 
ryhdytään toteuttamaan osal  - 
lis tuvaa budjetointia koko kau-
pungin laajuudessa. Rahaa 
on jaossa noin 4,4 milj. euroa. 
Kolmannes rahasta on varattu 
kaupunkiyhteisöllisiin hankkei-
siin. Lopusta 2/3 eli noin 3 milj. 
euroa on tarkoitettu alueellisiin 
kohteisiin.

Osallistuva budjetointi 
käynnistyy syksyllä ideoiden 
keräämisellä. Ehdotuksia voi 
tehdä vuoden 2018 loppuun asti. 
Alkuvuodesta 2019 virkamiehet 
tekevät ehdotusten arvioinnin, 
jossa saadaan tietoa ideoiden 

rahoitustarpeesta. Ehdotuksista 
äänestetään keväällä 2019. 
Kaikki yli 12 vuotta täyttäneet 
voivat äänestää. Äänestää voi 
samalla kertaa sekä paikallisista 
että koko kaupunkia koskevista 
ehdotuksista. Kaupunginhallitus 
vahvistaa syksyllä 2019 äänestys-
tuloksen ja päättää ehdotusten 
toimeenpanosta.

Osallistuvan budjetoinnin  
rahat jaetaan alueille väestömää-
rän suhteessa eli noin 4,6 euroa 
asukasta kohden. Maunulassa, 
Pirkkolassa ja Metsälässä asuu 
noin 9100 asukasta. Alueet ovat 
osa pohjoista suurpiiriä, jossa 

asuu 43 000 asukasta. Pohjoi- 
sen suurpiiriin ehdotuksille  
on jaossa noin 200 000 euroa. 
Hankkeiden minimikoko on 
35 000 euroa. Maunulalaisten 
ideat kilpailevat mm. oulun-
kyläläisten ja pakilalaisten 
ideoiden ja äänten kesken. Hyvät 
ideat saavat ääniä muis takin 
kaupunginosista. Siksi alueilla 
kannattaa panostaa ensin syk-
syllä ideointiin ja keväällä 2019 
äänestämiseen. 

Osallistuvan budjetoinnin 
ideointitilaisuus ja Maunula- 
talon avoin foorumi pidetään 
lauantaina 27.10. klo 13–16. M
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