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Työryhmässä keskusteltiin siitä,
1. mitä tehtäviä tuleville maakunnille

on kaavailtu ja
2. mitä toimijoita maakunnissa on,

jotka voisivat osallistua osallistuvan
budjetoinnin prosesseihin.

Koska tulevia maakuntia koskeva
valmistelu on sekä kansallisella että
maakuntatasolla vielä kesken, ei ole

olemassa vielä myöskään osallistuvaa
budjetointia koskevia linjauksia.

Matriisia voi hyödyntää,
kun maakunnissa ideoidaan
tapoja hyödyntää
osallistuvaa budjetointia!

Nyt on hyvä hetki
ideoida ja tehdä aloitteita!Työryhmän keskustelun ja ideoinnin

pohjana käytettiin ja täydennettiin matriisia
osallistuva budjetointi maakunnissa
(kalvot 4 ja 5).

Ideoinnissa voi käyttää apuna Kuntaliiton kesällä 2017
julkaisemaa opasta
Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa.



Maakunnan tehtäviä
SOTE-PALVELUT

HYTE:
hyvinvoinnin, terveyden ja
turvallisuuden edistäminen, ehkäisevä
päihdetyö

PELASTUSTOIMI

ELINVOIMA:
aluekehittäminen, osaamisen
kehittäminen, koulutustarpeiden
arviointi, kulttuurin edistäminen, TE-
palvelut, kotoutuminen

ASIOINTIPISTEET

LIIKENNE:
joukkoliikenne, liikenneturvallisuus
LUONTO JA YMPÄRISTÖ:
vesien suojelu, vesihuolto, vesivarat,
luonnonvaratehtävät, ympäristötieto,
luonnon suojelu, kulttuuriympäristö

LIIKUNTA:
liikuntaneuvosto, liikunnan
edistäminen, ulkoilureittitehtävät
OSALLISTUMINEN JA
VAIKUTTAMINEN

Lähde: alueuudistus.fi/tehtavat
Tehtävien ryhmittely: Seija Korhonen ja Ritva Pihlaja
Tehtävien ryhmittelyä käytetty seuraavien kalvojen matriisissa



Työryhmän keskustelun pohjana käytetty ja sen tuloksena täydennetty matriisi, jota voi soveltaa ideoitaessa, 1 mitä maakunnan tehtäviä ja 2 mitä toimijoita osallistuva budjetointi voi koskea



MAAKUNNAN
TEHTÄVÄT

TOIMIJAT

SOTE-
PALVELUT HYTE PELASTUS-

TOIMI ELINVOIMA ASIOINTI-
PISTEET LIIKENNE LUONTO+

YMPÄRISTÖ LIIKUNTA OSALLISTUMINEN

ASUKAS

hyvinvointi-
kertomus ja -
suunnitelma +
resurssit

työllistymisen ideat
budjettiin

asukkaat saavat
päättää pienistä
liikenneturvallisuus-
toimenpiteistä

subsidiariteetti

PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ yrittäjäkummit

VANHUSNEUVOSTO
VAMMAISNEUVOSTO
NUORISOVALTUUSTO
ALUEELLINEN
TOIMIELIN

JÄRJESTÖT
SÄÄTIÖT

ennaltaehkäisevä
sote, hyte v
liikunta

YRITYKSET
asiointi/
monipalvelut
julkinen -
yksityinen -
3.sektori
rahoituspohja

SEURAKUNNAT

OPPILAITOKSET

opiskelijat toteuttavat
kurssitöinään osallistuvan
budjetoinnin prosessia
(fasilitoijana); osallistuvan
budjetoinnin arviointi,
kehittäminen jne

VIRANHALTIJAT,
LUOTTAMUSHENKILÖT
(kunnat / maakunnat)

VALTION TOIMIJAT

Osallistuva budjetointi maakunnissa

muita työryhmässä kirjattuja huomioita: esteettömyys / saavutettavuus / smart city+smart country=smart region? / kaikissa: kuntien ja maakuntien työnjako ja vastuut / mielestäni tärkein ”osallistuvuuden” rajapinta on kuntien ja maakuntien budjettien välillä

Työryhmässä käytetty ja täydennetty matriisi puhtaaksi kirjoitettuna



Osallistuva budjetointi
kunnissa ja maakunnissa
-opas on ladattavissa maksutta
Kuntaliiton verkkokaupassa
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3356

Painettua opasta voi tiedustella Kuntaliitosta Päivi Kurikalta

Päivi Kurikka
erityisasiantuntija, Kuntaliitto
paivi.kurikka@kuntaliitto.fi
050 301 9068

Ritva Pihlaja
oppaan laatija
asiantuntija, Bartsys Oy
ritva@pihlaja.fi
0400 895 140

Medborgarbudget i kommuner och landskap
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3383



Osallistuva budjetointi
tulkitaan oppaassa laajasti.

Kapean määritelmän
asemesta avataan niitä
monipuolisia mahdollisuuksia,
joita osallistuva budjetointi
kunnille ja maakunnille
tarjoaa.

Osallistuva budjetointi tarkoittaa,
että asukkaat ovat tiiviisti
mukana suunnittelemassa ja
päättämässä taloutta ja
resursseja koskevista asioista.

Opas on tarkoitettu paitsi rivivaltuutetuille,
myös viranhaltijoille sekä osallistuvan budjetoinnin kehittäjille.



Viisi syytä hyödyntää
osallistuvaa budjetointia

Määrärahojen
kohdentaminen

Tulojen ja resurssien
kartoitus

Yhteissuunnittelu

Säästökohteiden
valinta

Yhteistyötä edellyttävien
haasteiden ratkaisu

Mihin
talousarvioon

osoitetut eurot
käytetään?

Rahat eivät riitä,
mutta yhteisesti

tärkeäksi koettu asia
halutaan silti toteuttaa –

mistä löydetään lisää
pelimerkkejä?

Mitä tarvitaan,
mitä halutaan,

mikä toimii,
mihin rahat

kannattaa käyttää?

Rahaa on
entistä vähemmän,

mihin se
käytetään?

Meillä on
ongelma, joka

ei ratkea
kapeasti ajatellen

ja toimien.

esimerkkinä
RuutiBudjetti,

Helsinki

esimerkkinä
kevyen liikenteen

väylä, Karvia

esimerkkinä tilojen
käytön suunnittelu,

Lahti

esimerkkinä
säästökohteiden

ideointi, Pieksämäki esimerkkinä
Pudasjärvi



Neljä tapaa
toteuttaa
osallistuvaa
budjetointia

Tehtävä tai
toimiala

Alue tai
kaupunginosa

Prosentti-
osuus
budjetista

Hanke

Asukkaat
osallistuvat kunnan

jonkin toimialan määrä-
rahojen tai niiden osan
käytön suunnitteluun ja

päätöksentekoon.

Alueen asukkaat
osallistuvat taloutta ja
resursseja koskevaan

suunnitteluun ja
päätöksentekoon

koskien oman alueensa
palveluja, infraa tai

kehittämistä.

Asukkaat osallistuvat
kertaluonteisena
rahoitettavan ja

toteutettavan hankkeen,
investoinnin, remontin tms.

suunnitteluun ja
päätöksentekoon.

Kiinteä, vuosittain
päätettävä prosenttiosuus
koko kunnan tai toimialan

budjetista annetaan
asukkaiden

suunniteltavaksi tai
päätettäväksi.

esimerkkinä
RuutiBudjetti,

Helsinki
esimerkkinä
Rovaniemen
aluelautakunnat

esimerkkinä
Maunula-talo, Helsinki
ja Mäntykampus, Kuopio


