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Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi demokratia-ryhmän
loppuraportin ja lähettää sen kaikille lauta- ja johtokunnille 29.2.2012
mennessä annettavia lausuntoja varten.
Samalla kaupunginhallitus päätti käynnistää demokratia-ryhmän
esitysten pohjalta jatkotoimenpiteinä seuraavien selvitysten ja
suunnitelmien laatimisen alueellisen demokratian kehittämiseksi,
suoran demokratian edistämiseksi ja valmistelun avoimuuden
lisäämiseksi:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

selvitys osallistuvan budjetoinnin toteutusmahdollisuuksista
Helsingissä,
selvitys alueellisen osallistumisen kokeilua varten laadittavaa
pilottisuunnitelmaa varten, johon sisällytetään alueellisten
kokeilujen aihepiirit ja kohteet, kohdentuminen kaupungin eri
toimialoille sekä eri alueellisen osallistumisen eri mallit ja uuden
teknologian hyväksikäytön mahdollisuudet,
periaatteet ja menettelytavat kansanäänestysten järjestämiseksi,
selvitys kaupungin hallintokuntien verkkopalveluhankkeista ja suunnitelmista asukasosallistumista tukevaa sähköisten
vuorovaikutuskanavien, verkkopalvelujen ja neuvontaa
koskevan kehittämissuunnitelman laatimista varten,
selvitys koulujen sähköisten palveluiden tarjoamista
vaikutusmahdollisuuksista koulutyöskentelyssä,
selvitys ns. demokratiatiloista ja niiden käytön kustannuksista.

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginjohtajaa
huolehtimaan em. toimenpiteistä ja raportoimaan niiden etenemisestä
30.4.2012 mennessä, jonka jälkeen päätetään jatkovalmistelusta ja
seurannasta.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että edustuksellisen
demokratian toimintaedellytysten parantamista koskevat toimenpideehdotukset valmistellaan erikseen osana kaupunginvaltuuston
strategiaohjelman 2013 - 2016 valmistelua.
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Kaupunginhallitus edellyttää, että valmistelun yhteydessä selvitetään
erilaisten mallien soveltuvuutta Helsingin kaupungin
johtamisjärjestelmän uudistamiseksi. Selvityksessä otetaan huomioon
kuntauudistuksen mahdollisesti tuomat muutokset. Selvityksestä
laaditaan raportti kaupunginhallitukselle 30.11.2012 mennessä.
Käsittely
Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen neljäs kappale
muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Lisäksi kaupunginhallitus päättänee todeta, että edustuksellisen
demokratian toimintaedellytysten parantamista koskevat toimenpideehdotukset valmistellaan erikseen osana kaupunginvaltuuston
strategiaohjelman 2013 - 2016 valmistelua.
Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotukseen
lisätään seuraava kappale:
Kaupunginhallitus edellyttää, että valmistelun yhteydessä selvitetään
erilaisten mallien soveltuvuutta Helsingin kaupungin
johtamisjärjestelmän uudistamiseksi. Selvityksessä otetaan huomioon
kuntauudistuksen mahdollisesti tuomat muutokset. Selvityksestä
laaditaan raportti kaupunginhallitukselle 30.11.2012 mennessä.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen
yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Eija Loukoila: Lisäys: Kaupunginhallitus päättänee, että asukkaille
järjestetään välittömästi tilaisuuksia esittää omia ehdotuksiaan
demokratiaprosessin jatkamiseksi.
Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi demokratia-ryhmän
loppuraportin ja lähettää sen kaikille lauta- ja johtokunnille 29.2.2012
mennessä annettavia lausuntoja varten.
Samalla kaupunginhallitus päättää käynnistää demokratia-ryhmän
esitysten pohjalta jatkotoimenpiteinä seuraavien selvitysten ja
suunnitelmien laatimisen alueellisen demokratian kehittämiseksi,
suoran demokratian edistämiseksi ja valmistelun avoimuuden
lisäämiseksi:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

selvitys osallistuvan budjetoinnin toteutusmahdollisuuksista
Helsingissä,
selvitys alueellisen osallistumisen kokeilua varten laadittavaa
pilottisuunnitelmaa varten, johon sisällytetään alueellisten
kokeilujen aihepiirit ja kohteet, kohdentuminen kaupungin eri
toimialoille sekä eri alueellisen osallistumisen eri mallit ja uuden
teknologian hyväksikäytön mahdollisuudet,
periaatteet ja menettelytavat kansanäänestysten järjestämiseksi,
selvitys kaupungin hallintokuntien verkkopalveluhankkeista ja suunnitelmista asukasosallistumista tukevaa sähköisten
vuorovaikutuskanavien, verkkopalvelujen ja neuvontaa
koskevan kehittämissuunnitelman laatimista varten,
selvitys koulujen sähköisten palveluiden tarjoamista
vaikutusmahdollisuuksista koulutyöskentelyssä,
selvitys ns. demokratiatiloista ja niiden käytön kustannuksista.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa
huolehtimaan em. toimenpiteistä ja raportoimaan niiden etenemisestä
30.4.2012 mennessä, jonka jälkeen päätetään jatkovalmistelusta ja
seurannasta.
Lisäksi kaupunginhallitus päättänee todeta, että edustuksellisen
demokratian toimintaedellytysten parantaminen koskevat toimenpideehdotukset valmistellaan erikseen kuntauudistuksen ja
kuntalainsäädännön uudistuksen etenemisen puitteissa.
Esittelijä
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Kvston hyväksymään strategiaohjelmaan 2009–2012 sisältyy
kokonaisuus Demokratia ja vaikuttaminen, jonka mukaan kaupunki
toimii kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja
demokratian vahvistamiseksi kokoamalla toimenpiteet
kansanvaltahankkeeksi.
Kaupunginhallitus asetti 4.4.2011 (§ 349) ajalle 1.4.- 31.10.2011
Demokratia-ryhmän ohjaamaan ja seuraamaan kaupunkilaisten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi
koottavien toimenpiteiden valmistelua kansanvaltahankkeeksi
kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Demokratia-ryhmän toimenpide-esitykset
Demokratia-ryhmän loppuraportti on liitteenä. Ryhmä esittää
kaupunginhallitukselle raportissaan seuraavia toimenpiteitä:
Toimenpide 1: Laaditaan selvitys osallistuvan budjetoinnin
toteutusmahdollisuuksista Helsingissä. Selvityksen pohjalta
valmistellaan esitys osallistuvan budjetoinnin kokeilusta.
Toimenpide 2: Laaditaan selvitys alueellisen osallistumisen
parantamisen mahdollisuuksista Helsingissä. Selvityksen pohjalta
valmistellaan vaihtoehtoisia esityksiä alueellisen osallistumisen
hankkeista.
Toimenpide 3: Tehdään toimintamalli kansanäänestysten käyttöön
ottamiseksi Helsingissä.
Toimenpide 4: Kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta
sekä valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin tuottama asiakirja- ja muu
tietoaineisto on helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti
käytettävissä ja hyödynnettävissä.
Toimenpide 5: Kaupunki tuottaa verkossa ja myös paperiversiona
saatavilla olevan kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen oppaan.
Oppaasta tehdään kerran vuodessa uudistuva versio sekä wiki-alueella
jatkuvan keskustelun kautta uudistuva versio.
Toimenpide 6: Laaditaan selvitys koulujen sähköisten palveluiden
tarjoamista vaikutusmahdollisuuksista koulutyöskentelyssä.
Toimenpide 7: Laaditaan selvitys ns. demokratiatiloista ja niiden käytön
kustannuksista.
Toimenpide 8: Selvitetään samanaikaisesti vireillä olevan
valtakunnallisen kuntauudistuksen kanssa kaupungin edustuksellisen
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demokratian mallia osana kaupunginvaltuuston strategiaohjelman
2013-2016 valmistelua.
Toimenpide 9: Laaditaan selvitys poliittisen johdon ja virkamiesjohdon
työnjaon uudistamisesta. Tavoitteena on mm. vahvistaa
kaupunginvaltuuston roolia kaupungin kehittämisessä ja johtamisessa.
Toimenpide 10: Toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan
kaupunginhallitukselle 30.4.2012 mennessä. Kaupunginhallitus päättää
tämän pohjalta jatkovalmistelusta ja seurannasta.
Demokratia-ryhmä esittää, että kaupunginhallitus vie
toimenpidesuunnitelman kaupunginvaltuuston lähetekeskusteluun.
Demokratia-ryhmä esittää, että kaupunginhallitus valmistelee
toimenpiteet, joilla kaupunkilaiset voivat osallistua mahdollisimman
laajasti ja aktiivisesti demokratia-prosessin jatkotyöhön.
Jatkotoimenpiteet
Esittelijä toteaa, että demokratia-ryhmän esittämien toimenpiteiden
toteutuksessa on tarkoitus edetä viivytyksettä käynnistämällä
ensimmäisessä vaiheessa kehittämistyötä edellyttävät selvitykset.
Alueellisen osallistumisen kokeiluja varten aloitettavan selvitystyön ja
suunnitelman laadinnan lähtökohtana on demokratia-ryhmän esityksen
mukaisesti, että valmistellaan enintään 5-10 alueen valintaa, joita
varten tehdään alueellista osallistumista ja aluefoorumin järjestämistä
koskevien pilottien suunnitelma. Alueen tai alueiden valinta ja
suunnitelma laaditaan yhteistyössä kaupungin ja alueen asukkaiden
kanssa.
Kaupunginhallitukselle valmistellaan erikseen lainsäädännön
muuttamista koskeva esitys, jonka tavoitteena on, että kunnalliset
kansanäänestykset voidaan järjestää myös kunnallisvaalien
yhteydessä.
Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimenpiteiden etenemisestä
30.4.2012 mennessä. Tarkoituksena on valmistella selvitysten ja
kaikilta lauta- ja johtokunnilta saatujen lausuntojen pohjalta esitys
jatkotyön toimenpidesuunnitelmaksi, joka sisältää asukasosallistumisen
mallin tai mallit ja pilottialueet. Selvitys- ja lausuntoaineisto viedään
kaupunginvaltuustolle lähetekeskustelua varten keväällä 2012 ennen
toimenpidesuunnitelman hyväksymistä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 9.1.2012 asti.
07.12.2011 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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