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Osallistuva budjetointi on kokeilun väärtti

Lisää aiheesta
Mikä osallistuva budjetointi?
Osallistuva budjetointi on suoran
demokratian konkreettisin muoto:
ihmisille annetaan valtaa tehdä
todellisia päätöksiä.
Edustuksellisten rakenteiden
sijaan kaupunkilaisilla on
mahdollisuus vaikuttaa ilman
välikäsiä,
Virve Miettinen,
vuorovaikutussuunnittelija,
kaupunginkirjasto
Osallistuvan budjetoinnista
kirjaston sivuilla
Uutisjutut:

Osallistuvan budjetoinnin työpaja Kontulan kirjastossa. Kuva: Kirjasto

Kirjasto kokeili osallistuvaa budjetointia ensimmäistä kertaa keskustakirjaston
kehittämisessä. Vuorovaikutussuunnittelija Virve Miettinen suosittelee muillekin
virastoille yrittämään toisentyyppistä suunnittelua omassa toiminnassaan. Kirjaston
ideat ovat vapaasti käytettävissä.

Kaupunkilaiset päättivät kirjaston
tulevista hankkeista
Kaupunkilaiset päättävät kirjaston
kehittämisrahasta

Kirjasto tarjosi ensimmäistä kertaa kaupunkilaisille mahdollisuutta päättää yhdessä
100 000 euron suuruisen keskustakirjaston kehittämisrahan käytöstä. He valitsivat,
mitkä kahdeksasta pilottiprojektista kirjasto käynnistää ensi vuonna 100 000 €
raamissa. Pilotit tähtäsivät kaikki tulevaisuuden kirjaston kehittämiseen.
Kehittämiseen kirjasto siis käytti osallistuvan budjetoinnin menetelmää, jossa
kaupunkilaisille annettiin valtaa tehdä todellisia päätöksiä. Osallistuva budjetointi
tarjosi näin kaupunkilaisille mahdollisuuden vaikuttaa ilman välikäsiä.
Vuorovaikutussuunnittelija Virve Miettinen kertoo henkilöstön saaneen sparrausta
keskustakirjaston hankekumppaneilta. Rahoitus tuli Sitralta.
- Yhteistyössä heidän ja kirjaston omien talousihmisten kanssa loimme
mielestämme hyvän kokonaisuuden: päätössääntö, työpajamenetelmä ,
pilottiprojektit sekä talousdatan visualisointi tukivat kaikki toisiaan.
Työpajamenetelmä on laadittu niin, että sen perusteella saatiin tasa-arvoinen
ja ”yksitulkintainen”. Kannustan yrittämään! Kokeileminen ei vaadi niinkään
erikoisosaamista ja suuria resursseja, kuin aitoa kiinnostusta ja innostusta.
Suunnittelutyö kannattaa toki tehdä hyvin.

Pitääkö olla akateemikko osallistuakseen?
Työpajoissa pääsi ääneen heterogeeninen ryhmä kaupunkilaisia, joita yhdisti
innostuneisuus. Työpajat eivät olleet osallistujista helppoja, sillä toimintatapa oli
vielä uusi ja tuntematon. Kirjaston ovella kysyttiin ”pitääkö olla akateemikko
osallistuakseen?”, kertoo Virve Miettinen.
- Vaati hieman lämmittelyä, että kaikki rentoutuivat ja uskoivat omaan kykyynsä
päättää rahasta. Yritimme kuitenkin luoda menetelmän, joka sopii ihan
kaikille ”taviksille”. Jujuna oli, että osallistujilta edellytettiin kykyä
ryhmäpäätöksentekoon, koska koko ajan työskenneltiin pienryhmissä.

Työskentelyä pienryhmissä tulevaisuuden kirjaston kehittämiseksi. Kuva:Kirjasto

Valmiisiin ajatuksiin on keskeneräisiä hankalampi vaikuttaa
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Kynnys lähteä toteuttamaan osallistuvaa budjetointia voi tuntua suurelta –
kyseessähän on kuitenkin raha, joka vaikuttaa samalla tulevan toiminnan
suunnitteluun, Virve Miettinen toteaa.
- Askel kannattaa kuitenkin ottaa ja tarjota kaupunkilaisille mahdollisuutta vaikuttaa
päätöksentekoon. Se on yllättävän helppoa! Asetelman voi kääntää ympäri:
valmiisiin ajatuksiin on huomattavasti hankalampi vaikuttaa kuin keskeneräisiin.
Ylipäätään ”vaikuttamisesta” ja ”suorasta demokratiasta” syntyvät ensimmäiset
mielikuvat voivat olla vähän pelottavia: loputtomat käsittelyt, puheenjohtajan nuija,
neuvotteluhuoneet… Ehkä sanoilla on vähän taistolainenkin klangi.
Kaupunkilaisten kanssa toimiminen voi kuitenkin olla myös Virven mukaan hauskaa
ja antoisaa. Sitä paitsi:
- Usein viisaus palvelujen kehittämiseen ja toiminnan suunnittelemiseen löytyy
rajapinnasta, jossa palvelujen käyttäjä ja tuottaja kohtaavat ja vaihtavat ideoita – se
ei ole kummankaan yksinoikeus.

Osallistuminen tehtävä helpoksi
Virve kertoo yllättyneensä siitä, että osallistujia oli niin vähän, 10-15 /työpaja.
Tilaisuutta rummutettiin laajalti oli esillä mediassa: Metrossa, Hesarissa, Radio
Helsingissä, Basso-radiossa, Ylessä, Min Morgonissa, Vartissa ja
Hufvudstadsbladetissa.
- Selvästi skarpattavaa olisi vielä siinä, että tekisimme osallistumisesta hauskaa ja
kiinnostavaa. Toisaalta ne, jotka saapuivat, olivat tosi innostuneita kirjaston
kehittäjiä ja elivät työpajojen tunnelmissa täysillä mukana. Hirveän isolle massalle
tällaista ei kannata lähteä tekemään, siitä syntyy vain kaaos.
Kirjasto on dokumentoinnut prosessin hyvin. Siihen voi tutustua
www.keskustakirjasto.fi/osallistuvabudjetointi -sivulla.
- Ideoitamme saa ilman muuta varastaa, kopioida ja kehitellä eteenpäin. Olisi
hauskaa, jos olisitte vaikkapa ihan yhteydessäkin minuun!, Virve Miettinen heittää.
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