Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Pasi Laukka 20.12.2012

Yleistä 2012
-

-

-

Tavoitteena saada kaikenikäiset oululaiset osallistumaan ja
vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan
suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Toiminta perustuu Suomen lainsäädäntöön, jolla turvataan
kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet heitä itseään koskevissa
asioissa. Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja
vaikuttaa kunnan toimintaan.
Tavoitteena on palvelujen uudistaminen kuntalais- ja
asiakaslähtöisesti.
Osa kaupungin suunniteltua perustoimintaa.

Budjetti ja organisaatio
-

Yhteisötoiminnan päällikkö, 5 kuntalaisvaikuttamisen
koordinaattoria ja projektityöntekijä (sähköinen
osallistuminen) yhteensä 7 henkilön tiimi

-

15 suuraluekohtaista yhteistyöryhmää (yhteensä 16
suuraluetta, Nuottasaari on yhdistetty Keskustan suuralueen
yhteistyöryhmään)

-

14 asukastupaa

-

Budjetti 973 285 e. (Nousee hieman 2013, n 1 000 012)

Asukastuvat
Kumppanuussopimuksen mukaisesti Oulun kaupunki maksaa:
Asukastuvan tilavuokra
Sähkö
Lämmitys
Vesi
Tietotyötorilaitteistoa (koneet, lisenssit, yhteydet)
- Kulut ovat n. 25 000 € / tupa, eli yhteensä n. 350 000 €
-

Toimintasääntö ja kumppanuussopimus KH tammikuu 2013
Lisäksi tehdään erilliset palvelusopimukset
Tavoitteena laajentaa tupatoiminta 2013 aikana uusille
alueille.
Palveluverkkoselvitys olennaista, KV 15.1.2013

Suuraluekohtaiset toimintarahat yhteistyöryhmille
-

-

-

Alueellista toimintarahaa myönnetään suuralueilla toimiville
yhteistyöryhmille (yhteensä 15).
Asuinalueiden ja asukastoiminnan tasavertaisen kehittämisen
linjauksen mukaan toimintarahaa jaettiin 0,70
€/suuralueen asukas eli yhteensä 98 914 €.
Toimintarahan myöntämisen perusteena on:Uudessa Oulussa
jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja
vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelman sekä
toteuttamissuunnitelman (Yhdistymishallitus 19.9.2012 §69)
mukainen kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen.
Yhteistyöryhmän toimintakertomus ja toimintasuunnitelma.
Suuralueiden väestön määrä (Toimintaraha suuruus vaihtelee
alueittain: 1415 € (Sanginsuu) – 14287 € (keskusta)

Toiminta-avustukset kumppanuusyhteisöille
Toiminta-avustukset kumppanuusyhteisöille
-

-

-

Vuonna 2012 asukastupatoiminnan kumppanuusyhteisöjen
toiminta-avustus on 3500 € vuodessa (14 asukastupaa x 3500
€, yhteensä 49 000 €).
Muiden asukasyhteisöjen avustukset yhteensä 9800 €
(yhteensä 18 yhdistystä).
Yhteensä 58 800 €
Asukasyhteisöt voivat hakea myös kohdeavustusta. Tämä on
haettavissa koko vuoden ajan. Lähidemokratiatoimikunta
myöntää kohdeavustusta hakemuksesta ja tositteita vastaan
yhteistyötahoille.

Vuosi 2013
-

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten
osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelma ja
toteuttamissuunnitelma (Yhdistymishallitus 19.9.2012 §69)

-

23 suuraluetta, 21 suuraluekohtaista yhteistyöryhmää
(Hiukkavaarassa ei vielä suuraluekohtaista yhteistyöryhmää,
Nuottasaari on yhdistetty Keskustan suuralueen
yhteistyöryhmään).

-

Asukastuvat ja kylätalot

-

Uudet toimintamuodot: kansankäräjät, viranhaltijoiden
nettichatti, suunnitelmissa myös KH:n puheenjohtajan ja
lautakuntien puheenjohtajien vuoropuhelu kuntalaisten kanssa.

