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OULUN KAUPUNGIN TALOUSARVIOTA 2019 KOSKEVAT VALTUUSTOALOITTEET
Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuutetulla on oikeus tehdä valtuustoaloitteita, joihin antaa vastauksen
toimivaltainen toimielin (kaupunginhallitus, lautakunta, johtokunta). Talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmaa 2020
– 2021 koskevat aloitteet käsitellään kuten muutkin valtuustoaloitteet toimivaltaisessa toimielimessä.
Vuotta 2019 koskevat valtuustoaloitteet käsitellään seuraavasti:




Jos aloite liittyy palvelujen järjestämiseen, niin Oulun kaupungin kirjaamo siirtää aloitteen Oulun kaupungin
toimivaltaiselle toimielimelle
Oulun kaupungin toimielin antaa aloitteentekijälle vastauksen, miten/onko aloitetta huomioitu
talousarvioehdotuksessa, tai otetaanko aloite huomioon käyttösuunnitelmassa
Annetut vastaukset tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustoon talousarviokäsittelyn yhteydessä

Mikäli aloitteentekijä haluaa, että aloite huomioidaan viranhaltijavalmistelussa, aloitteentekijä ottaa ajankohdan
huomioon aloitteentekovaiheessa. Määräaika aloitteille on tällöin 15.5.2018 mennessä. Tämän jälkeen saapuvat
aloitteet huomioidaan talousarvioprosessin myöhemmissä vaiheissa. Talousarvion aloitekäsittelyn aikataulu ohessa
(Liite 1).
Syksyllä 2018 Oulun kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyn yhteydessä KH:n jäsenillä on mahdollisuus tehdä
muutos- ja lisäysesityksiä. Lisäksi kaupunginvaltuutetuilla on mahdollisuus tehdä muutos- ja lisäysesityksiä sekä
ponsiesityksiä talousarvion valtuustokäsittelyn yhteydessä.
Kaikki aloitteet tehdään käyttäen yhteistä aloitelomaketta. Sähköinen aloitelomake löytyy osoitteesta:
www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/luottamushenkiloille.
Pdf-muotoinen lomake täytetään ja lähetetään iPadiä käyttäen seuraavalla tavalla:
1.
2.
3.

Avaa pdf-muotoinen talousarviolomake selaimeen (Safari).
Avaa lomake Adobe Readeriin (valikko oikeassa ylälaidassa), jotta näppäimistön saa näkyviin ja lomakkeen
voi täyttää.
Lähetä täytetty lomake sähköpostilla (työkaluvalikon saa näkyviin koskettamalla näyttöä) osoitteeseen
kirjaamo@ouka.fi. Täytetty lomake tallentuu automaattisesti Adobe Readerin dokumentteihin, kun lomake
avataan muokkausta varten Adobe Readeriin. Täytetyn lomakkeen voi myös lähettää omaan
sähköpostiosoitteeseen.

Lomake on myös tallennettavissa omalle koneelle MS Word–tiedostomuodossa.
Valmis täytetty lomake lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteeseen:
kirjaamo@ouka.fi tai postitse osoitteeseen; Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki (käyntiosoite:
Oulu10, Torikatu 10 A).
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Liite1: Talousarvion tärkeimmät käsittelyvaiheet ja päivämäärät vuonna 2018
luottamushenkilöille

Kevät 2018

Helmi-huhtikuu

Muutokset toimintaympäristössä

15.5.2018

Määräaika kaupunginvaltuutettujen vuotta 2019 koskeville aloitteille
- lomake ladattavissa osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-jahallinto/luottamushenkiloille
- lomake sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi 15.5.2018 klo 16 mennessä

21.5.2018

Kaupunginhallituksen päätös talousarvion 2019 suunnitteluohjeesta
- ensimmäinen käsittely 7.5.2018

2.5.2018 klo 13-17

Valtuustoseminaari

30.6.2018

Määräaika lauta- ja johtokuntien talousarvioesityksille 2019 ja TS2020-2021

Syksy 2018 (alustava)
8.10.2018

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021
julkaistaan
- sähköinen versio julkaistaan osoitteessa http://www.ouka.fi/talous
- kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tehdä muutosesityksiä kj-esitykseen
sähköisellä lomakkeella, lataus osoitteesta http://www.ouka.fi/luottamushenkiloille

15.10.2018 klo 8-13 Valtuustoseminaari: talousarvion lähetekeskustelu
17.10.2018

Kaupunginhallituksen jäsenten muutosesitysten määräaika 17.10. klo 16
- http://www.ouka.fi/luottamushenkiloille

1.-2.11.2018

Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari ja -kokous

26.11.2018

Kaupunginhallituksen päätös talousarvioesityksestä (viimeistään)

10.12.2018

Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely

17.12.2018

Kaupunginvaltuuston päätös talousarviosta 2019 ja TS2020-2021
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