
Asukkaiden hankeideat osallistuvan budjetoinnin kautta
Raportti pilotoinnista vuonna 2022



Pilotointi vuonna 2022

•Pilotoitiin osallistuvaa budjetointia osana aluetoiminnan ja luonnon 

monimuotoisuuden hankerahoja.

•Hankeideat jaettiin luonnon monimuotoisuusideoihin ja muihin ideoihin

•Luonnon monimuotoisuushankeideoita on toteutettu aluetoimikunnissa

•Osaa muista hankeideoista on toteutettu tai samoja ideoita on tullut 

päätettäväksi uusina ideoina muuta kautta

•Muista ideoista valittiin kymmenen toteutettavaa ja seurattavaa ideaa

•Osallistuvan budjetoinnin prosessista on jäänyt jatkoon menevien 

hankkeiden äänestys pois.



Osallistuvan budjetin pilotoinnin aikajana 2022

TAMMIKUU

Kestävän kehityksen 
hanke ja uudet 

aluetoimikunnat aloittivat

Vuosikellot, aikataulut

Aluetoimikuntien 
puheenjohtajien kokous

Hankkeen työnyrkki, 
ohjausryhmä 

ja projektiryhmä

HELMIKUU

Kohenna Kouvolaa -
kyselyn suunnittelu

Kaupungin viestintä 
Aluetoimikunnat

Osallisuustyöryhmä

Kestävän kehityksen 
työryhmät

MAALISKUU

• Kysely avoinna 1.-
20.3.

• Tiedote eri kanavissa 
ja nettisivut

• Osbun
laskentatunnisteet

• Tulosraportti ja esitys

• Tulosten läpikäynti ja 
viestintä

HUHTIKUU

Työpaja kestävän 
kehityksen hankkeista 
12.4.

Valittiin toteutettavat 
ideat

• Osallisuusalustojen 
esittely Kouvolan ja 
Kymenlaakson 
osallisuustyöryhmissä

TOUKOKUU

Yleisten hankeideoiden 
läpikäynti

Sähköposti toimialoille 
5.5.-31.5.

Vihertiimin vastaukset

Hankesuunnitelmat ja 
hakemukset

Aloitus Suunnittelu Ideakysely

Luonnon 

monimuotoisuus-

ideoiden 

jatkojalostus
Ideoiden 

jatkojalostus

Ideoita saatiin 

yhteensä161, 

joista Kestävän 

kehityksen 

ideoita 21.



Osallistuvan budjetoinnin pilotoinnin aikajana 2022

KESÄ-LOKAKUU

Kestävän 
kehityksen 

hankeideoiden 
toteutus

Aluetoimikunnat

Eduko

Toimialat

Yhdistykset

Vapaaehtoiset

Yritykset

KESÄ-
SYYSKUU

Toimialoilta 
pyydettiin 

puuttuvia tietoja 
hankkeisiin 2-

9.9.

LOKAKUU

Työpaja 19.10.

Toimialat

Aluetoimikunnat

Kestävän kehityksen 
hankkeiden raportit

t

MARRASKUU

Osallisuus-
koordinaattoreiden ja 

aluetoimikuntien 
puheenjohtajien työpajat

9.11. 

Seurattavien ja 
toteutettavien ideoiden 

valinta

Pyydetty vihertiimiltä 
tietoja

JOULUKUU

Toteuttavat ja 
seurattavat ideat 

seurantalistan 
tekeminen ja 
pilottiraportti 

osbu-kokeilusta

Luonnon 

monimuotoisuus

-hankkeiden 

toteutus

Ideoiden 

jatkojalostus

Ideoiden 

jatkojalostus

Toteuttavien 

ideoiden 

valinta

Toteuttavien 

ideoiden 

seurantalista. 

Pilottiraportti 

kokeilusta

Kestävän kehityksen hankkeessa teemana luonnon monimuotoisuus. Hankkeet 

aluetoimikunnissa toteutettiin pääosin kesän aikana. Osa hankkeista vielä syksyllä ja 

talvella. Hanke päättyy 31.3.2022



Kohenna Kouvolaa -kyselyn mainos



Kohenna Kouvolaa -kysely
•Kysely oli avoinna  2.-20.3.2022

•Tiedote
•Kyselystä tiedotettiin kaupungin viestintäkanavissa, sanomalehdissä, 
aluetoimikuntien facebook-sivuilla ja alueiden facebook-sivuilla. Lisäksi 
paperiversioita oli kirjastoissa. 
•Vastauksia tuli 161, joista yksi oli paperiversio.
•Tulokset on lajiteltu alueittain sekä luonnon monimuotoisuuden ja 
aluetoimikuntien hankeideoiksi. 
•Hankeideat käsiteltiin kaupungin vihertiimissä
•Toimialoille jaettiin hankeideat kommentoitavaksi

https://www.kouvola.fi/ajankohtaiset/kohenna-kouvolaa/


Osbu teemat ja ideoiden määrät

Luontopolut, puistot, leikkikentät Liikuntapalvelut

Liikenne, kadut, tiet, pihat Koirapuistot

Tapahtumat Tontit, kaavoitus

Palvelut Pyörätiet

Jätehuolto Muut

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden teemat ja niiden määrät 



Osbu alueet ja ideoiden määrät

Anjalankoski Elimäki-Koria Kuusankoski-Jaala

Keskusta-alue Valkeala Koko Kouvola

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden määrät alueittain



37 %

36 %

9 %

9 %

9 %

Osbu luonnon monimuotoisuusideat

Niityt Lavaviljely, viljely Niitot Linnunpöntöt, hyönteishotellit Muut

Osallistuvan budjetoinnin luonnon monimuotoisuusideat



Millä perusteilla hanke-ehdotukset valittiin 
jatkoon vuoden 2022 ideoista?
Hanke-ehdotuksen valintakriteereitä:

• edistää Kouvolan kaupunkistrategian toteutumista 

• on mahdollisuuksien mukaan luonnon monimuotoisuutta toteuttava hanke 

• on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen

• ei korvaa lakisääteisiä tehtäviä

• toteuttamiseen haettava rahoitus on suuruudeltaan enintään 10.000 euroa (ja vähintään 500 euroa)

• toteuttaminen on kaupungin toimivallassa (ei kohdennu esimerkiksi yksityiselle maa-alueelle)

• ei ole voimassa olevan kaavan tai kaupungin toimivaltaisen toimielimen tekemien päätösten vastainen

• ei ole ristiriidassa kaupungin toimintaa ja palveluja koskevien kehittämissuunnitelmien tai selvitysten kanssa

• ehdotuksen myötä kaupungille ei aiheudu toistuvia henkilöstö- tai muita käyttötalousmenoja tuleville vuosille, 

esim. ylläpitokuluja

• mikäli toteuttajaksi esitetään kaupungin sijasta esimerkiksi paikallista yhdistystoimijaa, tulee yhdistyksen olla 

valmis osallistumaan yhteissuunnitteluvaiheeseen ja ehdotuksen toteuttamista koskevaan raportointiin

• ehdotuksia/ideoita voidaan tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi (ennen äänestystä), mikäli 

tällainen toimenpide nähdään yhteiskehittelyvaiheessa hyödylliseksi

• ehdotus on toteutettavissa vuoden 2022 loppuun mennessä.



Luonnon monimuotoisuus 
ideat

• Luonnon monimuotoisuus -hankeideoita 
tuli 21
• Järjestettiin 12.4. luonnon monimuotoisuus 

hankeideapaja ja aluetoimikuntien yhteinen 
hankeideapaja 3.5.
•Työpajoissa ideoitiin ja jatkojalostettiin 

hankkeita.
• Luonnon monimuotoisuus -

hanketyöpajoista ja valituista ideoista on 
uutisoitu.



Valitut ideat toteutukseen ja seurantaan
•Aktiivipuistot (sisältävät mahdollisesti kuntoportaat ja ulkoliikuntapisteet)

•Koirapuistot

•Frisbeegolfradat

•Kuusankosken rantapuiston alueen kehittäminen

• Jokelan myllyn alue

•Kirsikkapuupuistot

•Muraalit



Nuorten ääni kuuluviin osallistuvalla
budjetoinnilla
• Kouvolan kaupungin nuorisopalvelut toteutti 

yhdessä nuorisovaltuuston kanssa ensimmäisen 
koko Kouvolan aluetta koskevan osallistuvan 
budjetoinnin kokeilun vuonna 2022. Sen 
teemaksi valittiin kouvolalaisten lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin lisääminen sekä nuorisopalveluiden 
toiminnan kehittäminen.

• Osallistuvan budjetoinnin ideoiden toteutukseen 
on varattiin 10 000 euroa. Määräraha suunnattiin 
eri puolille kaupunkia: keskustan, Valkealan, 
Kuusankoski-Jaalan, Myllykoski-Inkeroisen ja 
Koria-Elimäen alueille.



Nuorten osallistuvan budjetoinnin aikajana 2022

HUHTIKUU

Kysely

TOUKOKUU

Työpajat
TOUKO-KESÄKUU

Äänestys

t

ELOKUU –

Toteutus

Tuli 7 ideaa



Viestintä osallistuva budjetointi

•Tiedote

•Kyselystä tiedotettiin kaupungin viestintäkanavissa, sanomalehdissä, 

aluetoimikuntien facebook-sivuilla ja alueiden facebook-sivuilla. Lisäksi 

paperiversioita oli kirjastoissa. 

•Osallistuvasta budjetoinnista viestittiin myös kaupungin nettisivuilla.

•Kokousviestintä

•Työpajaviestintä

•Tapahtumat, esim. Xamkin seminaari

https://www.kouvola.fi/ajankohtaiset/kohenna-kouvolaa/


Opittua piloteista
•Voi olla useampia rahoituksia 

•Hyvä olisi tuoda esille hankekriteerit ennen kyselyä

•Kaupungin vihertiimi teki hienosti poikkihallinnollisen käsittelyn

•Toimialoilta saatiin vastaukset

•Suurin osa ideoista toimialojen toteuttamia ja osa oli jo toteutettu

•Osa ideoista ei ollut kaupungille kuuluvia ideoita

•Paljon ideoita, joita on jo ollut aluetoimikunnissa käsittelyssä

•Pilotti oli opettelua eri toimijoiden yhteistyöstä

•Aluetoimikunnilla kiire kestävän kehityksen hankkeiden koordinoinnissa 

muiden hankkeiden ohella

•Kestävän kehityksen hanke painottui kesäaikaan



Kiitos!
Osallisuuskoordinaattori Heli Veripää


