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Mitä on saatu aikaan ja miten tulokset edistävät hankesuunnitelmaa?
Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää osallistuvaa budjetointia asuinalueen kehittämisen ja
asukaslähtöisen suunnittelun välineenä tarkastellen sitä, miten osallistuva budjetointi soveltuu
asuinalueen kehittämisen ja asukaslähtöisen suunnittelun välineeksi 1) asukkaiden näkökulmasta
sekä 2) kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Tuotamme tietoa uudenlaisen, asukkaiden päätösvaltaa
ja toimijuutta konkreettisesti lisäävän menetelmän kehittämiseen sekä kriteereistä, joilla osallistuvaa
budjetointia ja sen toimivuutta voidaan arvioida. Se luo pohjaa Tampereen kaupungin
asukasdemokratian ja alueperustaisen päätöksenteon kehittämiseen, mutta tulokset ovat
sovellettavissa
myös
muissa
kunnissa
ja
asuinalueilla
asukaslähtöisissä
kaupunkisuunnitteluprosesseissa. Tutkimushankkeen merkitystä lisää tiedon tuottaminen siitä, miten
osallistuva budjetointi soveltuu asukasdemokratian ja alueperustaisen päätöksenteon kehittämiseen
paikallisen hallinnan kokonaisuudessa.
Toteutimme tutkimusvierailun Ruotsiin keväällä 2015, tapaamisen haastattelut on nauhoitettu.
Lisäksi toteutimme seurantahaastatteluja neljän asukkaan kanssa. Myös nämä haastattelut on
nauhoitettu. Vuoden työskentelyssä päätavoitteena on kuitenkin ollut kokemusten analyysi ja
saatujen tulosten raportointi erilaisille yleisöille.
Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa keskittyen hankkeen tulosten ja työnalla olevien julkaisujen
käsittelyyn.
Hankkeen päätyttyä Pauliina Lehtonen on saanut kolmevuotisen tutkijatohtorirahoituksen Suomen
Akatemialta osallistuvan budjetoinnin vertailevaan tutkimukseen (Tampere; Lodz; Manchester).
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Re-City 2015: “Future City – Combining Disciplines”, 1st International City Regeneration Congress,
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Kuinka myönnetty avustus on käytetty?
Hankkeen budjetin tarkka kustannusseuranta on lähetetty erillisenä liitteenä.
Vuoden 2015/16 kokonaiskustannus oli 158 034 euroa, mikä merkitsi sitä, että hanke ylitti noin 1200
euroa budjetoidut kokonaisvarat. Tutkimushankkeen kustannukset ovat pääosin muodostuneet
hankkeen osallistuneiden tutkijoiden Pauliina Lehtosen ja Jarkko Salmisen palkkakuluista ja
Tampereen yliopiston yleiskustannuksista. Hankkeen toteuttamista vaikeutti se, että Lehtonen jäi
äitiyslomalle syyskuussa 2015. Koska hanke oli loppupuolella, siihen ei kannattanut enää palkata
uutta tohtoritasoista tutkijaa. Tämän vuoksi Häikiö kohdisti siihen noin puolet työajastaan vuoden
2016 alkukuukausina ja siirsi päätyöhönsä liittyviä opetustehtäviä muiden hoidettavaksi. Muita
kuluja ovat olleet aineiston hankintaan ja tieteellisiin konferensseihin liittyvät matkakulut sekä
yleistajuisen julkaisun painoon sekä kahvituksiin liittyvät ostopalvelut.
Vuoden 2015 aikana hankkeen johtaja, Liisa Häikiö osallistui hankkeen toteuttamiseen yliopiston
varoista rahoitetun työtehtävän puitteissa ilman erillistä palkkaa tai korvausta (n. 15% työajasta). Tätä
työosuutta ei ole sisällytetty hankkeen kokonaiskustannukseen ja haettavaan avustussummaan, vaan
Tampereen yliopisto kattaa sen kokonaan.

