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Valtuustoaloite kaupunginvaltuuston kokousten videoinnista

Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 § 77
Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että SDP:n valtuustoryhmä on
jättänyt valtuustoaloitteen koskien kaupunginvaltuuston kokousten
videointia.
Aloite kuuluu seuraavasti:
"Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan päätöksenteon ylintä valtaa.
Valtuuston kokouksissa tehdään merkittäviä taloudellisia ja
toiminnallisia päätöksiä. Valtuuston kokousten videoiminen tuo
kunnallisen päätöksenteon ja valtuustossa käytävät keskustelut
lähemmäksi kuntalaisia. Valtuuston kokousten videoiminen
vahvistaa lähidemokratian toteutumista ja kuntalaista osallistavaa
toimintakulttuuria.
Valtuuston kokoukset ovat julkisia, mutta kuntalaisen paikalle
saapumiselle voi olla muun muassa ajankäytöllisiä esteitä.
Kokousvideointi mahdollistaa aikaan ja paikkaan riippumattoman
katselun. Videointi lisää myös liikuntarajoitteisten
mahdollisuuksia seurata valtuuston kokouksia.
Kunnan tulee kaikella toiminnallaan pyrkiä avoimeen,
luotettavaan ja kuntalaista osallistavaan hallintoon. Videointi
tukee edellä mainitun lisäksi kunnan tiedottamista.
Edellä mainituista syistä SDP:n valtuustoryhmä esittää Oriveden
kaupunginvaltuuston kokousten videoinnin aloittamista ja
tallenteen säilyttämistä kaupungin kotisivuilla aina seuraavan
valtuustokokouksen alkamiseen asti.
SDP:n valtuustoryhmä
Eliisa Suhonen
Anna Kymäläinen
Nina Lahtinen
Jari Järvenpää
Heidi Jakara
Ilkka Hjerppe
Riitta Jakara

ORIVEDEN KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 77
§ 243
§ 293
§ 30
§7

2
12.06.2017
03.07.2017
25.09.2017
29.01.2018
12.02.2018

Tarmo Viskari
Markku Kallio"
Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
----------------Kaupunginhallitus 03.07.2017 § 243
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että
aloitteen valmistelussa tulee selvittää;
- mitä teknisiä ja toiminnallisia muutoksia kokousten videointi
edellyttäisi valtuustosaliin ja millaiset kustannukset tästä
aiheutuisi,
- mikä on valtuutettujen kanta kokousten videointiin,
- alustava selvitys mahdollista videoinnin toteuttajatahoista ja toteuttamistekniikasta.
Aloite tulee valmistella yhteistoiminnassa hallinto-ja talouspalvelukeskuksen sekä tekniikka ja ympäristöpalvelukeskuksen kesken.
Valmistelu pyydetään kaupunginhallitukselle 30.11.2017
30.9.2017 mennessä (esittelijän kokouksessa tekemä muutos).
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-------------Kaupunginhallitus 25.09.2017 § 293
Valtuuston kokousten videoinnista järjestettiin valtuutetuille
kysely, johon vastasi 27 valtuutettuja ja vastauksissa 14 kannatti
ja 13 ei kannattanut kokousten videointia. Vastaajista 18 oli sitä
mieltä, että videoinnista aiheutuvat kustannukset vaikuttavat
päätöksentekoon. Valtaosa valtuutetuista oli sitä mieltä, että
kokousten videointi saisi maksaa enintään 10 000 euroa vuodessa. Lisäksi oltiin sitä mieltä, että valtuustosalin äänentoiston ym.
tekniikan uusimiseen ei tulisi käyttää paljon määrärahoja.
Valtuustosalin äänentoiston parantamisesta valtuuston kokousten
videoinnin näkökulmasta on pyydetty alustava tarjous kaupungin
AV-tekniikkatoimittajalta ja heidän näkemyksenä mukaan sali
vaatii noin 25.000-40.000 euron investoinnit. Tarjous on pyydetty
sellaisesta ratkaisusta, joka edelleen tukee valtuustosalin käyttöä
monitoimitilana ilman kiinteää mikrofoni- ym. asennusta.
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Kokousten videointi vaatinee toimiakseen kuitenkin puhujakorokkeen kalustuksen uudelleen järjestelyn.
Valtuuston kokousten videoinnista on käyty alustavaa
keskustelua Oriveden Sanomien kanssa.
Kokouksessa annetaan tarkempi selvitys AV-laitteiden sekä
Oriveden Sanomien tarjouksesta.
Oriveden kaupunkistrategian päivittämisen yhteydessä kysytään
kuntalaisilta myös sitä, mitä osallistumis- ja vaikuttamiskanavia
he haluaisivat käyttää. Tämän kyselyn tuloksia voidaan käyttää
myös tämän aloitteen valmistelun tukena.
Liitteet:
- Kysely valtuutetuille kokousten videoinnista sekä vastausten
yhteenveto.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
1. merkitä tiedoksi edellä olevan ja kokouksessa annettavan selvityksen
valtuuston kokousten videoinnista,
2. käydä lähetekeskustelun asian jatkovalmistelusta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello 16.38-17.10.
-------------Kaupunginhallitus 29.01.2018 § 30
Kaupunginhallituksen antaman jatkovalmistelua koskevan
ohjeistuksen mukaisesti valtuuston kokousten videoinnista on
tehty myös sähköinen kuntalaiskysely, johon saatiin vain 35
vastausta. Kyselyn mukaan 25 vastaajaa (70 %) oli kokousten
videoinnin kannalla ja 10 (30 %) ei nähnyt videointia
tarpeellisena. Vastausten vähäisen määrän perusteella voidaan
todeta, että johtopäätöksen tekeminen kaupunkilaisten
kiinnostuksesta valtuuston kokousten videoinnin seuraamisesta
ei voida tehdä. Valtuustolle järjestetyn kyselyn vastaukset olivat
noin 50/50 %.
AV-hankinnan osalta asiantuntijoiden arviot ovat, että kokousten
videoinnin vaatiman valtuustosalin riittävä äänentoiston
parantamisen kustannukset olisivat noin 22 000 euroa.
Kustannusarvio perustuu sellaiseen tekniikkaan, joka
mahdollistaisi edelleen salin monitoimikäytön ilman kiinteitä johto-
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asennuksia. Äänentoiston lisäksi valtuuston kokousten
videoinnista tulisi kustannuksia lisäksi kuvaamisen vaatimasta
laitteistosta ja kuvaamisesta tai asiantuntijapalvelun
hankkimisesta.
Koska valtuutuutettujen mielipiteet kokousten videoinnista ovat
tasan puolesta ja vastaan ja kuntalaisten vastausten määrä oli
vähäinen, ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista ryhtyä
videoimaan valtuuston kokouksia ottaen huomioon valtuustosalin
äänentoiston vaatimat kustannukset sekä kokousten videonnista
aiheutuvat kustannukset. Kaupunkilaisten toivotaan tulevan
valtuuston kokouksiin aiempaa aktiivisemmin paikalle.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
1. että Oriveden kaupunginvaltuuston kokouksia ei tässä
vaiheessa lähdetä videoimaan.
2. esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun
käsitellyksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-------------Kaupunginvaltuusto 12.02.2018 § 7

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-----------------

Orivedellä 2.5.2019

