VALTUUSTOALOITE 28.09.2015

Joensuun kaupunginvaltuustolle

Aihe: Me allekirjoitut valtuutetut esitämme, että Joensuun
valmisteltaisiin lähetettäväksi internettiin.

kaupunginvaltuuston

kokoukset

Suomen kunnista esimerkiksi Helsinki, Tampere, Vaasa, Raisio, Rovaniemi, Enontekiö ja Raahe ovat
käyttöönottaneet kaupunginvaltuustojen kokousten suorat stream-lähetykset. Lisäksi useimmat ovat
tallentaneet lähetyksensä kaupungin nettisivuille myöhempiä katselukertoja varten.
Lähetykset ja tallenteet mahdollistavat kaupunginvaltuustojen seurannan ympäri maailmaa, ja joka
innostaa kaupunkilaisia seuraamaan heitä koskevien päätöksiä aikaan tai paikkaan sitoutumatta. Tämä
tuo lisäksi päätöksentekoon läpinäkyvyyttä sekä innostaa kuntalaisia seuraamaan kuntapolitiikkaa.
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kaupunginvaltuuston selvityksessä (5 51, 25.05.2015) 5 000 18 500 euroa
aloitteen myötä, että Joensuu valmistelee laskelmia nettistriimauksesta ja tallentamisesta. Asiaa
voitaisiin valmistella vuoden 2017 talousarvioon ja vuoden 2016 aikana voitaisiin toteuttaa pilotointi
muutaman kokouksen osalta.
—

Joensuu on maantieteellisesti laaja kaupunki. Lähetysten striimaus tai tallentaminen internettiin
antaisi lisäksi tasavertaisen aseman kaikille kuntalaisille seurata kaupunginvaltuuston kokouksia myös
kaupungin reuna-alueilla. Huomioitavaa on, että esimerkiksi Enontekiöllä vastaava menetelmä on ollut
käytössä jo vuodesta 2011.
Me allekirjoitvaltuutetut esitämme, että Joensuun kaupunginvaltuustc4kokouksien lähettämistä
internettiin aletaan valmistella, pohditaan vaihtoehtoja toteuttajan suhteen (esimerkiksi suorana
ostona yritykseltä, yhteistyönä oppilaitosten kanssa tai omana tuotantona), sekä mietitään
tallennevideoinnin vaihtoehtoja. Aikaisemmin tehtyyn aloitteeseen nähden, nyt valtuustotilan
äänentoisto on parannettu ja soveltuu paremmin kyseiseen käyttötarkoitukseen, joka oli esteenä
lähetysten striimaukselle.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 418
§ 113

21.11.2016
28.11.2016

Vastaus Leo Leinon ynnä muiden valtuustoaloitteeseen kaupunginvaltuuston kokousten
välittämisestä internettiin
6542/07.02.01/2015
KH 21.11.2016 § 418
Valtuutettu Leo Leinon ynnä muiden valtuustoaloitteessa 28.9.2015
esitetään, että Joensuun kaupunginvaltuuston kokoukset valmisteltaisiin
lähetettäväksi internettiin.
Aloitteessa todetaan, että useat kunnat ovat ottaneet käyttöönsä
valtuustojen kokousten suorat stream-lähetykset ja monet kokouksista ovat
katsottavissa myös tallenteina.
Aloitetta perustellaan muun muassa Joensuun maantieteellisellä laajuudella.
Videointien myötä kaupunkilaisilla olisi tasavertaisemmat mahdollisuudet
seurata valtuuston kokouksia.
Aloitteessa esitetään, että Joensuun kaupunginvaltuuston kokouksien lähettämistä internetiin valmisteltaisiin, eri vaihtoehtoja kartoitettaisiin ja
mahdollisesti pilotoitaisiin muutamissa kokouksissa.
Valtuuston kokousten videointia ja lähettämistä suorana internetiin on
kokeiltu parilla erilaisella teknisellä toteutuksella. Kokouksia on videoitu
helmikuusta 2016 lähtien. Muutaman ensimmäisen videoidun kokouksen
jälkeen teknistä toteutusta yksinkertaistettiin. Nyt käytössä olevalla
toteutuksella videokuva lähetetään suorana lähetyksenä Joensuun kaupungin
Youtube-tililtä (www.youtube.com/joensuunkaupunki), jonne kokouksen
videotaltio myös jää myöhempiä katseluja varten. Valtuuston kokousten
videoinnit on koostettu kanavalle omaksi soittolistakseen. Varsinainen
videointi ostetaan alihankintana ja se toteutetaan yhdellä kameramiehellä,
joka ohjaa useampia kameroita ja kuvalähteitä. Kustannukset kaupungille
ovat yhtä kokousta kohden noin 500 euroa.
Valtuuston kokousten videoinneista on tullut kaupungille lähes pelkästään
positiivista palautetta. Katsojia lähetyksillä on ollut muutamista kymmenistä
muutamiin satoihin. Videoinnin lisäksi valtuuston kokouksia voi seurata
suorana myös yhteisöpalvelu Twitterissä, jonne kaupungin viestintä lähettää
tekstipohjaisia viestejä eli tviittejä valtuustossa käytävästä keskustelusta.
Myös Twitterin live-seurannasta on saatu paljon positiivista palautetta.
Valmistelija: viestintäpäällikkö
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksena Leo Leinon ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 28.11.2016 § 113
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksena Leo Leinon ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

