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§ 149
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Matias Pajulan toivomusponnesta mahdollisuudesta toteuttaa osal-
listuvan budjetoinnin kautta valitsematta jääneitä hankkeita osana 
kaupungin perustoimintaa

HEL 2019-012435 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Matias Pa-
julan toivomusponnesta mahdollisuudesta toteuttaa osallistuvan budje-
toinnin kautta valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin perus-
toimintaa:

Helsingin kaupungin osallistuva budjetointi on suoran demokratian me-
netelmä. Nykyinen prosessi mahdollistaa asukkaiden suoran osallistu-
minen kaupungin kehittämiseen ja talouden suunnitteluun, sillä kau-
punki on sitoutunut toteuttamaan äänestyksessä eniten ääniä saaneet 
kaupunkilaisten ideoimat ehdotukset pormestarin vahvistaman äänes-
tystuloksen mukaisesti. Osallisuusrahastosta on kohdennettu valmiste-
luperiodeittain talousarvioissa määritelty summa kaupunginhallitukselle 
osallistuvan budjetoinnin toteutukseen.

Kustannusvaikutukset

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä 2019 valitsematta jääneitä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kohdistuvia hankkeita on 22 
kappaletta ja niiden kustannukset ovat yhteensä 3 168 450 euroa.

Kuntatalouden tilanne on ollut jo pitkään haasteellinen, ja koronapan-
demian seurauksena kuntien rahoituspohja on merkittävästi heikenty-
nyt. Kriisillä tulee olemaan merkittäviä ja pitkäkestoisia taloudellisia vai-
kutuksia. Tasapainon turvaamiseksi toimialan menoja ei ole mahdollis-
ta kasvattaa. 

Koronakriisi tulee näkymään kuntien ja toimialan taloudessa useiden 
vuosien ajan ja se tulee aiheuttamaan mittavia ja myös pitkäaikaisia tu-
lomenetyksiä ja menolisäyksiä. 

Toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset eivät rajoittuisi ainoastaan 
hankekohtaisiin kustannuksiin, vaan hankkeiden toteutus aiheuttaisi 
myös hallinnollista työtä eri kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pal-
veluissa, joita ei ole sisällytetty hankkeiden kustannuksiin.

Johtopäätökset
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tehtävänä on toteuttaa sille mää-
riteltyjä lakisääteisiä tehtäviä varhaiskasvatuksessa, perusopetukses-
sa, toisella asteella sekä vapaassa sivistystyössä sekä toteuttaa Hel-
singin kaupungin strategisia linjauksia ja painopisteitä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, ettei kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala pysty tällä hetkellä lähteä toteuttamaan Helsingin osallis-
tuvan budjetoinnin äänestyksessä valitsematta jääneitä ehdotuksia. 
Lautakunta näkee kuitenkin ehdotusten selvittämisen ja toteuttamisen 
tärkeänä ja kannustaa kaupunkia edistämään niiden toteuttamista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Matias Pajula: Muutetaan kohta (8) muotoon:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, ettei kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala pysty tällä hetkellä lähteä toteuttamaan Helsingin osallis-
tuvan budjetoinnin äänestyksessä valitsematta jääneitä ehdotuksia. 
Lautakunta näkee kuitenkin ehdotusten selvittämisen ja toteuttamisen 
tärkeänä ja kannustaa kaupunkia edistämään niiden toteuttamista."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Matias Pajulan vastaehdo-
tuksen yksimielisesti, ilman äänestystä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Virve Vakiala, vuorovaikutusasiantuntija, puhelin: 310 86722

virve.vakiala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon Matias 
Pajulan toivomusponnesta mahdollisuudesta toteuttaa osallistuvan 
budjetoinnin kautta valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin 
perustoimintaa:

Helsingin kaupungin osallistuva budjetointi on suoran demokratian me-
netelmä. Nykyinen prosessi mahdollistaa asukkaiden suoran osallistu-
minen kaupungin kehittämiseen ja talouden suunnitteluun, sillä kau-
punki on sitoutunut toteuttamaan äänestyksessä eniten ääniä saaneet 
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kaupunkilaisten ideoimat ehdotukset pormestarin vahvistaman äänes-
tystuloksen mukaisesti. Osallisuusrahastosta on kohdennettu valmiste-
luperiodeittain talousarvioissa määritelty summa kaupunginhallitukselle 
osallistuvan budjetoinnin toteutukseen.

Kustannusvaikutukset

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä 2019 valitsematta jääneitä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kohdistuvia hankkeita on 22 
kappaletta ja niiden kustannukset ovat yhteensä 3 168 450 euroa.

Kuntatalouden tilanne on ollut jo pitkään haasteellinen, ja koronapan-
demian seurauksena kuntien rahoituspohja on merkittävästi heikenty-
nyt. Kriisillä tulee olemaan merkittäviä ja pitkäkestoisia taloudellisia vai-
kutuksia. Tasapainon turvaamiseksi toimialan menoja ei ole mahdollis-
ta kasvattaa. 

Koronakriisi tulee näkymään kuntien ja toimialan taloudessa useiden 
vuosien ajan ja se tulee aiheuttamaan mittavia ja myös pitkäaikaisia tu-
lomenetyksiä ja menolisäyksiä. 

Toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset eivät rajoittuisi ainoastaan 
hankekohtaisiin kustannuksiin, vaan hankkeiden toteutus aiheuttaisi 
myös hallinnollista työtä eri kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pal-
veluissa, joita ei ole sisällytetty hankkeiden kustannuksiin.

Johtopäätökset

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tehtävänä on toteuttaa sille mää-
riteltyjä lakisääteisiä tehtäviä varhaiskasvatuksessa, perusopetukses-
sa, toisella asteella sekä vapaassa sivistystyössä sekä toteuttaa Hel-
singin kaupungin strategisia linjauksia ja painopisteitä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Helsingin osallistuvan bud-
jetoinnin äänestyksessä valitsematta jääneitä ehdotuksia ei ole tarkoi-
tuksenmukaista toteuttaa osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
toimintaa, sillä toimialan ensisijaisena tehtävänä on varmistaa lakisää-
teisten palveluiden toteutuminen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
31.8.2020 mennessä lausuntoa Matias Pajulan toivomusponnesta: Hy-
väksyessään vuoden 2020 talousarvion valtuusto edellyttää, että kau-
punki selvittää mahdollisuutta toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kautta 
valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin perustoimintaa.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Virve Vakiala, vuorovaikutusasiantuntija, puhelin: 310 86722

virve.vakiala(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Pajula Matias toivomusponsi, Kvsto 27.11.2019 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


