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§ 883
V 25.9.2013, Kj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite kaupungin 
talousarvion julkisuuden lisäämisestä

HEL 2013-001434 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2013-001434 Koulumies Terhi valtuustoaloite Kvsto 30.1.2013 
asia 18.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Terhi Koulumies ja 7 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki avaa talousarvionsa menokohtaisten 
määrärahojen taustat julkisiksi. Kaupunkilaisilla on oikeus tietää 
nykyistä tarkemmin, millaisiin taustalaskelmiin budjetin menot 
pohjautuvat ja millaisilla yksityiskohtaisemmilla suoritteilla ja 
tulostavoitteilla niitä perustellaan.

Aloitteessa todetaan, että eräs keino toteuttaa avoimuuden lisääminen 
olisi sisällyttää internetissä julkaistavaan talousarvioon vuodesta 2014 
alkaen linkit lisätietoon kunkin määrärahan kohdalta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on viime vuosina 
pyrkinyt kasvavasti avaamaan talousarvioonsa sekä talouden 
toteumalukuihin liittyviä tietoja julkisiksi erityisesti internetin kautta. 
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Keskeisimmät kanavat tiedon avaamisessa ovat olleet Helsingin 
kaupungin talousarvio -sivusto sekä Helsinki Region Infoshare -
avoimen datan sivusto.

Helsingin kaupungin talousarvio -sivusto on varsin kattava verrattuna 
muiden suurimpien kaupunkien talousarvioita esitteleviin sivustoihin. 
Sivustoa kehitettäessä on eräs keskeinen pohja ollut valtion 
talousarviota ja sen eri valmisteluvaiheita esittelevä 
valtiovarainministeriön ylläpitämä valtion talousarvioesitykset -sivusto. 
Tiedon saavutettavuuden suhteen Helsingin kaupunki on kehittänyt 
omaa talousarviosivustoaan valtion talousarvioesitykset -sivuston 
mallin mukaan.

Helsingin kaupungin talousarvio-sivustolle on vuoden 2014 
talousarvion valmistelun yhteydessä talousarviotiedon avoimuutta ja 
saavutettavuutta lisäävänä uutena elementtinä lisätty kesäkuun alussa 
suorat linkit hallintokuntien talousarvioehdotuksiin. Näiden linkkien 
kautta on mahdollista vaivattomasti tarkastella hallintokuntakohtaisia 
talousarvioehdotuksia vastaavalla tasolla, jolla lauta- ja johtokunnat 
ovat talousarvioehdotuksia tarkastelleet. Kaupunginvaltuuston 
talousarviokäsittelyn ja hyväksymisen jälkeen hallintokunnat 
tarkentavat määrärahojensa käyttösuunnitelmat tulosbudjetteihin, jotka 
hyväksytään lauta- ja johtokunnissa. Näissä tulosbudjeteissa esitetään 
hallintokuntien määrärahojen suunniteltu käyttö ja taustat sekä 
määrärahojen pohjana olevat suoritteet varsin yksityiskohtaisesti. 
Hallintokuntien tulosbudjetit tullaan kokoamaan Helsingin kaupungin 
talousarvio -sivustolle alkuvuodesta 2014 niiden tultua hyväksytyksi 
lauta- ja johtokunnissa.

Helsinki Region Infoshare -avoimen datan sivustolla on nähtävillä 
neljän pääkaupunkiseudun kaupungin tilinpäätösten toteumatiedot 
talousarviokohdittain sekä yksityiskohtaisemmalla tasolla kuin ne on 
varsinaisessa tilinpäätöskirjassa esitetty. Talousarviomäärärahatietojen 
esittäminen vastaavalla tavalla avoimen datan mallilla Helsinki Region 
Infoshare -sivustolla tullaan selvittämään.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2013-001434 Koulumies Terhi valtuustoaloite Kvsto 30.1.2013 
asia 18.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu
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