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§ 176
Osallisuusrahaston perustaminen ja lähiörahaston talousarviokoh-
dan käyttö

HEL 2017-012164 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa itsenäiseksi taseyksiköksi muodos-
tettavan rahaston, jonka nimeksi tulee Osallisuusrahasto - Delaktig-
hetsfonden.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi rahastolle säännöt seuraavasti:

1 § Rahaston tarkoitus
 Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kau-

punkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkai-
den ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttami-
selle hallintosäännön VII osan 27 luvun 1 § mukaisesti. 

2 § Rahaston kartuttaminen
 Rahastoa kartutetaan kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä 

määrillä. 
3 § Rahaston käyttäminen 
 Osallisuusrahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mu-

kaisten, joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osa-
puolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupun-
ginhallituksen erikseen päättämien investointien tai projektien 
toteutukseen sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen edel-
lyttämiin menoihin.   

4 § Rahaston varojen säilyttäminen
 Rahaston kirjanpidolliset varat sijoitetaan osana kaupungin kas-

savaroja. Ko. varoille ei lasketa korkoa. 
5 § Rahaston hallinto ja hoito
 Rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa 

kaupunginkanslia. 
6 § Rahaston kirjanpito
 Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalvelu -liikelaitos. Ra-

haston tilivuosi on kalenterivuosi. Rahastosta raportoidaan vuo-
sittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston pääoma vuoden alus-
sa, rahaston tulot ja menot hanke- tai projektikohtaisesti sekä 
rahaston pääoma vuoden lopussa. 

7 § Rahaston purkaminen
 Rahastoa puretaan kaupunginvaltuuston päätöksellä siirtämällä 

rahaston pääomaa peruspääomaan tai muihin oman pääoman 
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eriin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti siirtää taseeseen kertyneestä ylijää-
mästä 40 miljoonaa euroa peruspääomaksi osallisuusrahastolle.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti siirtää 480 000 euroa vuoden 2018 ta-
lousarvion kohdalta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, 
Khn käytettäväksi, kohdalle 1 40, Kaupunginkanslia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 §:n 1047 kohdalla kehottaa kau-
punginkansliaa valmistelemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusra-
hastoksi siten, että osallisuusrahaston tuotosta voidaan rahoittaa vuo-
sittain osallistuvan budjetoinnin kustannukset sisältäen toimeenpanon 
henkilöstön, alueellisen osallisuuden käyttömenot sekä osallistuvan 
budjetoinnin alueellisesti päätettävät summat.

Lähiörahasto on tarkoitus purkaa, kun hyväksytyt lähiörahastohankkeet 
on saatettu loppuun. Vuonna 2018 on rahoitettu ainoastaan aikaisem-
min käynnistyneiden hankkeiden loppuun saattamista. Lähiörahaston 
sijaan esitetään perustettavaksi Osallisuusrahasto, joka suuruudeltaan 
vastaa purettavaa Lähiörahastoa, mutta sijoittuu kirjanpidossa kaupun-
gin taseen ulkopuolelle eriytetyksi yksiköksi samaan tapaan kuin esi-
merkiksi innovaatiorahasto. 

Kysymys liittyy laajemmin ns. Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutus-
mallin toteutukseen. Kaupunginhallitus viittasi edellä mainitussa pää-
töksessään hallintosäännön VII osan 27 luvun mukaisiin osallisuuden 
ja vuorovaikutuksen periaatteisiin. Osallistuva budjetointi ja sen alueel-
lisesti päätettävät summat, osallistuvan budjetoinnin mallin edellyttä-
män henkilöstön palkkaus sekä sähköinen palvelualusta ja muut ää-
nestyksen valmisteluun ja toteutukseen liittyvät käyttömenot (mm. vies-
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tintä, tilakustannukset) on tarkoitus rahoittaa osallisuusrahaston tuotol-
la. 

Lähiörahaston tarkoituksena on ollut Helsingin lähiöiden arvostuksen 
nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta. Ra-
haston varoja on käytetty joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä mui-
den osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupun-
ginhallituksen erikseen päättämien investointihankkeiden ja projektien 
rahoitukseen. 

Osallisuusrahaston tarkoituksena on mahdollistaa, että asukkaat ja yh-
teisöt pääsevät esittämään itse käyttökohteita rahoitukselle paikallisesti 
tai koko kaupunkia koskien ja äänestämään niiden välillä. Tätä kutsu-
taan osallistuvaksi budjetoinniksi. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena 
on vahvistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, edistää yhden-
vertaisuutta sekä lisätä ymmärrystä kunnan toiminnasta. 

Osallistuvan budjetoinnin perusrakenne koostuu neljästä vaiheesta: eh-
dotusvaihe, arviointivaihe, äänestysvaihe ja toteutusvaihe. Mallin toteu-
tuksessa viestinnällä on keskeinen rooli. Ehdotusten kehittäminen ta-
pahtuu julkisella sähköisellä alustalla.  Ensimmäisessä vaiheessa asuk-
kaat ja yhteisöt tekevät ehdotuksia ja keskustelevat niistä. Kaupunki tu-
kee tätä vaihetta järjestämällä yhteiskehittämistilaisuuksia sekä osallis-
tumalla keskusteluun. Arviointivaiheessa kaupunki arvioi, mitkä ehdo-
tuksista ovat toteutettavissa määritellyllä määrärahalla ja säännösten 
puitteissa. 

Arvioinnin jälkeen kuntalaiset äänestävät siitä, miten he näkisivät vii-
saaksi jakaa määritellyn rahamäärän. Äänestyksen jälkeen kaupungin-
hallitus vahvistaa äänestystuloksen, jota seuraa toteutusvaihe. Toteu-
tusvaiheessa olennaista on ehdotusten tekijöiden osallisuus toteutuk-
seen sekä avoin kuntalaisviestintä.

Kaupunginhallitus tulee erikseen päättämään osallistuvan budjetoinnin 
määrärahan valmisteluperiaatteista ja toteutuksesta. Kaupunki voi 
myös ehdotusten tekovaiheessa tuoda esille lähtötietoja ja tarpeita eri 
alueille.  Lisäksi osallistuvan budjetoinnin toteuttamisessa tullaan teke-
mään kohdennettuja toimenpiteitä niille ryhmille ja niille asuinalueille, 
joiden osallistuminen on pääsääntöisesti muuta väestöä vähäisempää. 
Näin pyritään varmistamaan yhdenvertaisuuden toteutuminen osallistu-
vassa budjetoinnissa. 

Osallisuusrahaston hankkeiden oletetaan painottuvan nopeasti toteu-
tettaviin yleisten alueiden ympäristöparannushankkeisiin, investoinneik-
si katsottaviin julkisiin irtaimen omaisuuden hankintoihin ja kertaluontoi-
siin projekteihin. Monissa ulkomaisissa kaupungeissa osallistuva budje-
tointi on rajattu koskemaan vain investointihankkeita. Helsingin mallissa 
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on lähtökohtana, että rahaa voidaan suunnata myös käyttötalouden pii-
rissä toteutettaviin, rajallisen keston projekteihin. Rahoitettavista koh-
teista päätetään vuosittain, minkä takia esimerkiksi pysyvän henkilö-
kunnan palkkaamista ei puolleta. 

Osallistuvan budjetoinnin kunkin vuoden alueittainen käyttövara pääte-
tään kaupunginhallituksessa alueiden asukaslukuun perustuen talous-
arvion täytäntöönpanovaiheessa. Talousarviossa vuodelle 2018 ja ta-
loussuunnitelmassa 2018-2020 on varattu 5 miljoonaa euroa lähiöra-
haston tuotosta maksettaviin menoihin vuosittain. Osallisuusrahaston 
käynnistyessä tehdään 2019 talousarvioon ja 2019-2021 taloussuunni-
telmaan vastaavat varaukset sekä poistetaan lähiörahastoa koskevat 
varaukset. 

Kaupungin osallisuusmallin toteutuksen käynnistämiseen on vuonna 
2018 tarkoitus osoittaa varoja lähiörahastosta 480 000 euroa. Koska lä-
hiörahastoa ei voi käyttää käyttömenojen kattamiseen, tulisi kaupungin-
valtuuston tehdä vuoden 2018 talousarvioon muutos, jolla tarvittava 
summa siirretään kaupunginkanslian käytettäväksi. 

Esityksen valmistelu on tapahtunut yhteistyössä kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosaston sekä tietotekniikka- ja viestintäosaston kes-
ken.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esityksen osallisuusrahaston pe-
rustamisesta, kaupunginhallituksen tarkoituksena on jatkovalmistelussa 
erikseen päättää osallistuvan budjetoinnin tarkemmasta toteutusmallis-
ta. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Osallisuus ja neuvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
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Talous- ja suunnitteluosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2018 § 378

HEL 2017-012164 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää perustaa itsenäiseksi taseyksiköksi muo-
dostettavan rahaston, jonka nimeksi tulee Osallisuusrahasto - Delaktig-
hetsfonden.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy rahastolle säännöt seuraavasti:

1 § Rahaston tarkoitus
 Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kau-

punkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkai-
den ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttami-
selle hallintosäännön VII osan 27 luvun 1 § mukaisesti. 

2 § Rahaston kartuttaminen
 Rahastoa kartutetaan kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä 

määrillä. 
3 § Rahaston käyttäminen 
 Osallisuusrahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mu-

kaisten, joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osa-
puolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupun-
ginhallituksen erikseen päättämien investointien tai projektien 
toteutukseen sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen edel-
lyttämiin menoihin.   

4 § Rahaston varojen säilyttäminen
 Rahaston kirjanpidolliset varat sijoitetaan osana kaupungin kas-

savaroja. Ko. varoille ei lasketa korkoa. 
5 § Rahaston hallinto ja hoito
 Rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa 

kaupunginkanslia. 
6 § Rahaston kirjanpito
 Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalvelu -liikelaitos. Ra-

haston tilivuosi on kalenterivuosi. Rahastosta raportoidaan vuo-
sittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston pääoma vuoden alus-
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sa, rahaston tulot ja menot hanke- tai projektikohtaisesti sekä ra-
haston pääoma vuoden lopussa. 

7 § Rahaston purkaminen
 Rahastoa puretaan kaupunginvaltuuston päätöksellä siirtämällä 

rahaston pääomaa peruspääomaan tai muihin oman pääoman 
eriin.

Kaupunginvaltuusto päättää lisäksi siirtää taseeseen kertyneestä ylijää-
mästä 40 miljoonaa euroa peruspääomaksi osallisuusrahastolle.

Kaupunginvaltuusto päättää vielä siirtää 480 000 euroa vuoden 2018 
talousarvion kohdalta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, 
Khn käytettäväksi, kohdalle 1 40, Kaupunginkanslia.

21.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi


