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§ 303
Kj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om större 
offentlighet kring budgeten

HEL 2013-001434 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

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

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Terhi Koulumies 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Terhi Koulumies och 7 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden gör bakgrunden till budgetanslagen för de enskilda 
utgifterna offentlig. Stadsborna har rätt att noggrannare än vad nu är 
fallet veta vilka bakgrundsuträkningar utgifterna i budgeten baserar sig 
på och med vilka mer detaljerade prestationer och resultatmål de 
motiveras.

Enligt motionen vore ett medel att förverkliga en större öppenhet att i 
den budget som publiceras på internet från och med år 2014 vid varje 
anslag införa länkar till tilläggsuppgifter.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stad under de senaste åren i 
växande grad försökt öppna uppgifter angående budgeten och 
nyckeltal mot offentligheten, speciellt via internet. De mest centrala 
kanalerna genom vilka man öppnat uppgifterna har varit webbplatsen 
Helsingfors stads budget samt webbplatsen Helsinki Region Infoshare 
med öppna data.



Helsingfors stad Protokoll 14/2013 2 (3)
Stadsfullmäktige

Kj/16
25.09.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 10 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGINFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

Webbsidorna med Helsingfors stads budget är synnerligen täckande 
jämfört med de övriga större städernas sidor som presenterar deras 
budget. Då man utvecklat sidorna har en central förebild varit de sidor 
som finansministeriet upprätthåller och som visar statsbudgeten och 
hur den beretts. Helsingfors stad har utvecklat tillgängligheten till 
informationen på sina budgetsidor efter modell från sidorna med 
statens budgetpresentation.

I samband med beredningen av budgeten för år 2014 har man i början 
av juni på Helsingfors budgetsidor som ett nytt element för att öka 
öppenheten och tillgängligheten kring budgetuppgifterna lagt upp 
direkta länkar till förvaltningarnas budgetförslag. Genom dessa länkar 
är det möjligt att utan besvär granska budgetförslagen förvaltningsvis 
på motsvarande nivå som nämnderna och direktionerna granskat sina 
budgetförslag på. Efter att stadsfullmäktige behandlat budgeten och 
godkänt denna preciserar förvaltningarna planerna för sin 
anslagsförbrukning i resultatbudgetarna, vilka godkänns i nämnderna 
och direktionerna. I dessa resultatbudgetar anges det hur 
förvaltningarna planerat att använda anslagen och bakgrunden samt de 
prestationer anslagen baserar sig på i detalj. Förvaltningarnas 
resultatbudgetar läggs i sin helhet ut på Helsingfors stads budgetsidor i 
början av 2014 då de blivit godkända i nämnderna och direktionerna.

På webbplatsen Helsinki Region Infoshare med öppna data kan man 
se utfallsuppgifterna enligt boksluten för de fyra städerna i 
huvudstadsregionen enligt budgetmoment samt på en mer detaljerad 
nivå än det är framställt i den egentliga bokslutspublikationen. Man 
kommer att utreda om budgetanslagen genom en modell med öppna 
data kan presenteras på samma sätt i Helsinki Region Infoshare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor
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Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 883

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


