
Helsingin kaupungin osallistuva budjetointi 

1. Helpoimman reitin suoraan äänestämän löydät etusivulta joko klikkaamalla pronssinvihreää 

yläbanneria tai valitsemalla ”Helsingin kaupungin osallistuva budjetointi”. 

 

2. Ohjelma pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi ennen äänestystä.  Aikuinen voi varmentaa 

henkilöllisyytensä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella; 6-9 luokkalaiset koululaiset voivat 

tunnistautua Wilma-tunnuksilla.   

 

3. Paina valitsemasi tunnistustavan painiketta ja seuraa ohjeita.  Onnistuneen tunnistautumisen 

jälkeen painetaan ”Jatka palveluun”.  Palvelu tarkistaa automaattisesti ikäsi ja kotipaikkasi 

äänioikeuden varmistamiseksi. 

 

4. Tämän jälkeen sinua pyydetään hyväksymään palvelun käyttöehdot. Paina Hyväksy käyttöehdot.  

 

5. Tämän jälkeen sinua pyydetään valitsemaan suurpiiri, jossa haluat äänestää. Ohjelma ehdottaa 

sinulle oletusarvoisesti postinumerosi mukaisesta suurpiiriä, mutta voit halutessasi vaihtaa 

äänestysaluetta pudotusvalikosta. 

 

6. Valintasi jälkeen sinulle näytetään valitsemasi suurpiiri ja lisäksi koko Helsingin äänestysalue, jolla 

kaikki voivat äänestää suurpiiristä riippumatta. 

 

7. Siirry äänestämään klikkaamalla jompaakumpaa laatikkoa. Helsingin kaupungin osallistuvassa 

budjetoinnissa voit äänestää niin montaa suunnitelma kuin kyseisen alueen määrärahaan mahtuu. 

Jos määräraha on esimerkiksi 450 000 euroa, voit äänestää kahta 200 000 euron projektia ja yhtä 

30 000 euron suunnitelmaa (yhteensä 430 000 euroa).  Suunnitelman valitaan äänestyskoriin 

listalta klikkaamalla valintamerkkiä. 

 

8. Näytön yläosassa olevassa laatikossa näet listan valitsemistasi suunnitelmista sekä palkin, joka 

näyttää kuinka suuren osan määrärahasta olet jo käyttänyt.  Osaan määrärahasta voi jättää 

käyttämättä.  

 

9. Kun olet tyytyväinen valintoihisi, paina ”Vahvista valintasi”. Tämän jälkeen ääni vahvistetaan vielä 

ponnahdusikkunassa painamalla ”Vahvista”. 

 

10. Näet yläpalkissa viestin, kun äänesi on vahvistettu.  Paina ”Takaisen äänestysaluelistaan” 

siirtyäksesi edelliseen näkymään. 

 

11. Listauksessa vihreä viesti ”Äänestys suoritettu” kertoo että olet jo äänestäyt.  Nyt voit siirtyä 

äänestämän toisella alueelle. Äänestäminen tapahtuu samoin. 

 

Ruutibudjetonti: 

Jos olet 6-9 luokkalainen nuori, sinulla on lisäksi mahdollisuus äänestää omalla Ruuti-alueellasi.  Siirry Ruuti-

äänestykseen etusivulta. 

1. Helpoimman reitin suoraan äänestämän löydät klikkaamalla etusivulla tekstiä ”Nuorten 

ruutibudjetointi. 

 

2. Ohjelma pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi Wilma-tunnuksilla ennen äänestämistä. 

Syötä Wilma-tunnuksesi ohjeiden mukaan.  Jos olet unohtanut salasana, voit pyytää uuden 

osoitteessa https://wilma.edu.hel.fi/. 

 

 

3.   Palvelu ohjaa sinut tunnestautumisen jälkeen automaattisesti äänestämään omalla Ruuti-alueellasi. 

Ruuti-alue määräytyy sen mukaan, missä koulussa opiskelet. 

 

https://wilma.edu.hel.fi/


4.  Ruutibudjetoinnissa sinulla on käytössä tietty äänimäärä, alueesta riippuen 1-3 ääntä. Äänimäärä 

on aina sama, riippumatta ehdotusten kustannusarvioista. Kun olet käyttänyt kaikki äänesi, paina 

nappia ”Vahvista valintasi”.  Tämän jälkeen sinua pyydetään vielä painamaan nappia ”Vahvista”.  

 

 


