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§ 343
Nuorisoneuvoston kokouksista maksettavat palkkiot

HEL 2020-013198 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että nuorisoneuvoston kokouksista makse-
taan palkkioita ja korvauksia seuraavasti:

 Nuorisoneuvoston varsinaisista kokouksista maksettavien palkkioi-
den vuosittainen kokonaissumma on korkeintaan 15 000 euroa.

 Nuorisoneuvoston tulee vuosittain ennalta päättää kyseisen vuoden 
aikana pidettävien kokousten lukumäärä. Kokouskohtainen palkkio-
summa määräytyy jakamalla vuosittainen kokonaissumma kokous-
ten määrällä.

 Jäsenkohtainen kokouspalkkio määräytyy jakamalla kokouskohtai-
nen palkkiosumma edelleen nuorisoneuvoston jäsenmäärällä. Palk-
kio on saman suuruinen aina yhden kalenterivuoden ajan ja se 
maksetaan vain kokouksessa paikalla oleville jäsenille.

 Valmistelukokouksista maksetaan varsinaista kokouspalkkiota vas-
taava palkkio korkeintaan yhdestä valmistelukokouksesta jokaista 
nuorisoneuvoston kokousta kohden.

 Avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset korvataan sil-
loin kun nuorisoneuvoston jäsen tarvitsee vammansa vuoksi avus-
tajaa kokouksiin. Kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta 
kokousta kohden. Avustajalle maksettava tuntipalkkio on enintään 
23 euroa. 

 Taksin tai invataksin käytöstä aiheutuneet kodin ja kokouspaikan 
väliset matkakustannukset korvataan silloin kun nuorisoneuvoston 
jäsen ei vammansa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorisoneuvoston esitys kokouspalkkioista
2 Kansliapäällikön kirje nuorisoneuvostolle
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nuorisoneuvosto Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisoneuvosto ja muut vaikuttamistoimielimet

Nuorisoneuvosto on kuntalain 26 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, jo-
ka asetetaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
varmistamiseksi. Kaupunginhallituksen on kuntalain mukaan huolehdit-
tava nuorisoneuvoston toimintaedellytyksistä.

Nuorisoneuvosto rinnastuu toiminnassaan muihin vaikuttamistoimieli-
miin kuten kuntalain 27 §:ssä säädettyyn vanhusneuvostoon ja 28 
§:ssä säädettyyn vammaisneuvostoon. Vaikuttamistoimielinten tehtä-
vänä on edistää edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia. Niille ei voi siirtää toimivaltaa eivätkä ne voi tehdä hallin-
topäätöksiä.

Nuorisoneuvoston esitys kokouspalkkioiden maksamisesta

Nuorisoneuvosto on liitteenä olevalla kirjeellä ehdottanut kaupunginhal-
litukselle, että sen kokouksista alettaisiin maksaa kokouspalkkioita. 
Nuorisoneuvosto katsoo, että sen toimintaedellytyksiä ei ole turvattu 
yhdenvertaisella tavalla muihin vaikuttamistoimielimiin verrattuna. 

Kansliapäällikkö on vastannut nuorisoneuvoston ehdotukseen liitteenä 
olevalla kirjeellä. 

Nuorisoneuvoston tilanne ei tällä hetkellä ole yhdenvertainen suhtees-
sa kaupungin muihin vaikuttamistoimielimin, koska sen kokouksista ei 
makseta palkkioita. Nuorisoneuvoston edustajille maksetaan viranhalti-
joiden kokouspalkkioita vastaavat palkkiot silloin kun he osallistuvat 
toimialalautakuntien kokouksiin. Vanhusneuvoston ja vammaisneuvos-
ton kokouksista maksetaan kokouspalkkiot kaupunginhallituksen pää-
töksellä. Koska nuorisoneuvosto rinnastuu tavoitteiltaan ja toiminnal-
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taan muihin vaikuttamistoimielimiin, kokouspalkkioiden maksaminen on 
yhdenvertaisuuden vuoksi perusteltua.

Ehdotettava palkkiomalli

Nuorisoneuvosto päättää itse vapaasti kokoustensa lukumäärän ja 
ajankohdan. Kokoustahti on viime vuosina ollut huomattavan tiheä ver-
rattuna muihin vaikuttamistoimielimiin. Nuorisoneuvosto kokoontuu 
noin 20 kertaa vuodessa, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto noin 
yhdeksän kertaa. Malli, jossa nuorisoneuvosto itse päättää kokousten-
sa lukumäärästä ja jossa jokaisesta kokouksesta maksetaan kiinteä 
kokouspalkkio, ei ole mahdollinen.

Yhdenvertaisuus muihin vaikuttamistoimielimiin nähden voidaan saa-
vuttaa sillä, että nuorisoneuvoston kokouspalkkioiden vuosittainen ko-
konaissumma rajataan samalle tasolle kuin vanhusneuvoston ja vam-
maisneuvoston kokouspalkkiokulut. Ne ovat noin 15 000−18 000 euroa 
vuodessa.

Vuosittainen kokouspalkkiosumma jaetaan per kokous sen mukaan, 
montako kokousta nuorisoneuvosto päättää pitää. Tämä edellyttää sitä, 
että kokousten määrä päätetään vuosittain ennalta. Kokouskohtainen 
palkkiosumma jaetaan edelleen nuorisoneuvoston jäsenmäärällä. Jä-
senkohtainen kokouspalkkio on siten saman suuruinen aina yhden ka-
lenterivuoden ajan. Jos nuorisoneuvosto päättäisi pitää esimerkiksi 20 
kokousta yhden kalenterivuoden aikana, kokouspalkkion suuruudeksi 
tulisi 25 euroa per jäsen per kokous (15 000 euroa / 20 kokousta / 30 
jäsentä = 25 euroa).

Palkkio maksetaan vain kokouksessa paikalla oleville jäsenille ja vain 
niistä kokouksista, joista on vuosittain ennalta päätetty. Jos kokous-
palkkioita jää maksamatta jäsenten poissaolojen vuoksi, yli jäävää 
osuutta ei jaeta muille jäsenille tai siirretä tuleville vuosille.

Valmistelukokouksista maksettavat palkkiot

Nuorisoneuvosto on koonnut jäsenistään valmistelutoimielimen, joka 
valmistelee neuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat. Siihen kuuluvat 
nuorisoneuvoston puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, kaksi sih-
teeriä, tiedottaja ja neljä toimialaryhmän puheenjohtajaa.

Valmistelukokouksista maksetaan saman suuruinen palkkio kuin nuori-
soneuvoston varsinaisista kokouksista, kuitenkin korkeintaan yhdestä 
valmistelukokouksesta jokaista neuvoston kokousta kohden. Tämä oh-
jaa palkkioita niille, joille kasaantuu enemmän tehtäviä nuorisoneuvos-
ton sujuvan toiminnan varmistamiseksi, ja kannustaa osaltaan aktiivi-
seen osallistumiseen.
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Avustajan käyttämisestä aiheutuvat kustannukset

Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi nuoriso-
neuvoston jäsenille voidaan korvata avustajan palkkaamisesta aiheu-
tuneita kustannuksia, jos joku jäsenistä tarvitsee vammansa vuoksi 
avustajaa kokouksiin. Samoin kuin muiden vaikuttamistoimielinten koh-
dalla, kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta kokousta koh-
den ja avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä on enintään 23 eu-
roa. 

Lisäksi voidaan maksaa matkakustannusten korvausta taksi- tai inva-
taksikuluista, jos nuorisoneuvoston jäsen ei vammansa vuoksi voi käyt-
tää julkisia kulkuvälineitä.

Palkkionmaksua koskeva talousarviokohta

Nuorisoneuvoston kokouspalkkiot maksetaan toimielinten toimintakus-
tannuksia koskevalta talousarviokohdalta 1 50 01. Samasta määrära-
hasta maksetaan mm. kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja 
muiden vaikuttamistoimielinten toimintamenot. Määrärahat ovat kau-
punginkanslian käytettävissä.

Asian valmistelu ja toimintaedellytyksiä koskeva toimivalta

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian ja kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan nuorisopalvelujen kesken. Nuorisoneuvostolle on 
varattu mahdollisuus osallistua asian valmisteluun ja ottaa kantaa palk-
kiomalliin ennen kaupunginhallitukselle tehtävää ehdotusta.

Nuorisoneuvoston asettaminen ja sen toimintaedellytyksistä huolehti-
minen kuuluvat kaupunginhallituksen toimivaltaan kuntalain 26 §:n no-
jalla.

Päätöksen voimaantulo ja kuluvan vuoden palkkiot

Päätös tulee voimaan takautuvasti 1.5.2021 alkaen. Loppuvuoden 
2021 osalta varsinaisista kokouksista maksettavien palkkioiden koko-
naissumma on 10 000 euroa (15 000 euroa x 8/12 kuukautta). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorisoneuvoston esitys kokouspalkkioista
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2 Kansliapäällikön kirje nuorisoneuvostolle
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