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§ 625
Valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevat periaatteet ja tuen 
suuruus

HEL 2021-009280 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valtuustoryhmien toiminnan tukemista koske-
vista periaatteista 2021 alkaneen valtuustokauden alusta seuraavasti:

 Tukea myönnetään valtuustoryhmien sisäisen toiminnan järjestämi-
seen sekä kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien edistämistä varten. 

 Tukea haetaan kirjallisesti kaupunginkanslian antamia menettelyta-
paohjeita noudattaen. Hakemuksessa on ilmoitettava tuen käyttö-
tarkoitus ja siihen on liitettävä asianmukaiset tositteet tai selvitys 
erikseen yksilöidyistä kustannuksista.

 Tukea myönnetään yhtäläisin perustein kaikille valtuustoryhmille. 

 Valtuustoryhmän tuen suuruus on 4 000 € kutakin valtuustoryh-
mään kuuluvaa valtuutettua kohden.

 Valtuustoryhmän tuen suuruudessa huomioidaan mahdolliset muu-
tokset valtuustoryhmän kokoonpanossa muutosta seuraavan alka-
van kuukauden alusta. Tukea maksetaan suhteellinen osuus siltä 
ajalta kun valtuustoryhmästä eronnut tai valtuustoryhmään liittynyt 
on kuulunut valtuustoryhmään.

 Valtuustoryhmän tuki on käytettävissä kokonaisuudessaan heti 
vuoden alusta. Valtuustoryhmien on sitouduttava maksamaan mah-
dollisesti liikaa maksettu tuki takaisin.

 Tuen myöntämisestä päättää kansliapäällikkö tai tämän määräämä 
viranhaltija. 

 Valtuustoryhmien sihteereille hankitaan sähköisten palveluiden käy-
tön mahdollistavat kannettavat tietokoneet, joihin on asennettu teh-
tävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kumota aiemmat valtuustoryhmien 
toiminnan tukemista koskevat periaatteet.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Lisätään päätökseen:
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Hyväksyessään esityksen kaupunginhallitus edellyttää, että valtuusto-
ryhmien saaman tuen taso selvitetään muiden suomalaisten kaupun-
kien osalta, ja että jatkossa tuki sovitetaan vastaamaan yleistä tasoa.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Jussi Halla-aho jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Hyväksyessään esityksen kaupunginhallituksen olisi tullut edellyttää, 
että valtuustoryhmien saaman tuen taso selvitetään muiden suomalais-
ten kaupunkien osalta, ja että jatkossa tuki sovitetaan vastaamaan 
yleistä tasoa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtuustoryhmät Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 19 §:n mukaan valtuustoryhmien toimintaedelly-
tyksien parantamiseksi kunta voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien 
sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät 
kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kuntavaalien jälkeisissä luottamushenkilöpaikkaneuvotteluissa on so-
vittu, että valtuustoryhmien tuen suuruuden yhdenmukaistamisesta. 
Edellisen valtuustokauden alusta käytössä oli malli, jossa tuen suuruus 
määräytyi sen mukaan kuuluuko valtuustoryhmään pormestari tai apu-
laispormestari. Pormestariryhmien osalta tuen suuruus oli 3 500 € val-
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tuutettua kohden ja muiden ryhmien osalta 7000 € valtuutettua kohden. 
Tuen suuruudeksi on sovittu alkaneen valtuustokauden alusta 4 000 € 
valtuutettua kohden. 

Aikaisemmasta menettelytavasta poiketen valtuustoryhmien tuen suu-
ruudesta päättäminen siirretään suoraan kaupunginhallitukselle. Aikai-
semmin tuen suuruus on määritelty talousarvion yhteydessä siten, että 
valtuuston tätä tarkoitusta myöntämä määräraha on jaettu ryhmien 
käyttöön valtuustoryhmän tukemista koskevien periaatteiden mukaises-
ti. Menettely ei kuitenkaan ole ollut viime vuosina toimiva, sillä valtuus-
toryhmän määrärahan suuruudesta ei enää ole päätetty talousarviossa 
ja määrärahatarve oli riippuvainen valtuustoryhmien kokoonpanosta.

Tuen suuruus vuoden 2021 muodostuu edellisen valtuustokauden ai-
kana kertyneestä osuudesta ja valtuustokauden vaihdoksen jälkeisestä 
osuudesta. Alkuvuoden osalta noudatetaan edellisen valtuustokauden 
aikana voimassa olleita ja loppuvuoden osalta nyt päätettäviä periaat-
teita.

Kaupunginkanslia antaa tarkemman menettelytapaohjeistuksen val-
tuustoryhmien tuen hakemisesta ja käyttötarkoituksesta.
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