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 Stadsfullmäktige 20210623 

Förtroendevaldas ekonomiska 
förmåner 

Sammanträdes- och årsarvoden 

1) Arvoden för stadens organ 

Stadsfullmäktige 

- Sammanträdesarvode: 545 euro (ordföranden), 410 euro (vice ordförandena, 

ledamöterna)  

- Årsarvode: 11 420 euro (ordföranden), 9 600 euro (vice ordförandena) 

Stadsstyrelsen 

- Sammanträdesarvode: 340 euro (ordföranden, vice ordförandena, ledamöterna)  

- Årsarvode: 9 600 euro (vice ordförandena, ledamöterna) 

Stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande får 340 euro i arvode då de deltar i 

stadsstyrelsens sammanträden. 

Koncernsektionen 

- Sammanträdesarvode: 240 euro (ordföranden), 170 euro (vice ordföranden, 

ledamöterna)  

- Årsarvode: 7 610 euro (ordföranden), 3 800 euro (vice ordföranden) 

Näringslivssektionen 

- Sammanträdesarvode: 170 euro (ordföranden, vice ordföranden, ledamöterna)  

- Årsarvode: 3 800 euro (vice ordföranden) 

Stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande får 170 euro i arvode då de deltar i 

stadsstyrelsens sektioners sammanträden. 

Revisionsnämnden 

- Sammanträdesarvode: 170 euro (ordföranden), 150 euro (vice ordföranden, 

ledamöterna)  
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- Årsarvode: 7 610 euro (ordföranden), 3 800 euro (vice ordföranden, ledamöterna) 

Sektornämnderna 

- Sammanträdesarvode: 270 euro (ordföranden, vice ordföranden, ledamöterna)  

- Årsarvode: 3 800 euro (vice ordföranden, ledamöterna) 

Sektornämndernas sektioner 

- Sammanträdesarvode: 170 euro (ordföranden), 150 euro (vice ordföranden, 

ledamöterna)  

- Årsarvode: 4 780 euro (ordföranden), 2 390 euro (vice ordföranden) 

Räddningsnämnden 

- Sammanträdesarvode: 170 euro (ordföranden), 150 euro (vice ordföranden, 

ledamöterna)  

- Årsarvode: 4 780 euro (ordföranden), 2 390 euro (vice ordföranden) 

Affärsverkens direktioner 

- Sammanträdesarvode: 170 euro (ordföranden), 150 euro (vice ordföranden, 

ledamöterna)  

- Årsarvode: 4 780 euro (ordföranden), 2 390 euro (vice ordföranden) 

Direktionerna för skolorna och gymnasierna 

- Sammanträdesarvode: 170 euro (ordföranden), 150 euro (vice ordföranden, 

ledamöterna) 

Organ tillsatta av behöriga organ 

- Sammanträdesarvode i fråga om en kommitté, en kommission, ett påverkansorgan eller 

ett annat motsvarande organ som ett behörigt organ har tillsatt, om det i beslutet om 

tillsättande är angivet att detta beslut ska tillämpas: 160 euro (ordföranden), 140 euro 

(vice ordföranden, ledamöterna) 

Ordförandena för fullmäktigegrupperna 

- Årsarvode: 3 800 euro 

Andra arvoden och begränsningar 

En stadsstyrelseledamot eller -ersättare som i egenskap av företrädare för stadsstyrelsen 

förordnad av denna deltar i ett annat organs sammanträden får sammanträdesarvode enligt 

samma grunder som en förtroendevald som är ledamot i organet. 
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En stadsfullmäktigeledamot som på förtroendeuppdragets vägnar deltar i stadsstyrelsens eller 

dess sektions sammanträde får samma arvode som ledamöterna i organet. 

En förtroendevald får högst 13 400 euro i årsarvode i den situation att den förtroendevalda har 

flera förtroendeuppdrag som berättigar till årsarvode. De som är förtroendevalda på heltid är 

inte berättigade till årsarvode. 

De närvarande förtroendevalda vid sammanträdet får sammanträdesarvode också i den 

situationen att organet i början av sammanträdet konstaterar att sammanträdet inte är 

beslutsfört eller lagligt sammankallat.  

2) Arvoden vid val 

Ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i valnämnder och valbestyrelser, likaså 

valfunktionärer, får det nedanstående arvodet per förrättningsdag. Ersättning för räknearbetet 

efter avslutad valförrättning, för transport av valmaterial i stadens område, för förberedelser i 

samband med val och för användning av egen mobiltelefon i liten omfattning ingår i arvodet. 

- Totalarvode: 380 euro (ordföranden), 310 euro (vice ordföranden), 260 euro 

(ledamöterna), 340 euro (valfunktionärerna vid hemmaröstning) 

Ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i valnämnder och valbestyrelser, likaså 

valfunktionärer, får ersättning för inkomstbortfall eller för kostnader som föranleds av 

anordnande av barnvård och ersättning för resekostnader för transport av valmaterial och 

skötsel av uppgifter som hänför sig till förrättande av en omröstning. 

De förtroendevalda får de nedanstående arvodena för centralvalnämndens sammanträden. 

- Sammanträdesarvode: 170 euro (ordföranden), 150 euro (vice ordföranden, ledamöterna) 

Ordföranden i centralvalnämnden får ett engångsarvode som baserar sig på arbetsmängden vid 

valet i fråga. Engångsarvodet fastställs av stadsstyrelsen i varje enskilt fall. 

3) Arvoden för övriga organ 

De förtroendevalda i delegationen för markanvändning, boende och trafik, i 

huvudstadsregionens samordningsgrupp, i Helsingforsregionens samarbetsmöte och i regionala 

styrgrupper och uppföljningsgrupper och motsvarande regionala grupper som bygger på 

organets beslut får följande sammanträdesarvoden: 

- Sammanträdesarvode: 440 euro (ordföranden), 340 euro (ledamöterna) 

De förtroendevalda som är ordförande och ledamöter i huvudstadsregionens samordningsgrupp 

men som inte är förtroendevalda på heltid får utöver sammanträdesarvodena följande 

årsarvoden för arbete utanför sammanträdena och för andra uppgifter: 

- Årsarvode: 5 700 euro (ordföranden), 3 800 euro (ledamöterna) 

För deltagande i ett gemensamt möte för organen för städerna i huvudstadsregionen får 

ledamöterna i organet ett arvode som motsvarar sammanträdesarvodet för organets ordinarie 

sammanträde om ledamoten eller den ersättare som i ledamotens ställe deltar i sammanträdet 
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enligt bestämmelserna om de ekonomiska förmånerna har rätt till ordinarie 

sammanträdesarvode. 

4) Förhöjt och halverat sammanträdesarvode 

För ett sammanträde som överskrider tre timmar betalas arvodet med 50 procents förhöjning 

om personens närvaro på sammanträdet har överskridit tre timmar. 

Om ett organ sammanträder mer än en gång samma dag betalas endast ett arvode för 

sammanträdena, såvida inte minst två timmar gått sedan föregående sammanträde avslutats 

när det nya börjar. Om det nya sammanträdet börjat innan minst två timmar gått sedan det 

föregående avslutats men sammanträdena tillsammans överskrider tre timmar betalas arvodet 

med 50 procents förhöjning. 

En ordinarie ledamot och dennas ersättare får båda ett halverat sammanträdesarvode om 

ersättaren förutom den ordinarie ledamoten deltar i sammanträdet i den ordinarie ledamotens 

ställe. Om en förtroendevald är närvarande vid sammanträdets början och slut får den 

förtroendevalda dock fullt sammanträdesarvode. 

Om en vice ordförande eller en som utsetts till ordförande för ett visst sammanträde fungerar 

ensam som ordförande under hela sammanträdet får han eller hon ordförandearvode. 

Ersättningar 

5) Kostnadsersättningar 

För kostnader föranledda av uppdraget betalas utan redovisningsskyldighet, frånsett 

förtroendevalda på heltid, kostnadsersättningar på 3 480 euro om året till stadsfullmäktiges 

ordförande och kostnadsersättningar på 1 750 euro om året till stadsfullmäktiges och 

stadsstyrelsens vice ordförande, koncernsektionens ordförande och koncernsektionens och 

näringslivssektionens vice ordförande. 

De ledamöter i stadsstyrelsen och de ordförande för stadsfullmäktigegrupper som inte har rätt 

till kostnadsersättningar på basis av det ovanstående får en ersättning på 840 euro om året. 

6) Ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds 

av anordnande av barnvård 

Ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds av anordnande av barnvård 

betalas enligt följande: 

- deltagande i ett sammanträde som något av stadens organ håller 

- deltagande i ett evenemang som sammankallas av borgmästaren eller 

stadsfullmäktiges ordförande och som ordnas inom ramen för politiskt samarbete (till 

exempel förhandlingar mellan fullmäktigegrupper) 

- deltagande i ett seminarium eller en utbildning för något av stadens organ eller i ett 

motsvarande evenemang 

mailto:kaupunginkanslia@hel.fi
http://www.hel.fi/


Postadress: PB 1, 00099 HELSINGFORS STAD 

Besöksadress: Norra esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors 

kaupunginkanslia@hel.fi 

+358 9 310 1641 

     www.hel.fi   

FO-nummer: 0201256-6 

 HELSINGFORS STAD 5 / 6 

Stadskansliet 

       EKONOMISKA FÖRMÅNER 

 

 
 
 

- deltagande i en kurs som staden arrangerar för förtroendevalda eller i ett motsvarande 

evenemang 

- deltagande i en regional försvarskurs 

- deltagande i ett annat evenemang eller i en resa som baserar sig på ett beslut av något 

av stadens organ 

- till fullmäktigegruppens ordförande för deltagande i gruppmötet före stadsstyrelsens 

sammanträde. 

Den maximala ersättningen för inkomstbortfall är 37 euro i timmen. Den maximala ersättningen 

för anordnande av barnvård är 23 euro i timmen. 

  

En förtroendevald som får ersättning för inkomstbortfall får inte samtidigt ersättning för 

anordnande av barnvård. 

Rätten till ersättning gäller den tid som åtgår till sammanträdet, till gruppmötena före 

stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden, dock så att ersättning betalas för högst 

tre timmar före fullmäktiges och högst två timmar före stadsstyrelsens sammanträde, och till 

resor mellan arbetsplatsen eller hemmet och platsen för sammanträdet, i fråga om restiden 

dock högst en timme i vardera riktningen. Ersättning för inkomstbortfall betalas för högst åtta 

timmar per dygn. 

7) Ersättning för kostnader för en assistent 

Kostnader för avlönande av en assistent ersätts för högst tio timmar per stadsfullmäktige- och 

stadsstyrelsesammanträde och för högst fem timmar per sammanträde i fråga om andra organ. 

Stadskansliets förvaltningsdirektör kan besluta om ett annat timantal för något enskilt organ om 

det finns skäl för detta. Den maximala ersättningen för lön till en assistent är 23 euro i timmen. 

8) Hur ersättning söks 

Vid ansökning av ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds av anordnande 

av barnvård eller avlönande av en assistent ska en skriftlig förklaring av inkomstbortfallet eller 

övriga kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget fogas till ansökan. Ersättningen ska 

motsvara det faktiska inkomstbortfallet eller de andra kostnader som föranleds av skötseln av 

förtroendeuppdraget. 

Ett intyg från arbetsgivaren krävs när det gäller ett inkomstbortfall föranlett av 

förtroendeuppdraget. Av intyget ska framgå att den tid som åtgått till förtroendeuppdraget skulle 

ha ingått i den sökandes arbetstid och att den sökande inte får lön för denna tid. En 

förtroendevald som utför förvärvsarbete eller annat arbete men inte står i arbetsavtals- eller 

tjänsteförhållande ska lämna en tillräcklig skriftlig utredning över sitt inkomstbortfall. 

Ett intyg eller en utredning krävs inte om det är fråga om ersättning av kostnaderna för 

inkomstbortfall, för anordnande av barnvård eller för anlitande av en assistent och beloppet är 

högst 23 euro i timmen. Då ska den förtroendevalda dock ge en skriftlig försäkran om 

kostnaderna. 
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9) Bärbara datorer, användningsersättning och mobiltelefoner  

De ordinarie organledamöterna och ersättarna får för personligt bruk en bärbar dator för det 

elektroniska sammanträdesförfarandet. De uppkopplingar och program som behövs för 

uppdraget är installerade i datorerna. En förtroendevald får endast en dator oberoende av 

antalet förtroendeuppdrag. 

En förtroendevald med rätt att använda en av stadens bärbara datorer kan välja att använda en 

egen dator i stället för den som staden överlåter. Staden betalar då en månatlig ersättning för 

användning av egen dator och internetuppkoppling. Ersättningen är 50 euro per månad. 

Stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande och stadsstyrelsens ordinarie ledamöter får 

för personligt bruk en mobiltelefon att använda för att sköta förtroendeuppdraget. 

10) Ersättning för resekostnader som hänför sig till 

förtroendeuppdrag 

Stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande får ersättning för kostnaderna för att anlita 

taxi eller använda en bil de har i sin ägo eller besittning. Kostnaderna ersätts endast i fråga om 

resor som ansluter sig till förtroendeuppdraget. 

Stadsstyrelsens vice ordförande och de andra stadsstyrelseledamöterna får kostnaderna för att 

anlita taxi eller använda en bil de har i sin ägo eller besittning ersatta till högst 808 euro per 

kalenderår. Motsvarande belopp för ersättarna är 203 euro. 

Stadsfullmäktigeledamöterna och stadsstyrelsens ledamöter och ersättare får för fullmäktiges 

mandatperiod ett personligt resekort som berättigar till resor inom kollektivtrafiken i Helsingfors. 

Resekortet utgör ersättning för kostnaderna för resor inom Helsingfors i anslutning till 

förtroendeuppdraget. Ersättarna får ett resekort när de för första gången under den innevarande 

mandatperioden deltar i stadsfullmäktiges sammanträde i egenskap av en beslutsför ledamot. 

Fullmäktigeledamöterna och -ersättarna har rätt att under säsongen utnyttja HRT:s stadscyklar. 

Om ett stadsfullmäktigesammanträde slutar efter kl. 23 får fullmäktigeledamöterna och de 

närvarande stadsstyrelseledamöterna vid behov, mot kvitto, ersättning för faktiska taxikostnader 

för resan från fullmäktiges sammanträdesplats till hemmet. 

En förtroendevald som på grund av en funktionsnedsättning inte kan använda offentliga 

transportmedel får i fråga om resor inom Helsingfors ersättning för faktiska taxikostnader som 

föranletts av resor till och från ett organs sammanträde och av deltagande i evenemang som 

varit nödvändiga med tanke på organet. 

Andra förtroendevalda får ersättning för kostnaderna för resor inom Helsingfors föranledda av 

förtroendeuppdraget endast i undantagsfall. En förtroendevald får ersättning för resor endast 

inom huvudstadsregionen. 
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