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Valtuustoryhmien tukeminen 
 
Tuen suuruus ja hakeminen 
Valtuustoryhmille maksettavan tuen suuruus kunkin kalenterivuoden osalta on  

- 3 500 € varsinaista valtuutettua kohden valtuustoryhmälle, johon kuuluu pormestari tai 
apulaispormestari 

- 7 000 € varsinaista valtuutettua kohden valtuustoryhmälle, johon ei kuulu pormestaria 
tai apulaispormestaria 

Valtuustoryhmän käytettävissä oleva tuki määräytyy valtuustoryhmän valtuutettujen lukumäärän 
perusteella siten, että tuki on kokonaisuudessaan käytettävissä heti kalenterivuoden alusta. 
Ylimääräisenä maksettu tuki peritään takaisin, jos valtuustoryhmälle on kalenterivuodelta 
myönnetty enemmän tukea kuin mihin tämä olisi oikeutettu. 

Valtuustoryhmien tuen suuruudessa huomioidaan kalenterivuoden aikana tapahtuvat muutokset 
valtuustoryhmän varsinaisten valtuutettujen lukumäärässä muutosta seuranneesta seuraavasta 
kalenterikuukaudesta alkaen. Valtuustoryhmälle maksetaan tukea suhteellinen osuus tuesta 
siltä ajalta, kun valtuutettu on ollut ryhmän jäsen. 

Valtuustoryhmän tukea ei voi siirtää kalenterivuodelta toiselle. Valtuustoryhmän tulee hakea 
tukea samalta vuodelta, jona kustannus on syntynyt. Valtuustoryhmän tukea on haettava 
viimeistään kuluvaa vuotta seuraavan vuoden ensimmäisen viikon aikana. 

Tukea hakiessa tulee yksilöidä syntyneet kustannukset. Tuen kohdentumisen tarkistamiseksi 
kustannuksista tulee olla uskottava erittely (kuitit, tiliotteet, palkkaerittely, sopimukset, jne.) ja 
tarvittaessa lisäselvitykset syntyneistä kustannuksista. 

Tuen käyttötarkoitus 
Valtuustoryhmien tukea voidaan käyttää ryhmien sisäisen toiminnan tukemiseen sekä 
toimenpiteisiin, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. 

Sisäisen toiminnan tukemisen osalta hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi: 

- valtuustoryhmän toimintaa tukevan sihteerin tai muun henkilöstön palkkakustannukset 
ja muut tehtävään liittyvät välittömät kulut 

- valtuustoryhmän toimintaa tukevien sisäisten tilaisuuksien kustannukset (seminaarit, 
suunnittelutilaisuudet, tilakustannukset, tarjoilut, jne.) 

- valtuustoryhmän jäsenten tai toimintaa tukevan henkilöstön koulutuskustannukset silloin 
kun koulutus liittyy valtuustoryhmän toimintaedellytysten parantamiseen (esim. 
viestintään liittyvät koulutukset) 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 
Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 
 

 



HELSINGIN KAUPUNKI 2 / 2  Kaupunginkanslia  
   
   
22.3.2019 VALTUUSTORYHMÄN TUKEMINEN       
 
 

- valtuustoryhmän toiminnan kannalta välttämättömien laitteiden hankinta- ja 
ylläpitokustannukset (kamera, laitteisto, ohjelmistot, jne.), jos valtuustoryhmän käyttöön 
annetut laitteet eivät ole riittäviä 

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävien toimenpiteiden osalta 
hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi: 

- kuntalaisille avointen tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kustannukset (tilavuokrat, 
pienimuotoiset tarjoilut, tilaisuuteen liittyvä materiaali) edellyttäen, ettei osallistumista 
tilaisuuteen ole erikseen rajattu 

- kuntalaisille suunnatun viestinnän ja tiedottamisen kustannukset, kun ilmoitus ja 
viestintä liittyvät kaupungin toimintaan (tilaisuuksista tiedottaminen, valtuustoryhmien 
näkyvyyden lisääminen) 

- tilaisuuden tulee lähtökohtaisesti liittyä koko valtuustoryhmän toimintaan 

Lisäksi korvauksen tulee olla oikeassa suhteessa hankittuun palveluun tai tuotteen 
kustannuksiin nähden. 
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