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Luottamushenkilöiden
taloudelliset etuudet
Kokous- ja vuosipalkkiot
1) Kaupungin toimielinten palkkiot
Kaupunginvaltuusto
-

Kokouspalkkio: 510 euroa (puheenjohtaja), 385 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)

-

Vuosipalkkio: 10 710 euroa (puheenjohtaja), 9 000 euroa (varapuheenjohtajat)

Kaupunginhallitus
-

Kokouspalkkio: 320 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet)

-

Vuosipalkkio: 9 000 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)

Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 320 euroa.
Konsernijaosto
-

Kokouspalkkio: 225 euroa (puheenjohtaja), 160 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

-

Vuosipalkkio: 7 140 euroa (puheenjohtaja), 3 570 euroa (varapuheenjohtaja)

Elinkeinojaosto
-

Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)

-

Vuosipalkkio: 3 570 euroa (varapuheenjohtaja)

Osallistumisesta kaupunginhallituksen jaostojen kokouksiin kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 160 euroa.
Tarkastuslautakunta
-

Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

-

Vuosipalkkio: 7 140 euroa (puheenjohtaja), 3 570 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
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Toimialalautakunnat
-

Kokouspalkkio: 255 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)

-

Vuosipalkkio: 3 570 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakuntien jaostot
-

Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

-

Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Pelastuslautakunta
-

Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

-

Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat
-

Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

-

Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat
-

Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet
-

Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan,
vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos asettamispäätöksessä
todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 150 euroa (puheenjohtaja), 130 euroa
(varapuheenjohtaja, jäsenet)

Valtuustoryhmien puheenjohtajat
-

Vuosipalkkio: 3 570 euroa

Muut palkkiot ja rajoitukset
Kaupunginhallituksen jäsenelle tai varajäsenelle, joka kaupunginhallituksen määräämänä
edustajana osallistuu muiden toimielinten kokouksiin, maksetaan kokouspalkkio samojen
perusteiden mukaan kuin kyseisen toimielimen jäsenenä olevalle luottamushenkilölle.
Valtuutetulle, joka osallistuu luottamustehtäviensä puolesta kaupunginhallituksen tai sen jaoston
kokoukseen maksetaan toimielimen jäsenen palkkiota vastaava kokouspalkkio.
Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona korkeintaan 10 710 € tämän toimiessa
useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa luottamustoimessa.
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Kokoukseen osallistuneille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkio myös siinä
tapauksessa, jos toimielin toteaa kokouksen alussa, että kokous ei ole päätösvaltainen tai
laillisesti koolle kutsuttu.

2) Vaaleihin liittyvät palkkiot
Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja
vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta
kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen
käytöstä:
-

Kokonaispalkkio: 355 euroa (puheenjohtaja), 290 euroa (varapuheenjohtaja), 245 euroa
(jäsen), 320 euroa (kotiäänestyksen vaalitoimitsija)

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja
vaalitoimitsijalle maksetaan ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä
aiheutuneita kustannuksia sekä matkakustannusten korvausta vaalimateriaalin kuljetusta ja
äänestyksen suorittamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta.
Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:
-

Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavan, vaaleista kullakin kerralla
aiheutuneeseen työmäärään perustuvan kertapalkkion vahvistaa kaupunginhallitus kussakin
tapauksessa erikseen.

3) Palkkiot muista toimielimistä
Maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän,
Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä toimielimen päätökseen perustuvan alueellisen
ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille
seuraavat palkkiot:
-

Kokouspalkkio: 420 euroa (puheenjohtaja), 320 euroa (jäsen)

Pääkaupunkiseudun koordinaatioyhteistyöryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä toimivalle,
muulle kuin päätoimiselle, luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten
ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:
-

Vuosipalkkio: 5 350 euroa (puheenjohtaja), 3 570 euroa (jäsen)

Pääkaupunkiseudun kaupunkien toimielinten yhteisestä kokouksesta maksetaan toimielimen
jäsenelle toimielimen varsinaisen kokouksen kokouspalkkiota vastaava palkkio jäsenen tai
tämän sijasta kokoukseen osallistuvan varajäsenen ollessa taloudellisten etuuksien perusteella
oikeutettu varsinaiseen kokouspalkkioon.

4) Kokouspalkkion korottaminen ja puolittaminen
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Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.
Mikäli sama toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista
ainoastaan yksi palkkio, ellei uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ole
kulunut vähintään 2 tuntia. Jos uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä
ei ole kulunut vähintään 2 tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli 3 tuntia, kokouspalkkio
maksetaan 50 prosentilla korotettuna.
Kokouspalkkio maksetaan toimielimen varsinaiselle ja varajäsenelle puolitettuna, jos
varsinaisen jäsenen lisäksi kokoukseen osallistuu hänen sijassaan toimiva varajäsen.
Kokouspalkkio maksetaan kuitenkin kokonaisena, jos luottamushenkilö on läsnä kokouksen
alkaessa ja päättyessä.
Jos varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii yksin
puheenjohtajana kokouksen ajan, hänelle maksetaan puheenjohtajan kokouspalkkio.

Korvaukset
5) Kulukorvaukset
Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3 480 euroa vuodessa, kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille, konsernijaoston puheenjohtajalle sekä
konsernijaoston ja elinkeinojaoston varapuheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa.
Kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille, joilla ei ole oikeutta
kulukorvauksiin edeltävien kohtien perusteella, maksetaan kullekin 840 euroa vuodessa.

6) Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä
aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
Ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia
maksetaan
-

osallistumisesta kaupungin toimielimen kokoukseen

-

osallistumisesta pormestarin tai kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsumaan
poliittisen yhteistyön pohjalta järjestettävään tilaisuuteen (valtuustoryhmien väliset
neuvottelut)

-

osallistumisesta kaupungin toimielimen seminaariin, koulutukseen tai muuhun
vastaavaan tilaisuuteen

-

osallistumisesta kaupungin järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun
vastaavaan tilaisuuteen

-

osallistumisesta alueellisiin maanpuolustuskursseihin
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-

osallistumisesta kaupungin toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun
tilaisuuteen tai matkaan sekä

-

valtuustoryhmän puheenjohtajalle osallistumisesta kaupunginhallituksen kokousta
edeltävään ryhmäkokoukseen.

Ansionmenetyksen korvauksen enimmäismäärä on 37 euroa tunnilta. Lastenhoidon
järjestämisestä maksettavan korvauksen määrä on enintään 23 euroa tunnilta.
Luottamushenkilölle, jolle maksetaan ansionmenetyksen korvausta, ei makseta samanaikaista
korvausta lastenhoidon järjestämisestä.
Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika, kaupunginhallitusta ja
kaupunginvaltuustoa edeltäviin ryhmäkokousiin kuluva aika, kuitenkin siten, että korvausta
voidaan maksaa 3 tuntia ennen valtuuston kokousta ja 2 tuntia ennen kaupunginhallituksen
kokousta sekä matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään tunti matka-aikaa
kumpaankin suuntaan. Ansionmenetyksen korvausta voidaan maksaa korkeintaan 8 tunnilta
vuorokaudessa.

7) Avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten
korvaaminen
Avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset korvataan enintään kymmeneltä tunnilta
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousta kohden sekä enintään viideltä tunnilta
muun toimielimen kokousta kohden.
Kaupunginkanslian hallintojohtaja voi perustellusta syystä jonkin toimielimen osalta päättää
muustakin tuntimäärästä. Avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä on enintään 23 euroa.

8) Korvausten hakeminen
Korvauksen haettaessa ansionmenetyksestä, lastenhoidon kustannuksista tai avustajan
käyttämisestä on hakemukseen liitettävä tarvittava kirjallinen selvitys ansionmenetyksestä tai
luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista muista kustannuksista. Korvauksen tulee vastata
todellista ansionmenetystä tai muuta luottamustoimesta syntynyttä kustannusta.
Luottamustoimen vuoksi aiheutuneesta ansionmenetyksestä on esitettävä työnantajan todistus.
Todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut
korvauksen hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Luottamushenkilön,
joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ- tai virkasuhteessa, tulee esittää kirjallisesti
riittävä selvitys ansionmenetyksestään.
Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos kysymys on ansionmenetyksestä,
lastenhoidon järjestämisestä tai avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten
korvaamisesta ja korvattava määrä on enintään 23 euroa tunnilta. Luottamushenkilön on tällöin
kuitenkin annettava kirjallinen vakuutus kustannusten määrästä.

9) Kannettavat tietokoneet, käyttökorvaus ja matkapuhelimet
Toimielinten varsinaisille jäsenille ja varajäsenille annetaan sähköistä kokousmenettelyä varten
henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta
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tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Luottamustehtävien määrästä riippumatta koneita annetaan
yksi henkilöä kohti.
Kaupungin kannettavaan tietokoneeseen oikeutettu luottamushenkilö voi valita käyttävänsä
omaa konetta kaupungin luovuttaman koneen sijaan. Tällöin kaupunki suorittaa kuukausittain
korvauksen oman koneen ja internet -yhteyden käyttämisestä. Korvaus on 50 euroa
kuukaudessa.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen
varsinaisille jäsenille annetaan henkilökohtaiseen käyttöön luottamustoimen hoitamista varten
matkapuhelin.

10)Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille korvataan taksin tai oman tai
hallinnassaan olevan auton käytöstä aiheutuneet kustannukset. Kustannukset korvataan vain
edellä mainitun luottamustehtävän hoitamiseen liittyvistä matkoista.
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille ja muille jäsenille korvataan edellä mainituin
perustein taksin tai oman tai hallinnassaan olevan auton käytöstä aiheutuneista kustannuksista
kalenterivuodessa enintään 808 euroa ja varajäsenille enintään 203 euroa.
Kaupunginvaltuutetuille sekä kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille luovutetaan
valtuuston toimikaudeksi henkilökohtainen kaupungin alueella matkustamiseen oikeuttava
julkisen liikenteen matkakortti korvaukseksi luottamustehtävän hoitamiseen liittyvien matkojen
kustannuksista. Varavaltuutetuille luovutetaan matkakortti hänen osallistuessa kuluvan
toimikauden aikana ensimmäisen kerran valtuuston kokoukseen päätösvaltaisena jäsenenä.
Jos kaupunginvaltuuston kokous päättyy klo 23 jälkeen, maksetaan kaupunginvaltuutetuille
samoin kuin kaupunginvaltuuston kokouksessa saapuvilla oleville kaupunginhallituksen jäsenille
tarvittaessa korvaus kuitin mukaisista todellisista taksikuluista kaupunginvaltuuston
kokouspaikasta asianomaisen kotiin.
Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä,
korvataan kaupungin alueella tarkoitetun toimielimen kokoukseen saapumisesta, kokouksesta
poistumisesta sekä toimielimen kannalta tarpeellisiin tilaisuuksiin osallistumisesta aiheutuneet
todelliset taksikulut.
Muille luottamushenkilöille maksetaan korvausta kaupungin alueella suoritetun,
luottamustehtävien hoitamisesta johtuneen matkan aiheuttamista kustannuksista vain
poikkeustapauksissa. Luottamushenkilölle korvataan matkat vain pääkaupunkiseudulla
tapahtuvan matkustamisen osalta.
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