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HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

1§
Soveltaminen

Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen hoitamisesta tämän säännön mukaan.
Kuntalaki 42 §
Luottamushenkilölle maksetaan:
1)
kokouspalkkiota
2)
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,
joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä, sekä
3)
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.
Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota
määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

2§
Kokouspalkkiot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot: (12.12.2012)
1

2

kaupunginvaltuusto:
puheenjohtaja
varapuheenjohtajat ja jäsenet

470 euroa
355 euroa

kaupunginhallitus:
puheenjohtaja
varapuheenjohtajat ja jäsenet

385 euroa
295 euroa

johtosääntöön perustuvan jaoston
puheenjohtaja
jäsen

200 euroa
145 euroa

3

kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteistölautakunta,
opetuslautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta:
puheenjohtaja
155 euroa
jäsen
140 euroa

4

muut ratkaisuvaltaa käyttävät toimielimet:
puheenjohtaja
jäsen

145 euroa
125 euroa

Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 295 euroa. (12.12.2012)
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Kaupunginhallituksen jäsenelle, joka kaupunginhallituksen määräämänä edustajana osallistuu muiden toimielinten kokouksiin,
maksetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin sanotun toimielimen jäsenenä olevalle luottamushenkilölle. Vastaavasti valtuutetulle, joka on asiantuntijana kaupunginhallituksen
kokouksessa, maksetaan kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio.
Kaupungin toimielimen asettaman, ilman ratkaisuvaltaa olevan
jaoston, toimikunnan, komitean, ohjaus-, seuranta- tai muun
vastaavan ryhmän, neuvottelukunnan tai neuvoston kokouksista
maksetaan palkkiona puheenjohtajalle 145 euroa ja jäsenelle
125 euroa. (12.12.2012)
Kaupungin edustajalle maakunnan liiton edustajainkokouksesta
maksetaan vastaava palkkio, ellei maakunnan liitto maksa palkkiota.
3§
Kokouspalkkion korottaminen
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 edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään 2 tuntia.
Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään 2 tuntia, mutta kokoukset yhteensä
kestävät yli 3 tuntia, kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.
Milloin luottamushenkilö esteen tai esteellisyyden johdosta kutsuu
varajäsenen osaksi kokousta sijaansa, maksetaan kokouksesta
tuleva palkkio heille puolitettuna.
Milloin varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu
puheenjohtaja toimii yksin puheenjohtajana kokouksen ajan, hänelle maksetaan puheenjohtajan kokouspalkkio.
4§
Vuosipalkkiot

Tämän säännön 2 §:ssä mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi
maksetaan alla mainituille luottamushenkilöille kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot: (12.12.2012)
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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kaupunginhallituksen puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat
kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat
ja jäsenet
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
ja jäsenet

10 450 euroa
6 970 euroa
6 970 euroa
6 970 euroa
3 490 euroa

kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, opetuslautakunnan, rakennuslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja
6 970 euroa
muiden lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston valitseman johtokunnan ja
lautakunnan jaoston puheenjohtaja

4 370 euroa

Edellä mainittujen toimielinten varapuheenjohtajille maksetaan
kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä
ja muista tehtävistä vuosipalkkiona puolet puheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrästä.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja
jäsenelle maksetaan vuosipalkkio niiltä vuosilta, joiden hallinnon
ja talouden tarkastamista varten heidät on valittu.
Kun vuosipalkkioon oikeutettu on pysyvästi estynyt hoitamasta
tehtäväänsä, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon. Sijaisella
on oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta niiltä täysiltä
kalenterikuukausilta, joiden aikana vuosipalkkioon oikeutettu on
ollut estyneenä hoitamasta tehtäväänsä.
Kun luottamushenkilö toimii kahden tai useamman edellä mainitun toimielimen puheenjohtajana, maksetaan hänelle vuosipalkkiona kuitenkin enintään 10 450 euroa. (12.12.2012)
(12.12.2012) Lisäksi maksetaan kulukorvauksia tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle kullekin 3 480 euroa
vuodessa,
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille 1 750 euroa vuodessa,
kaupunginhallituksen jäsenille ja niille valtuustoryhmien puheenjohtajille, jotka eivät kuulu kaupunginvaltuuston eivätkä kaupunginhallituksen puheenjohtajistoon eivätkä ole kaupunginhallituksen jäseniä, kullekin 840 euroa vuodessa.
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5§
Vaaleihin liittyvät palkkiot
Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä: (12.12.2012)
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
kotiäänestyksen vaalitoimitsija

325 euroa
265 euroa
230 euroa
295 euroa

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavan, vaaleista
kullakin kerralla aiheutuneeseen työmäärään perustuvan kertapalkkion vahvistaa kaupunginhallitus kussakin tapauksessa erikseen.
6§
Palkkiot seudullisista toimielimistä
Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun
koordinaatioryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä
seudullisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:
(12.12.2012)
puheenjohtaja
jäsen

385 euroa
295 euroa

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista
tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot: (12.12.2012)
puheenjohtaja
jäsen

5 225 euroa
3 485 euroa

7§
Ansionmenetyksen korvaaminen
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä. Ansionmenetyksen korvaaminen edellyttää, että todellista ansionmenetystä on syntynyt. Korvaus voi olla enintään todellista menetystä vastaava. Korvausta
maksetaan vain sellaisen ansiotulon menetyksestä, josta luottamushenkilö saa pääasiallisen toimeentulonsa.
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Ansionmenetyksen korvausta maksetaan
1

osallistumisesta kaupungin toimielimen kokoukseen

2

osallistumisesta kaupungin toimielimen seminaariin
tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen

3

osallistumisesta kaupungin keskushallinnon järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun
vastaavaan tilaisuuteen

4

osallistumisesta alueellisiin maanpuolustuskursseihin
sekä

5

osallistumisesta kaupungin toimielimen tekemään
päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai
matkaan.

Korvausta maksetaan edellä mainituilla perusteilla tilaisuuteen tai
siihen liittyvään matkaan käytetyltä kultakin alkavalta tunnilta, ei
kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta vuorokaudessa. Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin
työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään tunti matkaaikaa kumpaankin suuntaan.
Korvauksen enimmäismäärä on 37 euroa tunnilta. (12.12.2012)
8§
Lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
Alle 10-vuotiaan lapsen lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneet
kustannukset korvataan edellyttäen, että kyseessä on luottamushenkilön lapsi tai hänen taloudessaan vakituisesti asuva lapsi.
Lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan samoin perustein kuin ansionmenetys 7 §:ssä. Luottamushenkilölle, jolle maksetaan ansionmenetyksen korvausta, ei makseta samanaikaista korvausta lastenhoidon järjestämisestä.
Lastenhoidon järjestämisestä maksettavan korvauksen määrä on
enintään 23 euroa tunnilta. (12.12.2012)
9§
Avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi tarvitsee avustajaa
tässä säännössä tarkoitetun toimielimen kokoukseen tai siihen
valmistautumiseen, korvataan avustajan palkkaamisesta aiheutu-
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neet kustannukset enintään kymmeneltä tunnilta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousta kohden sekä enintään
viideltä tunnilta muun tässä säännössä tarkoitetun toimielimen
kokousta kohden. Kaupunginhallitus voi perustellusta syystä jonkin toimielimen osalta päättää muustakin tuntimäärästä.
Avustajalle maksettavan tuntipalkkion korvattava määrä on enintään 23 euroa. (12.12.2012)
10 § (19.1.2011)
Kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet
Toimielinten varsinaisille jäsenille ja henkilökohtaisille varajäsenille annetaan sähköistä kokousmenettelyä varten henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone, johon on asennettu tehtävän
hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Luottamustehtävien määrästä riippumatta koneita annetaan yksi henkilöä kohti.
Valtuuston sähköistä kokousmenettelyä varten annetaan enintään viiden valtuutetun ryhmän kahdelle varavaltuutetulle ja yli viiden valtuutetun ryhmälle valtuustoryhmän koon mukaan lisäksi
jokaista seuraavaa alkavaa viittä valtuutettua kohden yhdelle varavaltuutetulle henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone,
johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet
ja ohjelmat. Tietokoneet annetaan sijaantulojärjestyksessä kunkin
valtuustoryhmän ensimmäisille varavaltuutetuille.
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen muille varsinaisille jäsenille annetaan henkilökohtaiseen käyttöön luottamustoimen
hoitamista varten matkapuhelin.

11 §
Julkisen liikenteen matkakortti
Kaupunginvaltuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä kaupunginhallituksen vaalivalmistelutoimikunnan jäsenille luovutetaan kalenterivuodeksi kerrallaan henkilökohtainen
kaupungin alueella matkustamiseen oikeuttava julkisen liikenteen
matkakortti korvaukseksi luottamustehtävän hoitamisesta kaupungin alueella suoritettavien matkojen kustannuksista.
Varavaltuutetuille luovutetaan korvauksena henkilökohtainen
kaupungin alueella matkustamiseen oikeuttava julkisen liikenteen
matkakortti siitä päivästä lukien, jolloin hän ensimmäisen kerran
saapuu valtuuston kokoukseen vakinaisen valtuutetun esteen
johdosta.
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12 §
Kaupungin henkilöauton käyttöoikeus
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja voivat osallistuessaan kaupungin viralliseen edustustilaisuuteen
käyttää kaupungin kuljettajallista henkilöautoa.
13 §
Matkakustannusten korvaaminen
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajalle korvataan taksin tai
oman tai hallinnassaan olevan auton käytöstä aiheutuneet kustannukset kaupunginhallituksen toimikauden aikana tai enintään
niin kauan kuin hän hoitaa puheena olevaa luottamustehtävää.
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. (12.12.2012)
Jos kaupunginvaltuuston kokous on jatkunut vähintään kello
23.00 saakka, maksetaan kaupunginvaltuutetuille samoin kuin
kaupunginvaltuuston kokouksessa saapuvilla oleville kaupunginhallituksen jäsenille tarvittaessa korvaus kuitin mukaisista todellisista taksikuluista kaupunginvaltuuston kokouspaikasta asianomaisen kotiin.
Muille luottamushenkilöille maksetaan korvausta kaupungin alueella suoritetun, luottamustehtävien hoitamisesta johtuneen matkan aiheuttamista kustannuksista vain poikkeustapauksissa, kuten joukkoliikenneyhteyksien puuttumisen takia aiheutuneista välttämättömistä kustannuksista.
Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä, korvataan kaupungin alueella tässä
säännössä tarkoitetun toimielimen kokoukseen saapumisesta,
kokouksesta poistumisesta, kutakin kokousta sen edellyttämän
enintään yhden tai kaupunginhallituksen päätökseen perustuen
useammankin perehdyttämiskäynnin tekemisestä, toimielimen
kannalta tarpeellisiin tilaisuuksiin ja toimielimen päätöksen perusteella sen muuhun työskentelyyn osallistumisesta aiheutuneet
todelliset taksi- tai invataksikulut.
Jos luottamushenkilö tilapäisesti työskentelee, opiskelee, lomailee tai muutoin oleskelee muualla kuin Helsingissä, korvataan hä-

Halke XII 2012
Kvsto 12.12.2012

Lup.8

nelle matkat vain vakinaisesta asunnosta luottamustoimen hoitopaikkaan.
14 §
Virkamatkan kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön oikeuteen saada luottamustehtävän hoitamiseen liittyvän virkamatkan perusteella matkakustannusten korvausta, päivärahaa yms. noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin
voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
matkustamista koskevia määräyksiä. Virkamatkasta päättävällä viranomaisella on kuitenkin yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksen määrästä sekä lentomatkan luokasta.
15 §
Korvausten hakeminen
Korvausta haetaan kirjallisesti. Hakemukseen liitetään tarvittava
kirjallinen selvitys ansionmenetyksestä tai luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.
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. (12.12.2012)
Milloin ansionmenetyksen peruste tai määrä ei ole yksiselitteisesti
osoitettavissa, päättää kaupunginhallitus ansionmenetyksen korvauksen kohtuullisesta maksamisesta.
Korvaushakemus on tehtävä kultakin kalenterikuukaudelta erikseen. Hakemus on jätettävä laskun hyväksyjälle kahden kuukauden kuluessa sanotun kuukauden päättymisestä.
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16 §
Palkkioiden ja korvausten maksaminen
Tässä säännössä mainitut palkkiot ja korvaukset maksetaan vähintään neljännesvuosittain. Toimielimen sihteerin tulee tehdä
palkkioista tarpeelliset ilmoitukset.
Luottamushenkilön vaatimuksen häneltä evätyn luottamustoimeen perustuvan palkkion ja korvauksen suorittamisesta ratkaisee ensi asteena kaupunginhallitus.
17 §
Voimaantulo

Tämä sääntö tulee voimaan 1.8.2010. Sääntö korvaa kaupunginvaltuuston 27.11.1996 hyväksymän Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kaupunginvaltuuston 12.12.2012 hyväksymät muutokset tulevat
voimaan 1.1.2013.
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