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Jakelussa mainituille 
 
 
 
 
 
 
HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA 
 

Kaupunginjohtaja on hyväksynyt johtajistokäsittelyssä 23.1.2013, 
merkkipäivälahjaperiaatteet, jotka ovat voimassa vuoden 2022 
loppuun saakka. 

 
1 
Yleistä  

Merkkipäivälahjojen ohjeistusta on uudistettu tällä ohjeella. Ohje tulee 
voimaan 1.1.2013, jonka jälkeen edellytykset täyttävät ovat oikeutettuja 
ohjeen mukaisiin merkkipäivälahjoihin.  

 
Huomionosoituksilla ja merkkipäivälahjoilla halutaan kiittää ja osoittaa 
arvostusta henkilöstölle. Henkilöstöä muistetaan Helsingin kaupungilla 
tehtyjen työurien, 50- ja 60-vuotissyntymäpäivien sekä eläkkeelle läh-
dön johdosta. 
 
Uudistetuilla ohjeilla yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan merkki-
päivälahjoihin liittyviä käytäntöjä kaupungilla. Lisäksi halutaan korostaa 
Helsingin kaupungin palvelua muistamisen perusteena kunnallisen pal-
velun sijaan.  

 
Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen ohjeen 24.9.2008, nro 38  
kaikilta muilta osin, paitsi ohjeen kohdan 1 osalta (opintosuorituksen 
perusteella annettava tunnustus). 
 
Siirtymävaiheesta johtuen aikaisempaa ohjetta (Heke nro 38, vuosi 
2008) sovelletaan kunnallisen palvelun perusteella myönnettäviin 
merkkipäivälahjoihin silloin, kun kunnallisen palvelun kriteerit 
ovat täyttyneet vuoden 2012 loppuun mennessä, eikä niihin liitty-
viä lahjoja ole vielä annettu. Tällöin on suositeltavaa, että virasto-
jen omien ohjeiden mukaiset merkkipäivälahjat myönnetään kesä-
kuun 2013 loppuun mennessä. Lahjalomissa noudatetaan kuiten-
kin uuden ohjeen mukaista käytäntöä.  

 
Lisäksi kaupungilla on käytössä ansiomerkkejä, joista on annettu omat 
ohjeet. 
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2 
Merkkipäivät ja merkkipäivälahjan arvo 

 
Helsingin kaupungilla muistetaan henkilöitä alla olevien merkkipäivien 
johdosta. Merkkipäivälahjalle on määritelty enimmäisarvo oheisen tau-
lukon mukaisesti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi KVTES:n V luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työpäiviksi sattu-
vat 50- ja 60-vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä.  
 
Helsingin kaupungin palveluksessa 40 vuotta olleelle henkilölle myön-
netään lahjan lisäksi yhden kalenteriviikon pituinen virka- tai työvapaa 
täysin palkkaeduin. 

 
Helsingin kaupungin palveluksessa 50 vuotta olleelle henkilölle myön-
netään lahjan lisäksi kahden kalenteriviikon pituinen virka- tai työvapaa 
täysin palkkaeduin. 

 

Helsingin kaupungin palvelussuhde 5 vuotta 
 

Enintään 80 e arvoinen lahja, ei sisällä lahjalomaa 
 

Syntymäpäivä 50 ja 60 vuotta 
 

Enintään 150 e arvoinen lahja tai lahjaloman peruspaketti 

Helsingin kaupungin palvelussuhde 10 ja 20 vuotta 
 

Enintään 200 e arvoinen lahja tai lahjaloman peruspaketti 

Helsingin kaupungin palvelussuhde 30, 40 ja 50 vuotta 
 

Toistaiseksi voimassa olevalle kokoaikaiselle eläkkeelle 
siirtyminen 

 
Enintään 300 e arvoinen lahja tai lahjaloman peruspaketti 
Plus 
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Eläkkeelle siirtymisen kunniaksi ja henkilön niin halutessa virasto tai lii-
kelaitos kustantaa lähityöyhteisölle, enintään noin 20 hengelle, kahvi-
tarjoilut. Eläkkeelle jäävä voi itse halutessaan kustantaa kahvitarjoilut 
isommalle vierasmäärälle.  
 

3 
Lahjavaihtoehdot 

Virasto tai liikelaitos hankkii henkilön arvostaman lahjan, joka sisältyy 
kolmeen eri kategoriaan: a) esinelahja b) palvelu- tai eettinen lahja tai 
c) lahjaloma. Lahjat ovat yhteisiä ja samanarvoisia kaikille Helsingin 
kaupungin virastoille ja liikelaitoksille. 
 
Henkilölle annetaan lahja yhdestä lahjakategoriasta. Lahjakategorioita 
tai niiden sisällä olevia lahjoja ei voida yhdistää, vaan valittavana on 
yksi vaihtoehto. 

 
Jos henkilöllä on samaan aikaan useampi merkkipäivä, voidaan jokai-
sen merkkipäivän johdosta antaa oma erillinen lahja tai lahjan arvot 
voidaan yhdistää.  

 
a ) Esinelahja 

   
Esinelahja on yksi seuraavista: 

 

 koru /kello, 

 urheiluväline tai -asu tai 

 suomalainen taide- / designtuote. 
 

b ) Palvelu- tai eettinen lahja  
 

Palvelulla tarkoitetaan: 
 

 pääsylippua urheilu- tai kulttuuritapahtumaan tai  

 kauneus-, / hieronta- tai muuta hyvinvointipalvelua. 
 

Henkilölle voidaan antaa sarjalippu, useampi pääsylippu tai useampia 
palvelukertoja lahjan arvon mukaisesti. 

 
Eettinen lahja tarkoittaa sitä, että merkkipäivälahjan arvo lahjoitetaan 
hyväntekeväisyyteen. Mikäli henkilölle myönnetään eettinen lahja, teh-
dään siitä esitys kaupungin henkilöstöjohtajalle, joka päättää eettisen 
lahjan kohdentamisesta yleishyödylliselle järjestölle tai muulle yhteisöl-
le. 
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c ) Lahjalomat 
 

Lahjaloma sisältää kahden vuorokauden kokonaisuuden, joka voidaan 
käyttää arkena tai viikonloppuna:  

 

 Peruspaketti (arvo 250 €) 

 Peruspaketti Plus (arvo 300 €) 
 

Lahjalomapaikat vuosina 2013 – 2014 ovat: 
 

 Vuoristo yhtiöt Oy, Hotelli Haikon kartano  

 Ikaalisten kylpylä Oy  

 Lomayhtymä Finland Oy Kylpylä Kivitippu 

 Kyyhkylän kartano Oy  

 Karjalohjan Päiväkumpu Oy 
 

Lahjalomaa varten myönnetään palkallista virka- tai työvapaata yhdeksi 
työpäiväksi, minkä henkilö voi yhdistää muihin vapaapäiviin tai vuosi-
lomaan. 
 
Lahjaloman saaja varaa itse lomapaikan. Henkilön tulee itse huolehtia 
hoitojen varauksista. Henkilö voi myös halutessaan itse ostaa omalla 
kustannuksellaan lisää vuorokausia tai muita palveluita lahjaloman yh-
teyteen. 
 

4 
Merkkipäivälahjojen myöntämisen edellytykset 

 
Palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon sellainen palvelusuhde, 
jossa säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika on vähintään 14 tuntia 
ja opettajilla 10 tuntia. Mahdolliset virka- ja työvapaat eivät vähennä 
palvelusaikaa. Osa-aikatyö otetaan huomioon samalla tavalla kuin ko-
koaikatyö. Osa-aikatyön tulee kuitenkin täyttää edellä oleva keskimää-
räisen viikkotyöajan edellytys.  

 
Kun lahja annetaan syntymäpäivän perusteella, lahjansaajan tulee olla 
ollut kaupungin palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta (6 
kuukautta). Enintään kolmen päivän katko palvelussuhteissa katsotaan 
yhdenjaksoiseksi palvelussuhteeksi. 

 
 
 
 

http://helmi/henkilosto/henkilostoetuudet/merkkipaivalahjat/Sivut/default.aspx
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Huomionosoitukset Helsingin kaupungin palvelun perusteella 
koskevat niitä tilanteita, joissa henkilön palvelusaika täyttyy 
1.1.2013 jälkeen. Helsingin kaupungin palvelusta laskettaessa laske-
taan yhteen kaikki kaupungin palvelussuhteet.  

 
Kun henkilö jää Helsingin kaupungin palveluksesta kokoaikaiselle tois-
taiseksi voimassa olevalle eläkkeelle, annetaan hänelle merkkipäivä-
lahja. 

 
5 
Lahjan hankinta ja verotus 

 
Lahjan myöntämisestä päätetään lomakkeella LV 358. Esimies kuulee 
henkilöä ennen päätöskentekoa, jotta voidaan varmistua siitä, että an-
nettava lahja on henkilön arvostama. Päätöksessä yksilöidään lahja, 
jonka hankinnasta sovitaan tässä yhteydessä. Mikäli henkilölle annet-
tava lahja jää alle enimmäisarvon, ei henkilö ole oikeutettu syntynee-
seen rahalliseen erotukseen.  
 
Esinelahjahankinnoissa käytetään hankintakeskuksen sopimustoimitta-
jia ja lahjalomissa käytetään kaupungin kilpailuttamia lahjalomapaikko-
ja. 
  
Esine - ja palvelulahjat hankitaan käyttäen KOSTI-tilausta ja päätöksen 
mukainen lahja yksilöidään KOSTI-lomakkeelle. Eettisten lahjojen lah-
joitus hoidetaan maksuosoituksena taloushallintopalvelun (talpa) osto-
laskujen kautta. Maksuosoituksessa tulee yksilöidä lahjoituksen kohde. 

 
Tämän ohjeen mukaiset lahjat eivät ole veronalaista tuloa. Veronalai-
seksi tuloksi ei katsota henkilökunnalle työantajan myöntämää tavan-
omaista tai kohtuullista merkkipäivälahjaa, joka on saatu muuna kuin 
rahana tai siihen verrattavana suorituksena. 
 
Lahjat maksetaan virastojen ja liikelaitosten omista määrärahoista. 
Lahjojen arvot sisältävät arvonlisäveron. 

 
6 
Lahjan antaminen 
 

Huomionosoitus tai merkkipäivälahja annetaan merkkipäivänä tai pian 
sen jälkeen. Lahjan voi kuitenkin antaa tai, jos lahja on lahjaloma, sen 
voi pitää vuoden kuluessa siitä, kun lahjan saamisen edellytykset täyt-
tyivät. Virasto tai liikelaitos päättää tarkemmin palkitsemisohjelmissaan, 
miten merkkipäivälahjat luovutetaan. 

 

http://helmi/yhteisetpalvelut/hankinnat/sopimukset/muut/Alennusliikkeet/Sivut/default.aspx
http://helmi/yhteisetpalvelut/hankinnat/sopimukset/muut/Alennusliikkeet/Sivut/default.aspx
http://helmi/henkilosto/Henkilostoetuudet/merkkipaivalahjat/sivut/default.aspx#ohjeet
http://helmi/henkilosto/Henkilostoetuudet/merkkipaivalahjat/sivut/default.aspx#ohjeet
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Lahjan voi antaa myös eläkkeelle siirtyneelle henkilölle edellyttäen kui-
tenkin, että oikeus lahjan saamisen on syntynyt palvelussuhteen olles-
sa voimassa. 

 
Palkallisen virka- ja työvapaan antamisessa osa-aikaiselle toimitaan 
normaalilla tavalla osa-aikatyöstä annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 
7 
Ohjeen voimassaolo  

 
Tämä ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 
31.12.2022 saakka.  
 

 
 
 

Hannu Tulensalo  Marju Pohjaniemi 
  henkilöstöjohtaja  osastopäällikkö 
 
 

JAKELU Jakelu  Virastot ja liikelaitokset 
   Henkilöstöpäälliköt tai vastaavat 
   Henkilöstösihteerit ja –konsultit 
   Paikallisjärjestöjen puheenjohtajat 
   Pääluottamusmiehet (kk/tunti) 
   Järjestöt 

 


