
HELSINGIN KAUPUNKI OHJE  1 (6) 
KAUPUNGINKANSLIA    
Työnantajapolitiikkayksikkö 
 

  

 19.1.2017 

 
 

 

Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin  Faksi  Y-tunnus   

PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

kaupunginkanslia@hel.fi 

Helsinki 17 

www.hel.fi 

 

 

 

 

Alv.nro FI02012566 

Tilinro FI06 8000 1200 0626 37 

 

 

 

 

Jakelussa mainituille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA 
 
 

Kaupunginjohtaja on hyväksynyt johtajistokäsittelyssä 14.12.2016 
uudet merkkipäivälahjaperiaatteet. 

 

1. Yleistä  
Merkkipäivälahjojen ohjeistusta on uudistettu tällä ohjeella. Ohje tulee 
voimaan 1.1.2017, jonka jälkeen edellytykset täyttävät ovat oikeutettuja 
ohjeen mukaisiin merkkipäivälahjoihin.  

 
Huomionosoituksilla ja merkkipäivälahjoilla halutaan kiittää ja osoittaa 
arvostusta henkilöstölle. Henkilöstöä muistetaan Helsingin kaupungilla 
palvelussuhteen keston, 50- ja 60-vuotissyntymäpäivien sekä 
eläkkeelle lähdön johdosta. 

 
Kaupungin merkkipäivälahjaperiaatteita uudistetaan nyt myönnettävien 
lahjojen osalta vastaamaan paremmin henkilöstön toiveita. Samalla 
selkiinnytetään lahjojen verollisuuteen liittyvää tulkinnanvaraisuutta. 
Lahjojen arvot ja myöntämisperusteet säilytetään ennallaan. Esine- ja 
palvelulahjakategoriat poistuvat ja tilalle tulee veronalaiseksi 
palkkatuloksi rinnastettava rahalahja, jolloin lahjan saava henkilö voi 
itse hankkia mieleisen lahjan. Eettinen lahja säilytetään ennallaan. 
Lahjalomakohteiden määrä on rajattu kahteen. Kylpyläloman lisäksi on 
mahdollista valita urheilukeskusvaihtoehto. Lahjakategorioihin on lisätty 
mahdollisuus valita edellä mainittujen lahjojen sijaan palkallinen vapaa. 

 
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 
taulukon mukaisesti: 
 

Helsingin kaupungin palvelussuhde 5 vuotta 
 

 Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (80 €) tai yksi päivä 

palkallista vapaata, ei sisällä lahjalomaa 

Syntymäpäivä 50 ja 60 vuotta 
 

 Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (150 €) tai 2 päivää 

palkallista vapaata tai lahjaloma 

Helsingin kaupungin palvelussuhde 10 ja 20 vuotta 
 

 Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (200 €) tai 3 päivää 

palkallista vapaata tai lahjaloma 

Helsingin kaupungin palvelussuhde 30 vuotta tai toistaiseksi 
voimassa olevalle kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyminen 

 
 Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (300 €) tai 5 päivää 

palkallista vapaata tai lahjaloma 

Helsingin kaupungin palvelussuhde 40 vuotta  
 

 Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (300 €) tai lahjaloma 

ja lisäksi 5 päivää palkallista vapaata  

Helsingin kaupungin palvelussuhde 50 vuotta 
 

 Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (300 €) tai lahjaloma 

ja lisäksi 10 päivää palkallista vapaata  

 
Lisäksi KVTES:n V luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työpäiviksi 
sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä.  

 
Eläkkeelle siirtymisen kunniaksi ja henkilön niin halutessa virasto tai 
liikelaitos (1.6.2017 alkaen toimiala) kustantaa lähityöyhteisölle, 
enintään 20 hengelle, kahvitarjoilut. Eläkkeelle jäävä voi itse 
halutessaan kustantaa kahvitarjoilut isommalle vierasmäärälle.  
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3. Lahjavaihtoehdot 
 

Virasto tai liikelaitos (1.6.2017 alkaen toimiala) myöntää henkilön 
arvostaman lahjan, joka sisältyy yhteen neljästä vaihtoehtoisesta 
kategoriasta: a) merkkipäivälahja rahana (verollinen) b) eettinen lahja 
c) lahjaloma ja/tai d) palkallinen vapaa.  
 
Lahjan arvoa ei voida jakaa useammalle eri vaihtoehdolle. Jos 
henkilöllä on samaan aikaan useampi merkkipäivä, voidaan jokaisen 
merkkipäivän johdosta antaa oma erillinen lahja tai lahjojen arvot 
voidaan yhdistää. 
 
a) Merkkipäivälahja rahana maksetaan työntekijän tilille ja rinnastetaan 

veronalaiseksi palkkatuloksi. 

 
b) Eettinen lahja tarkoittaa sitä, että merkkipäivälahjan arvo 

lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Mikäli henkilölle myönnetään 

eettinen lahja, tehdään siitä esitys kaupungin henkilöstöjohtajalle, 

joka päättää eettisen lahjan kohdentamisesta yleishyödylliselle 

järjestölle tai yhteisölle.  

 
c) Lahjaloma sisältää kahden vuorokauden kokonaisuuden, joka 

voidaan käyttää arkena tai viikonloppuna kaupungin kilpailuttamissa 

kohteissa. Lahjaloma sisältää työnantajan ennalta määrittelemän 

hieronnan tai muun palvelun. Esimies päättää lahjaloman paikasta 

ja ajankohdasta ja varaa lahjaloman ottamalla huomioon 

työyhteisön työtilanteen. Esimies kuulee työntekijää ennen paikan ja 

ajankohdan määrittelyä. Lahjalomaa varten myönnetään palkallista 

virka- tai työvapaata yhdeksi työpäiväksi, minkä henkilö voi yhdistää 

muihin vapaapäiviin tai vuosilomaan. Henkilön tulee itse huolehtia 

hoitojen/liikuntavuorojen varauksista. Henkilö voi myös halutessaan 

itse ostaa omalla kustannuksellaan lisää vuorokausia tai muita 

palveluita lahjaloman yhteyteen. 

 
Kaupungin kilpailuttamat lahjalomapaikat päivitetään 
sopimuskausittain Helmi-intraan. 
 

d) Palkalliset vapaapäivät myöntää työntekijän esimies. Niistä ei synny 

normaalin palkanmaksun yhteydessä toimitettavasta 

ennakonpidätyksestä poikkeavaa veroseuraamusta. 
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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 
kokoaikatyö. Osa-aikatyön tulee kuitenkin täyttää edellä oleva 
keskimääräisen 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. 

 
Helsingin kaupungin palvelusta laskettaessa lasketaan yhteen kaikki 
kaupungin palvelussuhteet.  

5. Lahjan hankinta ja verotus 
 

Lahjan myöntämisestä päätetään lomakkeella LV 358. Esimies kuulee 
henkilöä ennen päätöksentekoa, jotta voidaan varmistua siitä, että 
annettava lahja on henkilön arvostama. Päätöksessä yksilöidään lahja, 
jonka hankinnasta sovitaan tässä yhteydessä.  
 
Lahjalomissa käytetään kaupungin kilpailuttamia lahjalomapaikkoja. 
  
Eettisten lahjojen lahjoitus hoidetaan maksuosoituksena 
taloushallintopalvelun (talpa) ostolaskujen kautta. Maksuosoituksessa 
tulee yksilöidä lahjoituksen kohde. 

 
Tämän ohjeen mukaiset lahjat eivät ole veronalaista tuloa muutoin kuin 
rahalahjan ja palkallisen vapaan osalta. Veronalaiseksi tuloksi ei 
katsota henkilökunnalle työantajan myöntämää tavanomaista tai 
kohtuullista merkkipäivälahjaa, joka on saatu muuna kuin rahana tai 
siihen verrattavana lahjakorttina. 
 
Lahjat maksetaan virastojen ja liikelaitosten, (1.6.2017 alkaen 
toimialojen) omista määrärahoista. 

6. Lahjan antaminen 
 

Huomionosoitus tai merkkipäivälahja annetaan merkkipäivänä tai pian 
sen jälkeen. Lahjaloman voi pitää vuoden kuluessa siitä, kun lahjan 
saamisen edellytykset täyttyivät. Virasto tai liikelaitos (1.6.2017 alkaen 
toimiala) päättää tarkemmin palkitsemisohjelmissaan, miten 

http://helmi.hel.fi/henkilosto/Henkilostoedut/merkkipaivalahjat/sivut/default.aspx#ohjeet
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merkkipäivälahjat luovutetaan ja niistä viestitään työntekijöille ja 
työyhteisölle. 

 
Lahjan voi antaa myös eläkkeelle siirtyneelle henkilölle edellyttäen 
kuitenkin, että oikeus lahjan saamisen on syntynyt palvelussuhteen 
ollessa voimassa. 

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

 

7. Ohjeen voimassaolo  
 

Tämä ohje tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa toistaiseksi. 
 
Lisätietoja asiasta antaa kaupungin HR-neuvonta. 
 

 
 

Marju Pohjaniemi  Asta Enroos 
henkilöstöjohtaja  yksikön päällikkö 

 
 
 

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

 
 


