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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 § Soveltamisala
Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon
järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta tämän säännön mukaisesti.
Myös kaupungin viranhaltijoille maksetaan kokouspalkkio tämän
palkkiosäännön mukaisesti.

2 § Kokouspalkkiot
1.

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:
1.
2.
3

Valtuusto ja sen valiokunnat, kaupunginhallitus
ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta
Lautakunnat
Johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet

50 €
40 €
25€

Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kunnallislain tai
muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen
sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa laaditaan pöytäkirja.
2.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jotka
osallistuvat kaupunginhallituksen kokoukseen, samoin kuin kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu kaupunginvaltuuston kokoukseen tai muiden toimielinten kokouksiin kaupunginhallituksen puheenjohtajana tai hallituksen
määräämänä edustajana suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen toimielimen jäsenelle.
Toimielimen puheenjohtajana tai kokouksen puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle tai määrättyä kokousta varten valitulle puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.

Pöytäkirjan tarkastamisesta suoritetaan 9 euron palkkio.
Mikäli pöytäkirjan tarkastamisesta aiheutuu matka, jota ei muussa
yhteydessä korvata, maksetaan matkakustannukset 11 §:n mukaisesti.

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset
1. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta maksetaan kokouspalkkio
50 %:lla korotettuna.
2. Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin
yhden kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia.
Mikäli kokoukset kestävät yli kolme tuntia maksetaan kokouspalkkio
soveltaen tämän pykälän 1 momenttia.

4 § Vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan
jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen I ja II varapuheenjohtajat
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

2000 €
700€
700 €
700 €
700 €

Vuosipalkkioon sisältyy korvaus kokouksiin valmistautumisesta, neuvottelut, joista ei laadita pöytäkirjaa tai muistiota sekä edustustehtävät mm. tutustumismatkat, vierailut, onnittelukäynnit.
Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun
este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on
varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa
vuosipalkkiosta.

5 § Vaalilautakuntien palkkiot
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja
– toimikunnan puheenjohtaja
Lautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen
– alle 8 tuntia vaalipäivänä mukana olleille
– kotiäänestyksessä ja ääntenlaskussa mukana
olleille

130 €
90 €
10 € / tunti
10 € / tunti

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.

6 § Luottamushenkilösihteerin palkkio
Toimielimen sihteerille suoritetaan 2 §:ssä mainittu kokouspalkkio 50
%:lla korotettuna, mikäli hänelle ei makseta tässä säännössä mainittua vuosipalkkiota.

7 § Katselmus, neuvottelu, toimitus
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kaupungin toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 25 €.
Yli kolme tuntia kestävään, edellä 1 momentissa mainittuun katselmukseen, neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan, mitä edellä 3
§:ssä on määrätty.

8 § Edustajainkokoukset
Kunnan edustajaksi yhtiöiden ja yhdistysten kokouksiin sekä kuntayhtymiin tai kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on voimassa mitä edellä 2 §:ssä kaupunginvaltuuston jäsenen palkkiosta on määrätty.
Mitä 1 momentissa on sanottu, ei kuitenkaan noudateta, jos kunnan
edustaja saa palkkion luottamustehtävänsä hoitamisesta ao. yhtiöltä,

yhdistykseltä tai kuntayhtymältä taikka jos palkkioperusteesta on toisin määrätty.

9 § Ansiomenetyksen korvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä
kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen
enimmäismäärä on 25,00 euroa/tunti.
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenestyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi,
että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 12 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten
määrästä.

10 § Vaatimuksen esittäminen
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin.
Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden
maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

11 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvaus-

ta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa
noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset.

12 § Palkkion maksaminen viranhaltijalle
Kokouksessa olevalle viranhaltijalle (esittelijä, sihteeri tai asiantuntija)
maksetaan kokouspalkkio toimielimen palkkion suuruisena, ottaen
huomioon muut virkaehtosopimuksen säännökset esim. työajasta.
Esittelijän ja sihteerin kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna

13 § Voimaatulo
Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2012 lukien.

