Luottamushenkilöiden
palkkiosääntö

Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 § 102

1§

Soveltamisala
Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota
luottamustoimen hoitamisesta sekä korvausta
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän
palkkiosäännön mukaisesti.

2§

Kokouspalkkiot
Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat
kokouspalkkiot:

1.

kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja
tarkastuslautakunta

70 €

2.

lauta- ja johtokunnat, niiden jaostot

50 €

3.

toimikunnat ja muut toimielimet

40

3.

edellä mainittujen toimielinten järjestämät
seminaarit, iltakoulut, koulutukset ja
informaatiotilaisuudet

50 €

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle
maksetaan jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan
osallistumisesta kaupunginhallituksen kokouksiin sama palkkio
kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle
maksetaan osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio
kuin valtuuston jäsenelle.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen
määräyksestä lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen
osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan

sama palkkio kuin lautakunnan tai johtokunnan jäsenelle.
Jos luottamushenkilö on kokouksessa saapuvilla yli kolme tuntia,
korotetaan tämän pykälän mukaisia puheenjohtajan ja jäsenen
peruspalkkioita 50 prosentilla.
Mikäli kaupungin viran- tai toimenhaltija osallistuu toimielimen
kokoukseen valittuna jäsenenä tai asiantuntijana muulloin kuin
varsinaisena työaikana vähintään puoli (1/2) tuntia, sovelletaan
häneen tätä luottamushenkilöiden palkkio- ja
matkustussääntöä.

3§

Samana päivänä pidetyt kokoukset
Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai jaostona
kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan
kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen
päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.
Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen
päättymisestä ei ole kulunut vähintään kahta tuntia, mutta
kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan
palkkio soveltaen, mitä edellä 2 §:n 6 momentissa on määrätty.

4§

Vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä
maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille
kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

3000 €

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

3000€

Kaupunginvaltuuston ja – hallituksen I ja II
varapuheenjohtajat

1000 €

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja

1000 €

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

1000 €

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

1000 €

Vuosipalkkioon sisältyy korvaus kokouksiin valmistautumisesta,
neuvottelut, joista ei laadita pöytäkirjaa tai muistiota,
onnittelukäynnit, tutustumismatkat ja muut edustustehtävät.

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§

Vaalilautakunta ja -toimikunta
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle
maksetaan vaalien toimituspäiviltä ja vaalitoimikunnan
puheenjohtajalle ja jäsenelle niiltä päiviltä, jolloin
ennakkoäänestys tapahtuu laitoksissa tai kotona seuraavan
suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen
päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja
-toimikunnan puheenjohtaja

150 €

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja
- toimikunnan muu jäsen

100 €

-alle 8 tuntia vaalipäivänä mukana olleille

10 €/tunti

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

6§

Luottamushenkilösihteerin palkkio
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei
makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin
tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen
jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

7 § Palkkion maksaminen viranhaltijalle

Kokouksessa olevalle viran/-toimenhaltijalle (sihteeri, esittelijä,
asiantuntija) joka määrättynä kokoukseen osallistuu, maksetaan
kertapalkkio toimielimen jäsenen palkkion suuruisena, kun
kokous jatkuu yli kello 18.00 ottaen huomioon muut virka- ja
työehtosopimuksen säännökset esim. työajasta. Esittelijän ja
sihteerin kertapalkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna.

8§

Muut palkkiot
Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä
tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa
kaupunkia tai valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen
toimielimen jäsenen kokouuspalkkiota vastaavan suuruisen
toimituspalkkion.

9

§ Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan
ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1
§:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta,
ei kuitenkaan enemmän kuin kahdeksalta tunnilta
kalenterivuorokaudessa. Korvaus on enintään 25€ / tunti.
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön
tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on
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
ansionmenetyksestä.
Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos
korvattava määrä on enintään 12€ / tunti. Luottamushenkilön
tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus
ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden
kustannusten määrästä.
Luottamustoimen hoitamisena pidetään osallistumista kunnan
elimen kokouksiin, myös kaupungin järjestämiin koulutus- ym.
tilaisuuksiin.
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon
järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä,
luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys
tällaisista kustannuksista.

10 §

Palkkioiden maksamisen perusteet
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua
kokouspöytä- kirjoihin 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
kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa
olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

11 §

Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän
hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa,
ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa,
kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta,
sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat
soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset. Matkakustannusten korvaaminen
edellyttää, että tilaisuus on kaupungin järjestämä ja/tai siihen on
erikseen määräys.
Kokousmatkojen matkakustannukset maksetaan kaupungin
toimesta käyttäen perusteena matkaa luottamushenkilön
asunnolta kokouspaikalle sekä oman henkilöauton käytöstä
maksettavaa km-korvausta.

12. § Voimaantulo

Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2018.

