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1 § Soveltamisala
Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansiomenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.
2 § Kokouspalkkiot
1.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:
- Kaupunginvaltuusto ja –hallitus, tarkastuslautakunta
- Muut toimielimet

90€
70€

2.

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle
varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa
asianomaisen toimielimen jäsenen 1 momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %.lla.

3.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle,
joka osallistuu kaupunginhallituksen kokoukseen, samoin kuin
kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja
jäsenelle, joka osallistuu kaupunginvaltuuston kokoukseen tai
muiden hallintoelinten kokouksiin kaupunginhallituksen puheenjohtajana tai muutoin määrätylle edustajalle suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle.

4.

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n
1 momentissa mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun
kokouspalkkion määrästä, jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman
kuin yhden kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli
kaksi tuntia.
4 § Vuosipalkkiot
1.

Seuraaville puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiot:
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
- Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
- Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
- Muiden lautakuntien puheenjohtajat

2 000€
2 700€
1 100€
700€
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2.

Vuosipalkkiota vastaan puheenjohtaja suorittaa mm. toimielimen kokousten valmisteluun liittyvät tehtävät, ja edustaa omaa
toimielintään tai kaupunkia.

3.

Mikäli em. puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus saada kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka kunnes,
puheenjohtaja tai jäsen palaa hoitamaan tehtäviään.

5 § Sihteerin / esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän palkkiot
Toimielimen sihteerinä / esittelijänä ja pöytäkirjapitäjänä toimivalle henkilölle suoritetaan 2 §:n 1 momentissa mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hän saa tehtävästään
vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota. Sihteerin / esittelijän ja
pöytäkirjanpitäjän palkkio voidaan maksaa enintään kahdelle
henkilölle kussakin kokouksessa. Tällä perusteella maksettu korotus maksetaan samalle henkilölle yhdestä kokouksesta vain
kerran.
6 § Katselmus, neuvottelu, toimitus
1.

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon
kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio maksetaan
palkkiona ao. toimielimen kokouspalkkio.

2.

Yli kolme tuntia kestävään, edellä 1 momentissa mainittuun
katselmukseen, neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan mitä
on edellä 3 §:ssä määrätty.

3.

Toimielimen päättämästä muusta pidempikestoisesta kokouksesta, koulutuksesta, seminaarista tai vastaavasta tilaisuudesta
maksetaan tapauskohtaisesti toimielimen päättämällä tavalla.

7 § Edustajainkokoukset
1.

Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden
palkkiosta on voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kunnanvaltuuston jäsenten palkkiosta

2.

Kunnan edustajaksi kunnallislain 104 §:ssä tarkoitettuun yhteislautakuntaan tai muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen kuin
1 momentissa tarkoitettuun valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin kohdin samojen perusteiden mukaan
kuin 2-7 §:ssä on määrätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota
muun kunnan tai toimielimen suorittamana.
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8 § Vaalilautakunta, -toimikunta
1.

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä seuraavat
palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta vaalityöstä:
- Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
- Jäsen

2.

180€
140€

Edellytetään, että kokouksiin käytetty aika on saman päivän aikana vähintään 3 tuntia. Alle 3 tunnin kokouksista maksettava
palkkio määräytyy kuten 2 §:ssä on lautakunnan palkkioista
säädetty.

9 § Kokousten ulkopuoliset tehtävät
Silloin kun muu luottamushenkilö kuin 4 § 1. kohdassa mainittu
toimielimen puheenjohtaja asemansa tai toimielimen päätöksellä velvoitetaan edustamaan kaupunkia, osallistumaan neuvotteluun tai muuhun tilaisuuteen, eikä hänelle muutoin suoriteta tästä palkkiota, suoritetaan hänelle tästä 2 §:n 1. kohdan mukainen
palkkio.
10 § Ansionmenetyksen korvaus
1.

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan
ansiomenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista
1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta,
ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 40 euroa.

2.

Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on
myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty
aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä
ajalta palkkaa.

3.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta
työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansiomenetyksestään.

4.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta ei vaadita, jos
korvattava määrä on enintään 20 euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansiomenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
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5.

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee
esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan.
Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä
1 momentissa on määrätty.

6.

Edellä 1. ja 4. kohdissa mainittuja korvausten enimmäismääriä
tarkistetaan vuosittain yleisen virka- ja työehtosopimuksen
yleiskorotusten mukaisesti.

11 § Vaatimuksen esittäminen
Ansiomenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on
esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa
olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.
12 § Palkkioiden tarkistaminen ja maksuajankohta
1.

Valtuusto vahvistaa tässä säännössä mainitut palkkiot.

2.

Palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa.

13 § Matkakustannusten korvaukset
1. Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
2. Oman auton käytöstä koituvia matkakustannuksia ei korvata silloin, kun yhteiskuljetus on järjestetty.
14 § Viranhaltijoille maksettavat kokouspalkkiot
Viranhaltijoille, jotka velvoitetaan osallistumaan toimielinten kokouksiin varsinaisen työajan ulkopuolella, maksetaan kokouspalkkio samansuuruisena kuin kyseisen toimielimen luottamushenkilöille.
15 § Kulujen korvaus
Luottamushenkilö, joka on hankkinut itse luottamustehtävän hoitamisessa käytettävän sähköisen työskentely-ympäristön, voi saada kaupungilta korvausta näistä kuluista kaupunginhallituksen erikseen
vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

