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174 §
SOVELTAMISALA
Tätä hallintosäännön lukua sovelletaan kaupungin luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston
päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja kustannusten korvauksiin. Kaupungin
luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa hallintosäännön mukaisesti.

175 §
KOKOUSPALKKIOT
Kuntalain mukaisten toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:
Valtuusto
• puheenjohtaja 120 euroa (112,50)
• jäsen 80 euroa (75)

Kaupunginhallitus
• puheenjohtaja 120 euroa (112,50)
• jäsen 80 euroa (75)

Tarkastuslautakunta
• puheenjohtaja 120 euroa (112,50)
• jäsen 80 euroa (75)
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Lautakunta/valiokunta/johtokunta
• puheenjohtaja 97,50 euroa (90)
• jäsen 65 euroa (60)

Toimikunta
• puheenjohtaja 75 euroa (67,50)
• jäsen 50 euroa (45)

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla
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 valio- tai
lautakunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama
palkkio kuin valio- ja lautakunnan jäsenelle.

176 §
PALKKIO LISÄTUNNEILTA
Mikäli kokous kestää yli kolme tuntia, palkkiota korotetaan 50 %:lla jokaista alkavaa tuntia
kohden, ei kuitenkaan enää kokouksen kestettyä yli viisi tuntia. Korotus lasketaan
peruspalkkiosta.

177 §
SÄHKÖINEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY
Kokouspalkkio maksetaan samoin perustein kuin ns. lähikokouksessa. Kokouspalkkion
maksamisen edellytyksenä on, että jäsen on osallistunut menettelyyn.
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178 §
KOKOUSPALKKIO KAHDESTA TAI USEAMMASTA TOIMIELIMEN
KOKOUKSESTA
Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous ja/tai
katselmus tai toimitus, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa samaksi kokoukseksi.

179 §
VUOSIPALKKIO
Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen toimintaan liittyvistä
tehtävistä seuraavat vuosipalkkiot:

Valtuusto
• puheenjohtaja 1.600 euroa/vuosi (1500)
• varapuheenjohtaja 550 euroa/vuosi (0)

Kaupunginhallitus
• puheenjohtaja 2.600 euroa/vuosi (2500)
• varapuheenjohtaja 550 euroa/vuosi (0)

Valiokunta, lautakunta ja johtokunta (lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa)
• puheenjohtaja 550 euroa/vuosi (500)

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen
oikeutensa kuukausi- tai vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden.
Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa
vuosipalkkiosta.
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180 §
VAALILAUTAKUNNAN JA –TOIMIKUNNAN PALKKIOT
Vaalilautakunnan ja -toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin vaalien
toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä
suoritettavasta laskentatehtävästä:
• toimielinten puheenjohtaja 130 euroa (120)
• toimielinten jäsen 95 euroa (90)

Mikäli luottamushenkilö ei ole paikalla koko päivää, hänelle maksetaan suhteellinen osuus em.
korvauksesta.
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 175 §:n
mukainen toimikunnan kokouspalkkio.

181 §
OSALLISTUMINEN TOISEN TOIMIELIMEN KOKOUKSIIN
Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen
puheenjohtajuuden tai jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle kokoukseen osallistumisesta
toimielimen jäsenen kokouspalkkio.
Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan luottamushenkilöön, joka on asiantuntijana
kutsuttu kuultavaksi toimielimen kokoukseen.

182 §
VIRANHALTIJOIDEN KOKOUSPALKKIOT
Viranhaltijoille maksetaan kokokseen osallistumisesta ns. virka-ajan ulkopuolella samoin ehdoin
kuin luottamushenkilöille. Sihteerinä toimivalle viranhaltijalle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla
korotettuna.
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183 §
MUUT KOKOUKSET JA TILAISUUDET
Neuvottelukuntien ja yhteistoimintaelinten sekä muiden vastaavien kokousten kokoontumisesta
maksetaan puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio kuin lautakunnan puheenjohtajalle ja
jäsenelle.
Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on voimassa mitä
edellä 175 §:ssä on määrätty kaupunginvaltuuston jäsenten palkkiosta.
Kaupungin edustajaksi kuntalain (410/2015) 52 §:ssä tarkoitettuun yhteistoimintaelimeen tai
muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun toimielimeen valitulle edustajalle maksetaan
kokouspalkkiota soveltuvin kohdin samojen perusteiden mukaan, kuin 175 §:ssä on määrätty,
jollei kaupungin edustaja saa palkkiota muun kunnan tai toimielimen suorittamana.

184 §
PALKKIOT TOIMITUKSISTA
Toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta
vastaavasta toimituksesta maksetaan 50 euroa/kokouspalkkio. Edellä mainittuja toimituksia ovat
esimerkiksi, rakennus- ja katukatselmukset sekä tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet.
Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että tehtävä perustuu toimielimen
päätökseen ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio.

185 §
ERITYISTEHTÄVÄT
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, kaupunginhallitus määrää
tarvittaessa palkkion erikseen.
Sellaisesta edustus- tai muusta tehtävästä, jonka toimielimen puheenjohtaja tai jäsen, joka ei saa
vuosipalkkiota, suorittaa toimielimen päätöksen perusteella, maksetaan palkkiota 50 euroa.
Pöytäkirjantarkastuksesta suoritetaan 12 euroa, mikäli toimielin on päättänyt, että pöytäkirjan
tarkastus suoritetaan erikseen.
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186 §
KOKOUKSEN PERUUNTUMINEN
Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai päätösvaltainen eikä kokousta voida pitää, maksetaan
paikalle tulleille luottamushenkilöille kokouspalkkio.

187 §
LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIO SIHTEERIN/PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN
TEHTÄVISTÄ
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla
korotettuna, jollei hän saa tehtävästään muuta eri palkkiota.

188 §
PALKKION MAKSAMINEN JA MAKSEMISEN EDELLYTYKSET
Kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että luottamushenkilö on ollut läsnä kokouksessa.
Puheenjohtajan kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että hän toimii puheenjohtajana ainakin
yhdessä pykälässä. Palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän
hoitamisesta laadittuihin muistioihin, johon on asianmukaisesti merkitty kokouksen/tilaisuuden
kesto, läsnäolijat ja sekä saapumiset ja poistumiset. Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei
lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.
Palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

189 §
ANSIONMENETYKSEN JA MUIDEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä. Korvaus maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, enintään kahdeksalta
tunnilta vuorokaudessa. Korvauksen määrä on enintään 28 euroa/tunti.
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan
todistus, josta käy ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen
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työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Todistuksesta on myös käytävä ilmi
ansionmenetyksen määrä. Mikäli luottamushenkilö ei ole luottamustehtävän hoitamiseen
käytettynä ajankohtana työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa
toimisuhteessa, hänen tulee korvauksen saadakseen esittää kirjallisesti riittävä selvitys siitä, että
hän menettää luottamustehtävän hoitamisen vuoksi ansiotuloja. Mikäli muuta ei ole esitetty,
tässä momentissa tarkoitetun luottamushenkilön ansionmenetyksen määräksi tunnilta
katsotaan viimeksi vahvistetun valtionverotuksen ansiotulojen määrä jaettuna luvulla 1620.
Yrittäjien osalta ansiotuloksi lasketaan verotuksessa vahvistetut ansiotulot sekä sellaiset
osinkotulot, jotka on nostettu yhtiöistä, joista ansionmenetyskorvausten hakija omistaa yli 50
prosenttia.
Mikäli luottamushenkilön vaatiman ansionmenetyskorvauksen määrä on enintään 18 euroa
tunnissa, selvitykseksi riittää perusteen ilmoittamisen lisäksi luottamushenkilön vakuutus ansion
menettämisestä ja sen määrästä.
Luottamustehtävien hoitamiseen katsotaan ansionmenetyksen korvauksia laskettaessa
kuuluvan kokousaika mahdollisine kokoustaukoineen, kohtuullinen matka-aika kokoukseen ja
takaisin kotoa tai työpaikalta sekä kokousmenettelyyn liittyvät tarpeelliset ryhmien väliset
neuvottelut.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaushakemus on
esitettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa toimielimen sihteerille.
Kunnan palveluksessa olevan luottamushenkilön tulee ilmoittaa hyvissä ajoin luottamustehtävän
edellyttämästä poissaolosta esimiehelle. Esimiehen tehtävänä on, työtilanne huomioon ottaen,
antaa lupa luottamustehtävän hoitamiseen. Luottamustehtävän hoitoon käytetyltä ajalta ei
suoriteta palkanpidätystä.

190 §
MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN
Luottamushenkilön luottamustehtävän hoitamisesta johtuvat matkakustannukset korvataan
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Luottamushenkilölle, joka
vammansa vuoksi ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä tai omaa autoa, korvataan
toimielimen kokouksiin tai muihin edellä mainittuihin tehtäviin osallistumisesta aiheutuneet
todelliset taksi- tai invataksikulut.
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191 §
TARKEMMAT OHJEET
Kunnanhallitus voi antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän luvun soveltamisesta.

192 §
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Kaupunginhallitus on toimivaltainen ratkaisemaan tämän luvun mukaisten palkkioiden ja
korvausten määrän, mikäli niistä on syntynyt erimielisyyttä.
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