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KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 22.05.2017 § 60

Voimaantulo 01.01.2018

1 § Soveltamisala

Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta
ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi
aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten hoidon järjestämisestä tai muusta
vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän
palkkiosäännön mukaan.

Viranhaltijalle maksetaan kokouspalkkio toimielimen luottamushenkilöjäsenille
maksettavan kokouspalkkion suuruisena.

2 § Kokouspalkkiot

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta ja

tarkastuslautakunta 70€

Lautakunnat 57€

Muut toimielimet 50€

Mikäli kokous tai työskentely kestää yli kolme tuntia, kokouspalkkio maksetaan silloin
50 %:lla korotettuna.

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

Palkkio maksetaan myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajan,
kaupunginhallituksenpuheenjohtajan, kaupunginjohtajan tai lautakunnan koolle
kutsumasta seminaarista, projektityöskentelystä ja koulutukseen tai kokoukseen
osallistumisesta. Tällöin palkkio määräytyy kokoon kutsuvan toimielimen mukaan.
Maksamisen edellytyksenä on myös, että siihen lähetetään kirjallinen kutsu ja
laaditaan muistio tai osallistujaluettelo.

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



Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jotka osallistuvat
kaupunginhallituksen kokoukseen, samoin kuin kaupunginhallituksen
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja jäsenille, jotka osallistuvat
kaupunginvaltuuston kokoukseen tai lautakunnan kokoukseen kaupunginhallituksen
valitsemana edustajana suoritetaan kokouspalkkio samojen periaatteiden mukaisesti
kuin asianomaisen luottamustoimielimen jäsenille.

Kokouksessa mukana olevalle työntekijälle tai viranhaltijalle maksetaan
toimielimenkokouspalkkio varsinaisen työajan päättymisen jälkeen. Palkkio
maksetaan kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen ja tämän
kokouspalkkiosäännön nojalla.

Maksettaessa huomioidaan, että työaika katsotaan alkavan kello 8.00 ja päättyvän
kello 16.00.

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset

Samana kalenterivuorokautena pidetyistä useammasta kuin yhdestä saman
toimielimen kokouksesta tai toimituksesta saa palkkion, jos niiden välinen aika on yli
3 tuntia.

4 § Vuosipalkkiot

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajille, kaupunginhallituksen puheenjohtajille ja
lautakuntien puheenjohtajalle maksetaan edellä 2 §:n määrättyjen
kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti:

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2.200€

kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 700€

kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2.600€

kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 700€

lautakuntien puheenjohtajat (p1. keskusvaalilautakunta) 350€

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa
vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen
maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion
365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään.

5 § Sihteerin palkkio

Toimielimen sihteerille maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.



6 § Esittelijän palkkio

Toimielimen esittelijälle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

7 § Katselmukset, neuvottelut ja toimitukset

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kaupungin
toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan
pöytäkirja, maksetaan palkkiota 11,20 €/tunnilta.

8 § Kaupungin nimeämät edustajat

Virallisen päätöksen perusteella kaupungin edustajana toimittaessa maksetaan
palkkio toimielimen palkkioperusteiden mukaan. Mikäli kaupungin nimeämä henkilö
toimii muun yhteisön virallisessa kokouksessa kaupungin edustajana eikä
toimielimen toimesta makseta kokouspalkkiota, maksetaan henkilölle 50 euron
kokouspalkkio. Päätös koskee myös kaupungin työntekijää ja viranhaltijaa, joka on
nimetty tehtävään myös silloin kun kokous järjestetään työaikana (myös läsnä- ja
puheoikeudella nimettynä edustaja toimivaa koskien).

9 § Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kultakin
vaalitoimituspäivältä palkkiota kokouspalkkion lisäksi, johon samalla sisältyy palkkio
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti:

Puheenjohtajalle 140 €ja jäsenelle 112€.

Vaalilautakunnan jäsenelle, joka vaalitoimituspäivänä hoitaa tehtävää 4 tuntia tai
vähemmän maksetaan palkkiota 56€.

Vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kultakin
vaalitoimituspäivältä palkkiota kokouspalkkion lisäksi seuraavasti:

Puheenjohtajalle 47€ ja jäsenelle 33€.



10 § Ansionmenetyksen, matka- yms. korvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä
ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin
alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 18€.

Saadakseen korvausta työansion menetyksestä, luottamushenkilön tulee esittää
työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että
luottamustoimenhoitamiseen 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.

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta, lasten hoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä,
luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista
kusta n n u ksistaan.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos
korvattava määrä on enintään 10€ tunnilta. Luottamushenkilöiden tulee tällöin
kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi
aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamisesta
tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa,
ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin
osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Oman kaupungin alueella oleviin kokouksiin ja toimituksHn maksetaan
matkakorvausta, jos matka kokous- tai toimituspaikkaan on vähintään 3 km.

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä
kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten
mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajille voidaan
vaihtoehtoisesti maksaa puhelinetuna 300 euroa/vuosi, ellei ko. henkilö käytä
kaupungin puhelinliittymää.

Valtuuston iltakouluun osallistuvalle korvataan matkasta aiheutuvat kustannukset,
kuten kokoukseen osallistuttaessa.

11 § Palkkioiden maksaminen

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain.


