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1 § 

Soveltamisala 

 Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luotta-

mustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja 

kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 

palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vas-

taavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivära-

haa tämän palkkiosäännön mukaisesti. 

 

2 § 

Kokouspalkkiot 

 Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat ko-

kouspalkkiot: 

1. kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen jaostot sekä 

tarkastuslautakunta 60 € 

2. lauta- ja johtokunnat 45 € 

3. muut toimielimet 35 € 

 

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle 

maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. 

 

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan 

osallistumisesta kaupunginhallituksen kokouksiin sama palk-

kio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle. 

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle 

maksetaan osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palk-

kio kuin valtuuston jäsenelle. 

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituk-

sen määräyksestä lautakunnan kokoukseen osallistuvalle kau-

punginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio 

kuin lautakunnan jäsenelle. 

 

Mikäli kokous kestää yli kolme tuntia, palkkiota korotetaan  

50 %:lla jokaista alkavaa tuntia kohden, ei kuitenkaan enää 

kokouksen kestettyä yli viisi tuntia. Korotus lasketaan perus-

palkkiosta. 



 

3 § 

Samana päivänä pidetyt kokoukset 

 

 Jos toimielin pitää saman päivän kuluessa useamman kuin yh-

den kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yh-

deksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi 

tuntia. 

 

4 § 

Vuosipalkkiot 
 Kokouksen ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä mak-

setaan jäljempänä mainituille luottamushenkilöille kokous-

palkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: 

- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 1.000 € 

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja 1.500 € 

- lautakuntien puheenjohtajat (lukuunottamatta keskusvaali-

lautakuntaa) 300 € 

 

Vuosipalkkiota vastaan puheenjohtaja suorittaa mm. toimieli-

men kokousten valmisteluun liittyvät tehtävät, ja edustaa 

omaa toimielintään tai kaupunkia. 

 

Mikäli em. puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, 

hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjak-

soisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapu-

heenjohtajalla oikeus saada kutakin kalenterivuorokautta koh-

den vuosipalkkion 365. osa siihen saakka, kunnes puheenjoh-

taja palaa hoitamaan tehtäviään. 

 

5 § 

Vaalilautakunnan ja –toimikunnan palkkiot 

 

 Vaalilautakunnan ja -toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenel-

le maksetaan kultakin vaalien toimituspäivältä seuraavan suu-

ruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyt-

tyä suoritettavasta laskentatehtävästä: 

- toimielinten puheenjohtaja 100 € 

- toimielinten jäsen 75 € 

 

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista 

maksetaan tämän säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä ko-

kouspalkkio. 

 

 

 



 

6 § 

Katselmus, neuvottelu ja toimitus 

 

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon 

kaupungin toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen 

perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan 

palkkiota 35 €. 

 

Yli kolme tuntia kestävään edellä 1 momentissa mainittuun 

katselmukseen, neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan mitä 

edellä 2 §:ssä on määrätty, kuitenkin enintään viideltä tunnil-

ta. 

 

7 § 

Sihteerin ja esittelijän palkkiot 

 

 Toimielimen sihteerinä/esittelijänä toimivalle henkilölle suori-

tetaan 2 §:n 1 momentissa mainittu kokouspalkkio 50 %:lla 

korotettuna, jollei hän saa tehtävästään muuta eri palkkiota. 

 

8 § 

Edustajainkokoukset 
 

 Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden 

palkkiosta on voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kau-

punginvaltuuston jäsenten palkkiosta. 

 

 Kunnan edustajaksi kunnallislain 104 §:ssä tarkoitettuun yh-

teislautakuntaan tai muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen 

kuin 1 momentissa tarkoitettuun valitulle edustalle maksetaan 

kokouspalkkiota soveltuvin kohdin samojen perusteiden mu-

kaan, kuin 2 §:ssä on määrätty, jollei kunnan edustaja saa 

palkkiota muun kunnan tai toimielimen suorittamana. 

 

9 § 

Erityistehtävät 
 Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä sään-

nössä, kaupunginhallitus määrää tarvittaessa palkkion erik-

seen. 

 

 Sellaisesta edustus- tai muusta tehtävästä, jonka toimielimen 

puheenjohtaja tai jäsen, joka ei saa vuosipalkkiota, suorittaa 

toimielimen päätöksen perusteella, maksetaan palkkiota 35 €. 

 



Samoin suoritetaan 12 € korvauksena erikseen suoritetusta 

toimielimen pöytäkirjantarkastuksesta, mikäli toimielin on 

päättänyt, että pöytäkirjan tarkastus suoritetaan erikseen. 

 

10 § 

Ansionmenetyksen korvaus 

 

 Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työ-

ajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutu-

vista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta 

tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta 

kalenterivuorokaudessa. 

 

 Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansi-

onmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustan-

nuksista 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 ansi-

onmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista 

kustannuksista. 

 

 Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä 

ei vaadita, jos korvattavaksi vaadittu määrä on enintään 11 € 

tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kir-

jallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuok-

si aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 

 Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 25 € ja sitä korotetaan 

kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen prosentuaalisen 

yleiskorotuksen mukaisesti. 

 

 Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen 

vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjes-

tämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tu-

lee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksis-

taan. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 

5 momentissa on määrätty. 

 

 

 

 



11 § 

Matkakustannusten korvaaminen ja päiväraha 

 

 Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoi-

tamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, 

ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa sekä 

korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat so-

veltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virkaehtosopimuk-

sen määräykset, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on 

yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskor-

vauksista. 

 

12 § 

Ansionmenetystä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten kor-

vaamista koskevan vaatimuksen esittäminen 

 

 Ansionmenetystä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden 

kustannusta korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mah-

dollista, esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa sille henki-

lölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu niitä 

koskevan laskun hyväksyminen. 

 

13 § 

Viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavat kokouspalkkiot 
 

 Viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka velvoitetaan osallistu-

maan toimielinten kokouksiin varsinaisen työajan ulkopuolel-

la, maksetaan kokouspalkkio samansuuruisena kuin kyseisen 

toimielimen luottamushenkilöille. 

 

14 § 

Palkkion maksamisaika 

 

 Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan kaksi kertaa 

vuodessa. 

 

 


