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 1 § 

 Soveltamisala 

 

  Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, 

korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen 

vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai 

muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivära-

haa tämän säännön mukaisesti. 

 

 

 2 § 

 Kokouspalkkiot 

 

  Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 

 

1. Valtuusto ja sen valiokunnat   100 € 

 

2. Kaupunginhallitus ja sen jaosto sekä 

kaupunginhallituksen asettamat 

   toimikunnat    100 € 

 

3. Tarkastuslautakunta    100 € 

 

  4. Kaupungin muut toimielimet        90 € 

 

5. Vaikuttamistoimielimet     30 € 

 

  Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan 

jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna. 

 

  Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallis-

tumisesta kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio 

kuin kaupunginhallituksen jäsenelle. 

 

  Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan 

osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio 

kuin valtuuston jäsenelle. 

 

  Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyk-

sestä lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kaupungin-

hallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin lautakunnan tai 

johtokunnan jäsenelle. Nuorisovaltuuston nimeämälle lautakuntaedusta-

jalle maksetaan lautakunnan kokouksesta 30 € kokouspalkkio. 

 

   Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia 

puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla jokaiselta alka-

valta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on kokouksessa 

saapuvilla.  
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 3 § 

 Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 

  Mikäli sama toimielin 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 momentis-

sa on määrätty. 
 

 

 4 § 

 Vuosipalkkiot 
 

  Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäl-

jempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat 

vuosipalkkiot: 

   

  Valtuuston puheenjohtaja 1.900 €                  

 

  Valtuuston I ja II varapuheenjohtaja 550 € 

    

  Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2.760 € 

    

  Kaupunginhallituksen I ja II varapuheenjohtaja 550 € 

   

  Kaupunginhallituksen jäsen  550 €                  

 

  Lautakunnan puheenjohtaja, lukuun ottamatta   

  keskusvaalilautakuntaa 500 €   

 

  Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta 

tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtä-

jaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohta-

jalla oikeus saada kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 

365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtävi-

ään. 

 

 

 

 5 § 

 Vaalilautakuntien palkkiot 

 

  Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheen-

johtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suu-

ruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritet-

tavasta laskentatehtävästä: 

 

  Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja -toimikunnan  

  puheenjohtaja       230 € 

    

  Lautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen              170 € 
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  Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan 

tämän säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen ko-

kouspalkkio.  
 

 

     6 §  

     Erityistehtävät 

 

  Valtuuston, kaupunginhallituksen tai lautakunnan luottamushenkilöille 

määräämästä erityistehtävästä tai katselmuksesta, neuvottelusta, toimituk-

sesta tai muusta tilaisuudesta, voidaan suorittaa palkkiota 60 euroa. Palk-

kio voidaan maksaa myös siinä tapauksessa, mikäli luottamushenkilön on 

oikeuttanut osallistumaan em. tilaisuuteen joko kaupunginjohtaja tai hal-

lintojohtaja. 

 

  Molemmissa tapauksissa palkkion maksamisen edellytyksenä on pöytäkir-

jan tai muistion laatiminen. 
 

 

 7 § 

 Luottamushenkilö-sihteerin palkkio 

 

  Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle suoritetaan asian-

omaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna. 
 

 

 

 8 § 

 Ansionmenetyskorvaus 

 

  Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin 

kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palk-

kaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä 

kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta 

tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvausta ansionmenetyksestä ja luot-

tamustoimen vuoksi aiheutuvista kustannuksista ei suoriteta kokousta 

edeltäneeltä ajalta jäsenelle kuin enintään 2 tunnin ja puheenjohtajalle 

enintään 3 tunnin osalta. Erityisissä ja perustelluissa yksittäistapauksissa 

voidaan edellä mainituista aikarajoituksista poiketa. Tuntikorvauksen 

enimmäismäärä on 25 €. 

 

  Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen 

osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvi-

tys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoi-

men hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle 

ei makseta siltä ajalta palkkaa. 

 

  Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuh-

teessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee 

esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestä ja luottamustoi-

men johdosta aiheutuneista kustannuksista. 

 

  Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, 

jos korvattava määrä on enintään 18 € tunnissa. Luottamushenkilön tulee 
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tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luotta-

mustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 

  Erityisissä ja perustelluissa yksittäistapauksissa voidaan edellä mainituista 

enimmäismääristä poiketa. 
 

 

 9 § 

 Pöytäkirjat palkkioperusteina 

 

  Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytä-

kirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. 

Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden mak-

samista koskevat ilmoitukset puolivuosittain. 

 

  Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannus-

ten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista esitettävä kah-

den kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräys-

ten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. 
 

 

 10 §  

 Matkakustannusten korvaaminen 

 

  Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta joh-

tuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoit-

tumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille 

tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta me-

nettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työ-

ehtosopimuksen määräykset, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella 

on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta. 

 

  Matkakustannusten korvausta koskevaa määräystä sovelletaan siten, että 

ainoastaan yli 4 km:n yhdensuuntaisista matkoista suoritetaan korvaus si-

ten kuin 1 momentissa on määrätty. 

 
 

 

 Harjavallan kaupungin monistamo 2012 
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