HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Palkkiosääntö

Khall 27.3.2018 § 82
Kvalt 7.5.2018 § 15

I LUKU
1§
Soveltamisala

2§
Maksaminen

II LUKU
3§
Kokouspalkkiot

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

Tässä säännössä mainittujen palkkioitten ja korvausten
maksamisajankohdista ym. maksamiseen liittyvistä seikoista päättää
kaupunginhallitus.
Palkkiot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan jäsenille palkkiota
seuraavasti:
a) Kaupunginvaltuuston, -hallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja
toimikuntien jäsenet
1. Kaupunginvaltuusto- ja hallitus
2. Perusturvalautakunta
3. Koululautakunta, tekninen lautakunta,
tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta
4. Muut lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat ja muut
toimielimet
5. Koulujen johtokunnat, myös oppilasjäsenet

70 euroa
65 euroa
45 euroa
35 euroa
25 euroa

b) Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimineelle
varapuheenjohtajalle maksetaan asianomaisen toimielimen jäsenen
kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
c) Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka
osallistuu
kaupunginhallituksen
kokoukseen, samoin kuin
kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja
jäsenelle, joka osallistuu kaupunginvaltuuston kokouksiin tai muiden
hallintoelinten kokouksiin kaupunginhallituksen puheenjohtajana, tai
muutoin määrätylle edustajalle maksetaan palkkio samojen
perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle.

4§
Kuukausipalkkiot

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja alempana mainittujen
lautakuntien puheenjohtajille maksetaan edellä 3 §:ssä määrättyjen
kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota
kuukausittain seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta
Koululautakunta ja tekninen
lautakunta
Ympäristöterveyslautakunta ja
kansalaisopiston johtokunta
Muut lautakunnat

340 euroa/kk
390 euroa/kk
220 euroa/kk
105 euroa/kk
55 euroa/kk
40 euroa/kk

Kuukausipalkkiot maksetaan neljännesvuosittain. Edellä mainittujen
toimielinten varapuheenjohtajille maksetaan kuukausipalkkiota 20 %
ko. toimielimen puheenjohtajan kuukausipalkkiosta.
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen
oikeutensa kuukausipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti
kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin
kalenterivuorokautta kohden kuukausipalkkion päiväkohtainen osa
siihen saakka, kun puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään.
5§
Sihteerin palkkio

Toimielinten sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan 3 §:n
a) kohdassa mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hän saa
tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota.

6§
Katselmus, neuvottelu, toimitus
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon
kaupungin toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen
perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan
palkkiota 25 euroa.
7§
Edustajainkokoukset ja yhteislautakunnat
a) Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden
palkkioista on voimassa, mitä edellä 3 §:ssä on määrätty
kaupunginvaltuuston jäsenen palkkiosta.
b) Kaupungin edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun
yhteislautakuntaan tai muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen kuin 1

momentissa
tarkoitettuun
valitulle
edustajalle
maksetaan
kokouspalkkiota soveltuvien kohdin samojen perusteiden mukaan
kuin 3-6 §:ssä on määrätty, jollei kaupungin edustaja saa palkkiota
muun kunnan toimielimen suorittamana.
8§
Vaalilautakunta

Vaalilautakunnan puheenjohtajille ja jäsenelle maksetaan kultakin
vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti:
-

puheenjohtajalle
jäsenelle
vaalimateriaalin vastaanotto lauantaina

150 euroa
115 euroa
40 euroa

Palkkio maksetaan suhteutettuna vaalitoimituksessa oltuun aikaan
nähden. Vaalitoimitus kestää keskimäärin oheistöineen noin 12 tuntia.
9§
Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan palkkiota
tuntipalkkioina koti- ja laitosäänestyksen toimittamiseen käytetyn
työajan mukaan seuraavasti:
a)
b)
-

laitosäänestys
puheenjohtajalle
jäsenelle
kotiäänestys
puheenjohtajalle ja jäsenelle

17 euroa/h
14 euroa/h
14 euroa/h

10 §
Erityistehtävät
•

•

III luku

Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä
säännössä kaupunginvaltuusto määrää tarvittaessa palkkiot
erikseen.
Kaupunginvaltuuston
ja
kaupunginhallituksen
luottamushenkilöille määräämästä erityistehtävästä voidaan
maksaa palkkiota kaupunginhallituksen harkinnan mukaan
20-120 euroa

Korvaukset

11 §
Ansionmenetysten ja kustannusten korvaukset
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta säännöllisen työajan
ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä
tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan

enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Tuntikorvauksen
enimmäismäärä on 24,07 euroa (KVTES:n vähimmäispalkka 1569,57
euroa). Korvaus on sidottu kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen yleiseen sopimuskorotukseen.
Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön
tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on 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
ansionmenetyksestään.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita,
jos korvattava määrä on enintään 9 euroa tunnilta. Luottamushenkilön
tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja
luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi
aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti
riittävä
selvitys
tällaisista
kustannuksista.
Kustannusten
enimmäismäärän noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty.
12 §
Matkakustannusten korvaukset
Luottamushenkilön kokousmatkoista ja muista luottamustoimen
hoitamiseksi tehdyistä matkoista maksetaan matkakustannusten
korvausta,
päivärahaa,
ateriakorvausta,
majoittumiskorvausta,
yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen
työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.
13 §
Vaatimusten esittäminen
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on
esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolla voimassa
olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. Myöhemmin
esitetty lasku voidaan hyväksyä, mikäli laskutuksen myöhästymiseen
on perusteltu syy.
Kokousmatkojen matkakustannukset maksetaan kaupungin toimesta
käyttäen
perusteena
matkaa
luottamushenkilön
asunnolta
kokouspaikalle sekä oman henkilöauton käytöstä maksettavaa km-

korvausta. Muut matkakustannukset on luottamushenkilön laskutettava
kaupungilta.

