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Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet
Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet löytyvät hallintosäännöstä, osa 5, luku
13.
Hallintosääntö on hyväksytty: Kv 5.12.2016 § 116 ja tarkistukset Kv 22.5.2017 § 42
Soveltamisohjeen hyväksyy kaupunginhallitus.
Soveltamisohje hyväksytty Kh 6.11.2017 § 304
Soveltamisohje taloudellisten etuuksien maksamiseen
Yleiset määräykset
Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisten
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.
Luottamushenkilöille maksettavasta palkkiosta on säädetty kuntalain 82 §:ssä.
Jos viranhaltija/työntekijä osallistuu toimivaltaisen viranomaisen määräyksestä
toimielimen kokoukseen muulloin kuin normaalina säännöllisenä työaikanaan
viranhaltijoille/työntekijälle maksetaan kokouksiin osallistumisesta kertapalkkio.
Kertapalkkioiden suuruudet määräytyvät samoin perustein kuin luottamushenkilöiden
kokouspalkkioiden suuruudet. Kertapalkkion lisäksi kokouksista ei makseta erillisiä
työaikakorvauksia (Kh:n päätös 22.12.2012 § 369).
Soveltamisohje: 1) Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö koskee nimensä
mukaisesti vain luottamushenkilöitä. Viranhaltijoiden/työntekijöiden osalta noudatetaan
muilta kuin kertapalkkion suuruuden osalta virka- työehtosopimuksen määräyksiä.
Asiantuntijoita tulee olla kokouksissa vain tarpeellinen määrä.
Toimielinten kokouksista suoritettavat kokouspalkkiot
Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot 1.6.2017
alkaen:
1.

2.

3.

Valtuusto ja sen valiokunnat sekä
kaupunginhallitus ja sen jaostot

120 €

Lautakunnat ja niiden jaostot
sekä johtokunnat

90 €

Vaikuttajatoimielimet
ja muut toimielimet

60 €
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Palkkiot sidotaan kuntasektorin palkansaajien ansiotasoindeksiin (v. 2000 = 100),
vertailuvuosi 2017. Palkkiot tarkistetaan kunkin kalenterivuoden alussa, jos indeksi on
edellisestä tarkistuksesta lukien muuttunut vähintään 5 %. Palkkiot pyöristetään
lähimpään tasaeuroon.
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio
50 %:lla korotettuna. 2)
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta
kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen
jäsenelle.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta
valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin saman suuruinen palkkio kuin valtuuston
jäsenelle.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä
lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle
jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin lautakunnan tai johtokunnan jäsenelle.
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia puheenjohtajan
ja jäsenen peruspalkkioita 50 %:lla jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli
kolmen tunnin on kokouksessa saapuvilla. 3)
Suunnittelukokouksista suoritetaan korottamaton kokouspalkkio. 4)
Soveltamisohje: 2) Puheenjohtajan korotettu palkkio jaetaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kesken siinä tapauksessa, että varapuheenjohtaja toimii
puheenjohtajana yli puolet kokouksen kestoajasta. Yli kolmen tunnin kokouksen korotus
maksetaan vain perusosasta, ei siis huomioida puheenjohtajan korotusta.
3) Kokouksen keskeytys neuvottelutauon ajaksi ei vähennä kokousaikaa. Jos kokous
keskeytyy välillä muun vähintään 30 minuutin mittaisen tauon ajaksi, kokousaikaa
vähennetään ja tauko voi näin vaikuttaa yli kolmen tunnin korotuksiin.
4) Kohtaa sovelletaan muihin kuin toimielimen varsinaisiin kokouksiin, jotka kuitenkin
ovat kaupungin virallisesti kokoon kutsumia.
Työryhmä ei ole toimielin (vrt. toimikunta). Tämä pitää huomioida palkkioiden maksussa.
Työryhmässä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan toimituspalkkio edellytysten
täyttyessä.
Saman toimielimen kokous yhtenä päivänä useammin kuin kerran
Mikäli sama toimielin kokonaisuudessaan tai jaostona kokoontuu yhtenä päivänä
useammin kuin kerran, maksetaan jälkimäisestä kokouksesta normaali kokouspalkkio 50
%:lla alennettuna. 5)
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Soveltamisohje: 5) Liikelaitoksen johtokuntaan sovelletaan ko. määräyksiä.
Kokousten ulkopuolella hoidettavista luottamustehtävistä maksettavat palkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville
luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat kuukausipalkkiot 1.6.2017 alkaen
6):
Valtuuston puheenjohtaja

300 €

Valtuuston I ja II varapuheenjohtaja

150 €

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

1 000 €

Kaupunginhallituksen I ja II varapuheenjohtaja

150 €

Kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet

84 €

Tarkastuslautakunnan, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan
ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja

150 €

Soveltamisohje: 6) kts. erillinen taulukko
Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä,
hänen oikeutensa kuukausipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut
kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada
suhteellinen osa kuukausipalkkiosta.
Vaalitoimielinten palkkiot
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja
jäsenelle maksetaan kokouksista/toimituspäiviltä seuraavan suuruiset palkkiot 1.1.2017
alkaen, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta
laskentatehtävästä:

Puheenjohtaja
Jäsen

Kestoaika enint. 3 t

Kestoaika yli 3 t

100 €
80 €

140 €
100 €

Sihteerin palkkio
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai
muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen
toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
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Toimituspalkkio
Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun
kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen, edustaa kaupunkia tai valvoo toimialaansa,
saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen
toimituspalkkion ilman 2 §:n 6 momentin mukaista korotusta, jollei kaupunginhallitus
erityisessä tapauksessa toisin päätä.7)
Soveltamisohje: 7) Täytyy olla ”nimettynä”, eli täytyy löytyä päätös kuka/mikä toimielin
on antanut määräyksen ja päätöspäivämäärä. Tulee pyrkiä aina siihen, että palkkioiden
maksu perustuu luottamushenkilön laatimaan korvaushakemukseen sekä pöytäkirjoihin
tai muistioihin tai jos se ole mahdollista luottamushenkilön itsensä laatimaan
dokumenttiin.
Mikäli luottamushenkilön edellytetään käyvän tarkastamassa pöytäkirja erikseen, hänelle
maksetaan toimituspalkkio.
Toimituspalkkio maksetaan kaikille korottamattomana.
Jos kuntayhtymässä tai vastaavassa ei ole omaa valtuustoa vaan esim. yhtymäkokous,
palkkiot maksaa peruskunta.
Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei
kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 30,00 €. Palkkiota korotetaan vuosittain yleisen
virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotusluonteisilla korotuksilla pyöristettynä täyteen 50
senttiin.
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta
työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista 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 virkatai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys
ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava
määrä on enintään 15 € tunnissa pyöristettynä täyteen 50 senttiin. Palkkiota korotetaan
vuosittain yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotusluonteisilla korotuksilla.
Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja
luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.8)
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Soveltamisohje: 8) Ansionmenetyskorvausta voidaan maksaa ilman erillistä todistusta
15 euroa tunnissa luottamushenkilön oman ilmoituksen perusteella myös
virka/työsuhteessa oleville.
Ansionmenetystä täytyy todellisuudessa syntyä, jotta korvausta voidaan maksaa. Sitä ei
synny mm. vuosi- ja sairausloman ajalta ja työttömänä tai eläkkeellä ollessa.
Työnantajantodistuksessa pitää näkyä, että palkka on pidätetty.
Ansionmenetystä maksetaan varsinaisen kokouksen, matkojen ja vaatteiden vaihdon
tms. ajalta, mutta ei esim. ryhmäkokouksen osallistumisen ajalta. Ansiomenetystä
maksattaessa tulee tapauskohtaisesti miettiä, minkä verran ajallista ”liukumaa”
luottamushenkilölle hyväksytään ansionmenetykseen. Tuntikorvausta maksetaan
enintään 8 tunnilta/päivä.
Palkkioiden maksaminen
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai
luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimituspalkkiot ja matkalaskut
haetaan luottamushenkilön korvaushakemuksella.
Palkkiot maksetaan pääsääntöisesti puolivuosittain.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista
koskeva vaatimus on, kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien
määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoituskorvausta,
yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä
korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa
kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen matkaluokkaa koskevat määräykset, kuitenkin
siten, että kaupunginhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin
majoittumiskorvauksesta. Matkakorvaus voidaan maksaa myös tilapäisestä
suomalaisesta asuinpaikasta, jolloin se maksetaan yleisen kulkuneuvon mukaisesti. 9)
Soveltamisohje: 9) Matkat korvataan vakituisesta asunnosta (eli osoitteesta, jossa
luottamushenkilö on kirjoilla). Mikäli luottamushenkilö tulee kokoukseen suoraan
työpaikaltaan, korvataan työpaikan ja kokouspaikan välinen matka sen ollessa lyhyempi
kuin kodin ja kokouspaikan välinen matka.
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Luottamushenkilöpalkkiot
Vuosipalkkio=VP, Toimituspalkkio =TP, Kokouspalkkio=KP

Tilaisuus
Kuntakokoukset (KYS, SOTE, YSAO, SAKKY)*

Palkkio
TP

Palvelusopimus, järjestämissuunnitelmaneuvottelut (Sote)*

TP

Kaupunginjohtajan puheenjohtajien palaverit ja keskustelut sekä
aamupalaverit

VP

Kaupunginhallituksen erillinen toimeksianto jostain ajankohtaisesta
asiasta

TP

Ohjausryhmät (hankkeet)**

TP

Työhonottohaastattelut**

TP

Kummivaltuutetut**

KP

Investointien hankeryhmät**

TP

Katselmukset, työmaakokoukset**

TP

Erilaiset infot (järjestöt, kaava yms.)
- jos erikseen määrätty edustamaan

VP
TP

Poliittisten ryhmien väliset neuvottelut

VP

Perehdyttäminen

TP

Koulutukset, seminaarit
- kaupunginvaltuuston järjestämät seminaarit
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumat puheenjohtajien
neuvottelut
Seppeleenlaskut, hautajaiset, syntymäpäivät, vuosijuhlat,
merkkipäivät

VP
KP
TP

Edustaminen, vierailut, isännyys

VP

Tutustumismatkat

VP

VP
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Iltakoulut, suunnittelukokoukset

KP

Kokoukseen valmistautuminen, tiedonvaihdot ym.

VP

*) Toimielimen tai toimialajohtajan määräämä kaupunginedustaja
**) Toimielimen valitsema edustaja
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