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1 § Soveltamisala
Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

2 § Kokouspalkkiot
Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:
1.

Kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat, kaupunginvaltuuston
seminaarit ja iltakoulut

60 €

kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen iltakoulut, jaostot,
neuvottelukunnat ja toimikunnat

60 €

3.

Lautakunnat, näiden jaostot sekä toimikunnat

60 €

4.

seniorineuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto sekä
kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien nimeämät työryhmät 60 €

2.

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50
prosentilla korotettuna. Puheenjohtajan palkkio maksetaan kokouksen osalta ainoastaan
yhdelle luottamushenkilölle.
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 sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä kaupungin
luottamushenkilöelimen tai vaikuttamistoimielimen kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.
Palkkiota ei suoriteta koulutustilaisuuteen osallistumisesta.
Palkkiota iltakoulusta ei makseta erikseen, jos se pidetään toimielimen kokouksen yhteydessä.

3 § Samana päivänä pidettävät kokoukset
Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai jaostona kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.
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4 § Vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:
Valtuuston puheenjohtaja

1 700 €

Valtuuston I ja II varapuheenjohtaja

600 €

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

2 000 €

Kaupunginhallituksen jäsenet

600 €

Lautakuntien puheenjohtajat

500 €

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
Elinvoima- ja omistajaohjausjaoston puheenjohtaja
Neuvottelukuntien, toimikuntien ja muiden jaostojen puheenjohtajat

1 000 €
500 €
1 200 €
500 €

Vuosipalkkioon sisältyy mm. seuraavat asiat:
- korvaus kokouksiin valmistautumisesta
- asioihin perehtyminen
- asioista tiedottaminen
- kuntalaisten yhteydenotot tai kuntalaistapaamiset
- neuvottelut, joista ei laadita pöytäkirjaa tai muistiota
- onnittelukäynnit
- tutustumismatkat
- vierailut
- puheenjohtajien palaverit
- edustustilaisuuksiin osallistuminen ja muihin tilaisuuksiin osallistuminen, ellei edellä mainittuihin tilaisuuksiin ole erikseen toimielimen päätöksellä henkilöä nimetty.
Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa esteen ajaksi, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut
kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtajalle maksetaan puhelinkorvausta 20 €/kk.

5 § Vaalitoimielimien palkkiot
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle
maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan
ja -toimikunnan puheenjohtaja

175 €

Lautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen

150 €

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 §:n
mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.
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6 § Luottamushenkilö-sihteerin palkkio
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai
muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

7 § Muu palkkio
Luottamushenkilö, joka nimitettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun, edustajainkokoukseen, toimikuntaan, toimitukseen tai katselmukseen,
saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen
palkkion.

8 § Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen tai siihen liittyvän koulutuksen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta,
ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 30 euroa. Mikäli kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotusluonteisilla sopimuskorotuksilla em. peruspalkka muuttuu, noudatetaan muuttunutta
vastaavaa peruspalkkaa.
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 tai virka- tai
muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.
Ansionmenetyskorvausta koskevia määräyksiä ei sovelleta palvelussuhteessa Outokummun
kaupunkiin oleviin luottamushenkilöihin.

9 § Pöytäkirjat palkkioperusteena
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat
ilmoitukset neljännesvuosittain myös vuosipalkkioiden osalta (¼-osa).
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista
koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

10 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta ml. pöytäkirjan tarkastus, johtuen matkakustannusten korvausta, noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevaa
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen asiaa koskevia määräyksiä.
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Valtuustoseminaareihin ja muihin vastaaviin seminaareihin sekä iltakouluihin osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan edellä mainituin perustein aiheutuneiden kustannusten mukaisesti tilaisuuksista tehtyjen muistioiden perusteella.
Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset maksetaan enintään kotikunnasta sijaitsevasta kotiosoitteesta kokouspaikalle kokouspalkkioiden maksamisen yhteydessä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.
Muilta osin luottamustoimen hoidosta aiheutuvat perustellut matkakustannukset on luottamushenkilön erikseen laskutettava ja ne käsitellään kussakin hallintokunnassa matkalaskujen (Populus) hyväksymismenettelyn mukaisesti.

11 § Työntekijöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot
Kokouspalkkio maksetaan silloin, kun osallistuminen toimielimen kokoukseen tapahtuu
toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla. Kokouksen täytyy ajoittua muuhun kuin
säännölliseen työaikaan vähintään ½ h tai kokous alkaa vähintään kaksi tuntia varsinaisen
työajan päättymisen jälkeen. Varsinainen työaika päättyy klo 16.00.
Esittelijän ja sihteerin kokouspalkkion suuruus on asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.
Asiantuntijana kokouksessa tai muussa roolissa olevalle viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruinen kokouspalkkio.
Kokouksen kesto ei vaikuta palkkion suuruuteen.

12 § Erityistehtävät
Sellaisista luottamustehtävistä, joista ei ole mainittu tässä säännössä, kaupunginhallitus
määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.

13 § Muut määräykset
Palkkion perusteesta tai määrästä syntyneet erimielisyydet ratkaisee se toimielin, jonka
määrärahoista palkkio tulee maksetuksi lukuun ottamatta valtuutettuja, joiden osalta asian
ratkaisee kaupunginhallitus.

14 § Voimaantulo
Tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2018 ja tällä kumotaan kaupunginvaltuuston 15.12.2008 §
80 hyväksymä luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö sekä kaupunginhallituksen 3.12.2012 § 206 hyväksymä viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioita koskeva
KVTES:n mukainen kertapalkkio.

