
Palkkiot ja kustannusten korvaukset kaupungin luottamustehtävistä 

154 § 

Soveltamisala 

Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta sekä korvausta 

ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 

palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, kuin myös matkakustannusten 

korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 

155 § 

Kokouspalkkiot 

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: 

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta 70 € 

Lautakunnat ja jaostot 50 € 

Toimikunnat ja muut toimielimet sekä valtuustoseminaari 35 € 

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan 

kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen 1 momentissa mainittua kokouspalkkiota 

korotettuna 50 %:lla. Korotus maksetaan yhden kokouksen osalta vain yhdelle henkilölle. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kaupunginhallituksen 

kokoukseen, samoin kuin kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja 

jäsenelle, joka osallistuu kaupunginvaltuuston kokoukseen tai muun hallintoelimen kokoukseen 

kaupunginhallituksen puheenjohtajana, tai muutoin määrätylle edustajalle, maksetaan kokouspalkkio 

samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle. 

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastamisesta maksetaan puolet y 
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Nuorisovaltuuston kokouksista ei makseta kokouspalkkiota, matkakorvauksia tai muita korvauksia. 

Esittelijälle ja sihteerille suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen 1 

momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. Korotukset maksetaan yhden 

kokouksen osalta vain yhdelle henkilölle. 

Viranhaltijan roolissa kokoukseen osallistuvalle palkkio maksetaan vain, mikäli kokous tai osa 

siitä pidetään toimistotyön liukuma-ajan kiinteän osan ulkopuolella. Kunnallisen luottamushenkilön tai 

henkilöstöjärjestön edustajan roolissa paikalle kutsutuille osanottajille maksetaan kokouspalkkio kokouksen 

pitoajasta riippumatta. 

156 § 

Pitkät kokoukset; samana päivänä pidetyt kokoukset 

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna. 



Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen, katsotaan 

ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi 

tuntia. 

Mikäli valtuuston kokouksen yhteydessä pidetään valtuustoseminaari, ei valtuuston kokouksen 

perusteella palkkion saaville makseta erillistä kokouspalkkiota seminaarista. 

157 § 

Vuosipalkkiot 

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien ja johtokuntien 

puheenjohtajille maksetaan ao. toimielimen kokouspalkkion lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota 

vuosittain seuraavasti. 

Valtuuston puheenjohtaja 2 200 € 

Hallituksen puheenjohtaja 2 500 € 

Valtuuston ja hallituksen varapuheenjohtajat 600 € 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 750 € 

Lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajat 550 € 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vaalivuosina 350 € 

Vuosipalkkion määrästä 30 % lasketaan puhelinkorvaukseksi. 

Vuosipalkkion piiriin luetaan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle kuuluvat toimielimen 

kaikki normaalit tehtävät, kuten edustamiset, neuvottelut jne., ei kuitenkaan 6 §:ssä tarkoitetuissa 

tapauksissa. 

Mikäli kalenterivuoden aikana vuosipalkkioon oikeuttavia tehtäviä hoitaa useampi luottamushenkilö, 

jaetaan maksettava palkkio tehtävän hoitamiseen käytettyjen kalenterikuukausien suhteessa. 
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158 § 

Sihteerin palkkio 

Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan ao. toimielimen kokouspalkkio 

50 %:lla korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi- tai muuta eri palkkiota. 


