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ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

1 § Soveltamisala

Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoidosta, korvausta ansionmene-
tyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten kor-
vausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

2 § Kokouspalkkiot

Toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

1. Valtuusto, tarkastuslautakunta sekä kaupunginhallitus jaostoineen 120 €
2. Lautakunnat jaostoineen   90 €
3. Toimikunnat, johtokunnat ja tilapäiset työryhmät 70 €
4. Kaupunginvaltuuston informaatiotilaisuudet 55 €

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50
prosentilla korotettuna. Toimielimen esittelijänä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jä-
senen palkkio 50 %:lla korotettuna. Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle,
jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta,
maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna.

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta kaupungin-
hallituksen kokoukseen sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta val-
tuuston kokoukseen sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräämänä edustajana lau-
takunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuville maksetaan sama palkkio kuin asianomai-
sen toimielimen jäsenelle.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia puheenjohtajan ja jä-
senen peruspalkkiota 50 %:lla jokaiselta alkavalta kahden tunnin jaksolta.

Toimielimen pöytäkirjan tarkastaminen sisältyy kokouspalkkioon.
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3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai jaostona kokoontuu samana päivänä use-
ammin kuin kerran, maksetaan kokouksesta ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouk-
sen päättymisestä ole kulunut vähintään kaksi tuntia.

Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähin-
tään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan palkkio so-
veltaen, mitä edellä 2 §:n 6 momentissa on määrätty.

4 § Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidettavista luottamustehtävistä maksetaan luottamushenkilöille ko-
kouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

Valtuuston puheenjohtaja 3 000 €
Valtuuston varapuheenjohtaja 1 100 €
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 4 000 €
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja 1 100 €
Kh:n alaisen henkilöstöjaoston puheenjohtaja 1 100 €
Kh:n alaisen kehittämistoimikunnan puheenjohtaja 1 100 €
Lautakuntien puheenjohtajat 1 100 €
Lautakunnan alaisen jaoston puheenjohtaja 600 €

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, hänen
oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jäl-
keiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osuus vuosipalkkiosta.

5 § Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokouksista maksetaan normaalit lautakunnan kokouspalkkiot edellä
todetun mukaisesti.

Mikäli lautakunta työskentelee toimituspäivän luonteisesti koko päivän, maksetaan toimitus-
päivältä kokonaispalkkio seuraavasti:

Puheenjohtaja 165 €
Jäsen 140 €
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6 § Vaalitoimielinten palkkiot

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle
maksetaan kultakin toimituspäivältä tai sen osalta seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy
palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:

Keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan puheenjohtaja 165 €
Keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan jäsen 120 €
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja 120 €
Vaalitoimikunnan jäsen 90 €

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 §:n
mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.

7 § Lautamiehen palkkio

Käräjäoikeuden lautamiehelle maksetaan palkkio kultakin istuntopäivältä oikeusministeriön
päätöksen mukaisesti.

8 § Muut edustukset ja tehtävät

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 yksittäisessä tapauksessa toisin
päätä.

Luottamushenkilö, joka kutsutaan toimielimen seminaaritilaisuuteen taikka muuhun vastaa-
vaan tilaisuuteen, saa kultakin päivältä kyseisen toimielimen jäsenen kokouspalkkion ilman 2
§:n 6 momentin mukaista korotusta, jollei kaupunginhallitus yksittäisessä tapauksessa toisin
päätä.

Luottamushenkilön koulutustilaisuuksista ei makseta kokouspalkkiota.

9 § Ansionmenetyskorvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin 1 §:ssä tarkoite-
tuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta
tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 24 € /tunti.

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan
todistus sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käy-
tävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että
hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
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Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai
muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansion-
menetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä
on enintään 10 € /tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin antaa kirjallinen vakuutus ansionme-
netyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

10 § Korvaus päätelaitteen käytöstä

Luottamushenkilölle voidaan maksaa muun kuin kaupungin hänelle luottamustehtävän hoita-
mista varten antaman päätelaitteen käytöstä korvausta. Korvauksen maksamisen edellytyk-
senä on, että luottamushenkilö on sitoutunut vastaanottamaan toimielimen kokouskutsut, esi-
tyslistat sekä muun kokousmateriaalin sähköisessä muodossa. Lisäksi korvauksen maksami-
sen edellytyksenä ovat kyseisen toimielimen asiaa koskeva erillispäätös toimintamallin käyt-
töönotosta sekä luottamushenkilön kanssa allekirjoitettu päätelaitteen käyttöä koskeva voi-
massaoleva sopimus ja sopimusehtojen noudattaminen.

Korvausta voidaan maksaa Oriveden kaupungin virallisen toimielimen kokouksessa kokouk-
sen pöytäkirjan mukaan läsnä olleille toimielimen varsinaisille ja varajäsenille. Korvauksen
suuruus on 20 euroa per kokous kuukaudessa per luottamushenkilö. Korvaus on veronalaista
kulukorvausta.

Korvausta ei makseta niille luottamushenkilöille, joille on kaupungin toimesta annettu pääte-
laite käyttöön luottamustehtävien hoitamista varten.

11 § Puhelinetuus luottamustehtävän hoitamista varten

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle voidaan luovuttaa Oriveden
kaupungin matkapuhelin liittymineen luottamustehtävän hoitamista varten.
Puhelinetuus on veronalaista kulukorvausta.

12 § Palkkioiden ja korvausten maksatus

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamus-
tehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee
tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset kolmannesvuosittain.

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista kos-
keva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle,
jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.
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13 § Matkakustannusten korvaaminen

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista kunnallisen viranomaisen määräyksestä
luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta,
päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta ja yömatkarahaa soveltuvin osin kunnalli-
sen yleisenvirka- ja työehtosopimuksen mukaisesti, jollei kaupunginhallitus erikseen toisin
päätä.

14 § Viranhaltijan kokouspalkkio

Viranhaltija/työntekijä, joka on pysyväismääräyksellä tai säännöksellä velvoitettu osallistu-
maan toimielimen kokoukseen joko esittelijänä, sihteerinä tai asiantuntijana taikka joka on
määrätty yksittäistapauksessa osallistumaan kokoukseen, maksetaan KVTES:n kertakor-
vauksena tai teknisten sopimuksen mukaisena kokouspalkkiona tämän säännön 2 §:ssä
määrätty sama palkkio samoilla perusteilla kuin luottamushenkilöjäsenellekin. Tämä kuitenkin
edellyttää, että viranhaltija/ työntekijä on ollut kokouksessa vähintään 30 minuuttia säännölli-
sen työajan ulkopuolella.

Toimielimen kokouksessa esittelijänä tai sihteerinä toimiville viranhaltijoille maksetaan tämän
säännön 2 §:ssä määrätty palkkio 50 %:lla korotettuna.

15 § Voimaantulo

Tämä luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö tulee voimaan 1.6.2017 ja samalla
kumotaan valtuuston 26.11.2012 hyväksymä luottamushenkilöiden palkkiosääntö.
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