Kankaanpään kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö
1§

Soveltamisala
Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta
ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaisesti.
Tämän säännön mukaisia palkkioita sovelletaan myös kaupungin viranhaltijaan/työntekijään, joka on määrätty osallistumaan tässä palkkiosäännössä tarkoitettuun kokoukseen tai tilaisuuteen toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla siten, että kokous
on kokonaan tai osin säännöllisen työajan (8:00-16:00) ulkopuolella. Palkkiota ei makseta viranhaltijalle/työtekijälle, joka saa kokouksen ajalta lisä-, yli-, ilta-, yö, tai sunnuntaiskorvauksen tai eri palkan tai palkkion kokouksessa suoritettavasta tehtävästä.

2§

Vuosipalkkiot
Jäljempänä mainituille luottamushenkilöille suoritetaan kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot, jotka sisältävät korvauksen heidän kokousten ulkopuolella suorittamistaan luottamustehtävistä:
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
2.600 €
- Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat
1.200 €
- Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
3.000 €
- Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat
1.200 €
- Kaupunginhallituksen jäsen
1.200 €
- Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
1.200 €
- Tarkastuslautakunnan jäsen
700 €
- Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
1.200 €
- Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
1.200 €
- Sivistyslautakunnan puheenjohtaja
1.200 €
- Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja
1.200 €
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kertapalkkiona
800 €/vaalit.
Mikäli saman kalenterivuoden aikana sellaista luottamustehtävää, josta tämän pykälän
nojalla maksetaan vuosipalkkiota, hoitaa kaksi tai useampi luottamushenkilö, kullakin
heistä on oikeus saada luottamustoimen hoitoaikaansa vastaava suhteellinen osuus
vuosipalkkiosta.
Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on tilapäisesti estynyt hoitamasta
tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon keskeytyy, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden. Mikäli este tämänkin jälkeen jatkuu, hänen tehtäväänsä hoitavalla varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä on oikeus saada estyneen luottamushenkilön vuosipalkkiosta tehtävän hoitoaikaa vastaava suhteellinen osuus estyneen luottamushenkilön tehtävästä määrätystä vuosipalkkiosta.

3§

Kokouspalkkiot
Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:
-

Valtuusto ja sen valiokunnat
Kaupunginhallitus ja sen jaostot/toimikunnat
Lautakunnat ja niiden jaostot/toimikunnat
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta pl. toimituspäivät

100,00 €
100,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €

Toimielimen puheenjohtajalle, kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle, sihteerille ja kaupunginhallituksen esittelijälle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.
Luottamushenkilölle, joka osallistuu toisen toimielimen kokoukseen, kuten kaupunginhallituksen edustajalle lautakunnassa, suoritetaan kokousta pitävän toimielimen jäsenelle määrätty palkkio.
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan kokouspalkkion lisäksi 50 % kokouspalkkion määrästä jokaiselta alkavalta kahden tunnin jaksolta. Palkkio lasketaan
peruspalkkiosta eli siinä ei oteta huomioon puheenjohtajalle, sihteerille ja esittelijälle
maksettavaa korotettua osaa.
Kokouspalkkio maksetaan varsinaisten kokousten lisäksi toimielimen seminaareista.

4§

Samana päivänä pidetyt kokoukset
Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi
palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.
Mikäli kokousten välissä on alle kaksi tuntia ja kokoukset kestävät yhteensä yli kolme
tuntia, maksetaan kokouspalkkion lisäksi 2 §:n 4 momentin mukaisesti 50 % kokouspalkkion määrästä jokaiselta alkavalta kahden tunnin jaksolta.

5§

Pöytäkirjan tarkastaminen
Mikäli toimielimen pöytäkirja tarkastetaan erillisessä toimituksessa, maksetaan siitä
peruspalkkiota vastaava palkkio. Mikäli pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä, peruspalkkiota ei makseta. Palkkiota ei myöskään makseta sähköisestä pöytäkirjan tarkastuksesta.

6§

Erityistehtävät
Katselmuksesta, neuvottelusta, muusta toimituksesta tai tiedotustilaisuudesta, johon
luottamushenkilö osallistuu toimielimen päätöksen perusteella, ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiona 90 euroa.

7§

Kaupungin oman organisaation ulkopuolisten toimielinten kokoukset
Mikäli kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai muu toimielin on valinnut luottamushenkilön sellaiseen edustajakokoukseen, toimikuntaan, neuvottelukuntaan, yhtiökokoukseen taikka muuhun vastaavanlaiseen tehtävään, jossa hän edustaa kaupunkia
tai valvoo toimialaansa ja josta ei makseta muuta palkkiota, suoritetaan hänelle 90
euron suuruinen kokouspalkkio. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan
kokouspalkkion lisäksi 50 % kokouspalkkion määrästä jokaiselta alkavalta kahden tunnin jaksolta.

8§

Vaalitoimielinten palkkiot toimituspäiviltä
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä. Toimituspäivällä tarkoitetaan
sekä varsinaista vaalipäivää että ennakkoäänestyspäiviä.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan toimituspäivältä seuraavasti:
- Paikalla alle 6 tuntia
85 euroa
- Paikalla vähintään 6 tuntia
125 euroa
Yllä oleva palkkio maksetaan myös keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tai jäsenen osallistuessa ennakkoäänestyskuorien käsittelyyn.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenelle sekä vaalilautakunnan nimeämälle
vaaliavustajalle maksetaan toimituspäivältä seuraavasti:
- Paikalla alle 6 tuntia
75 euroa
- Paikalla vähintään 6 tuntia
105 euroa

9§

Vaikuttamistoimielimet
Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.
Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston jäsenille maksetaan 65 euron kokouspalkkio. Mikäli toimielin on yhteinen muiden kuntien kanssa, maksetaan kokouspalkkio
niille jäsenille, jonka kaupungin toimielin on nimennyt Kankaanpään kaupungin edustajaksi. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kaupungin luottamushenkilöitä eikä
heihin muilta osin sovelleta tätä palkkiosääntöä.
Nuorisovaltuuston kokouspalkkio määritellään nuorisovaltuuston toimintaohjeessa.

10 §

Ansiomenetyksen korvaus
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen
vuoksi aiheutuneista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 35 euroa.
Saadakseen korvausta työansion menetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. 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
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 15,00 €/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen.
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimien vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys kustannuksista.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle
voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.
11 §

Matkakustannusten korvaukset
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja pöytäkirjan tarkastusmatkoista sekä muista
luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista maksetaan matkakustannusten korvaukset soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

12 §

Kokouspalkkioiden maksaminen
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan pöytäkirjojen ja muistioiden perusteella
neljä kertaa vuodessa.

13 §

Palkkiosäännön tulkintaa koskevien erimielisyyksien ratkaiseminen
Palkkiosäännön tulkinnassa ohjeistaa hallinto- ja henkilöstöjohtaja. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla asiasta. Ellei neuvotteluissa synny yksimielisyyttä, asian ratkaisee kaupunginhallitus.
Kaupunginhallituksella on oikeus yksittäistapauksessa päättää palkkioista tai matkakustannusten korvauksesta tästä säännöstä poiketen.

14 §

Voimaantulo
Tämä sääntö tulee voimaan 1.8.2021 lukien ja sillä kumotaan kaupunginvaltuuston
29.5.2017 hyväksymä palkkiosääntö.

