Forssan kaupunki
PALKKIOSÄÄNTÖ
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012
Voimaantuloajankohta 1.1.2013
Kv. 28.1.2013, muutos 4 §:ään
Voimaantuloajankohta 1.2.2013
Kv. 3.3.2014, lisäys 2 §:ään
Voimaantuloajankohta 4.3.2014
Kv. 8.9.2014, lisäykset 2, 6, 7, 9 ja 10 §:iin
Voimaantuloajankohta 5.9.2014
Kv. 10.11.2014, lisäys 2 §:ään
Voimaantuloajankohta 11.11.2014
Kv. 10.12.2018, muutokset kokouspalkkioihin ajalle 1.1.2019 - 31.5.2021
1§
Soveltamisala
Luottamushenkilöt
Luottamushenkilölle maksetaan tämän säännön mukaisesti luottamustoimen hoitamisesta palkkiota, päivärahaa ja korvausta ansionmenetyksestä sekä matka- ja muista kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä.
Viran- ja toimenhaltijat
Tämän säännön nojalla maksetaan palkkiota viran- tai toimenhaltijalle, joka on kokouksessa toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla muulloin kuin säännöllisenä työaikanaan vähintään puoli tuntia tai niin, että kokous alkaa vähintään kaksi
tuntia hänen varsinaisen työaikansa päättymisen jälkeen.
2§
Kokouspalkkiot
Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:
1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä
kaupunginhallitus ja sen jaostot

85,50 €

95 €

2. Lauta- ja johtokunnat, konserniohjausneuvottelukunta
sekä niiden jaostot

63 €

70 €

3. Muut toimielimet kuten toimikunnat ja työryhmät

54 €

60 €

4. Nuorisovaltuusto (Kv. 10.11.2014, 306 §)

20 €

Nuorisovaltuuston nimeämälle edustajalle maksetaan lautakunnan kokouksesta samansuuruinen palkkio kuin lautakunnan jäsenelle.
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen
palkkio 50 prosentilla korotettuna.
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Toimielimen puheenjohtajana, esittelijänä tai pöytäkirjanpitäjänä toimivalle viran- tai
toimenhaltijalle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.
Toimielimen sihteerinä toimineelle luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, maksetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan kaupunginhallituksen
ja sen jaoston kokouksiin osallistumisesta sama palkkio kuin kaupunginhallituksen
jäsenelle.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan valtuuston ja
sen valiokunnan kokouksiin osallistumisesta sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginhallituksen määräyksestä lautatai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle
maksetaan sama palkkio kuin lauta- tai johtokunnan jäsenelle.
Kokouksen kestäessä yli kolme tuntia tämän pykälän mukaisia peruspalkkioita korotetaan 50 prosenttia.
Milloin toimielimen pöytäkirja tarkastetaan erillisessä edeltäpäin ilmoitetussa tai sovitussa toimituksessa, maksetaan tästä palkkiona neljännes tämän pykälän 1 momentin mukaisesta peruspalkkiosta.
3§
Samana päivänä pidetyt kokoukset
Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai jaostona kokoontuu yhtenä päivänä
useammin kuin kerran, kokouksista maksetaan ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.
Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut
vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan palkkio soveltaen, mitä edellä 2 §:n 6 momentissa on määrätty.
Tämän pykälän määräykset eivät koske kaupunginhallituksen jaostoja.
4§
Vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:
Valtuuston puheenjohtaja
1.836 €
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
2.160 €
Valtuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat
972 €
Kaupunginhallituksen muu jäsen
864 €
Jätelautakunnan, perusturvalautakunnan, tarkastuslautakunnan,
yhdyskuntalautakunnan, sivistyslautakunnan, ympäristölupalautakunnan
puheenjohtaja sekä liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 864 €

2.040 €
2.400 €
1.080 €
960 €
960 €

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä,
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hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kaksi
kuukautta. Sen jälkeiseltä ajalta varapuheenjohtajalla tai jäsenellä on oikeus saada
suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
5§
Vaalielinten palkkiot
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja -toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavat palkkiot, joihin sisältyy vaalitoimituksen päättymisen jälkeisen ääntenlaskennan palkkio:
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
324 €
360 €
Vaalilautakunnan ja -toimikunnan puheenjohtaja
216 €
240 €
Keskusvaali- ja vaalilautakunnan sekä -toimikunnan muu jäsen

162 € 180 €

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kunnallisvaaleissa
annettujen ennakkoäänien laskennasta ja kaikkien annettujen äänien tarkistuslaskennasta edellä olevat palkkiot.
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.
Toimitus- ja ääntenlaskupäiviltä mahdollisesti menetettävästä ansiosta maksettava
korvaus sisältyy 1 momentin palkkioon.
Puheenjohtajan ollessa estynyt 1 momentin mukainen puheenjohtajan palkkio kuuluu
sille, joka hoitaa puheenjohtajan tehtävää toimituspäivänä enimmän ajan.
6§
Toimituspalkkio
Luottamushenkilö, joka muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen,
neuvotteluun tai toimitukseen nimettynä edustaa kaupunkia, taikka valvoo toimialaansa tai määrättynä osallistuu kaupungin järjestämään tiedotustilaisuuteen, saa
toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen
toimituspalkkion ilman 2 §:n 6 momentin mukaista korotusta, jollei kaupunginhallitus
erityisessä tapauksessa toisin päätä.
Jos toimeksiannon on antanut luottamushenkilö tai viranhaltija, tämän säännön soveltamisessa toimeksiantajaksi katsotaan toimielin, jonka välittömässä alaisuudessa
toimeksiantopäätös on tehty.
Edellä 1 momentissa sanottu palkkio maksetaan myös silloin, kun luottamushenkilö
kaupungin toimielimen ehdotuksesta tai määräyksestä valitaan jonkin yhteisön toimielimeen ja kun yhteisö ei maksa kokouspalkkiota. Jos yhteisön kokouspalkkio on
määrältään vähäinen, kaupunginhallitus voi määrätä maksettavaksi osan tässä momentissa tarkoitetusta palkkiosta. Vuosipalkkiota saaville luottamushenkilöille ei makseta 1 momentissa sanottua palkkiota.
7§
Koulutus-, seminaari- tai informaatiotilaisuus
Koulutus-, seminaari- tai informaatiotilaisuuteen osallistuvalle luottamushenkilölle
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maksetaan kaupunginhallituksen tai tämän määräämän muun viranomaisen niin
päättäessä enintään 45 50 euron palkkio.
8§
Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisten palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä lasketaan 7.860 euron kuukausipalkan perusteella lähimpään
täyteen euroon pyöristettynä. Kuukausipalkan jakajana käytetään lukua 163.
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.
Ansionmenetyskorvaus kulloinkin voimassa olevine sosiaalikuluineen voidaan vaihtoehtoisesti maksaa luottamushenkilön työnantajalle, jos tähän on annettu kirjallinen
suostumus.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka
virka- tai 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 1.570 euron kuukausipalkan mukainen lähimpään täyteen
euroon pyöristetty tuntipalkka käyttäen kuukausipalkan jakajana lukua 163. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa ansionmenetyksen ja luottamustoimen
vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä kirjallinen vakuutus.
9§
Palkkioiden ja korvausten maksaminen
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin ja luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain. Toimielinten palkkiot maksetaan neljännesvuosittain.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu
laskun hyväksyminen.
10 §
Kustannusten korvaaminen
Maksettaessa luottamustehtävän hoitamisen johdosta päivä- ja kurssipäivärahaa,
ateria- ja majoittumiskorvausta, yömatkarahaa sekä matkakustannusten ja ulkomaille
tehdyn virkamatkan korvausta noudatetaan soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaja työehtosopimuksen matkakustannusten korvausta koskevia määräyksiä, kuitenkin
siten, että kaupunginhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä majoit-
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tumiskorvauksesta toisin.
11 §
Riitaisuudet
Kaupunginhallitus ratkaisee maksettavaa palkkiota tai korvausta koskevan riitaisuuden tai muun epäselvyyden.
12 §
Voimaantulo
Tämä sääntö tulee voimaan 1.1.2013. Samasta ajankohdasta alkaen kumoutuu valtuuston 15.6.2009 hyväksymä palkkiosääntö siihen myöhemmin hyväksyttyine muutoksineen.

