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Hyväksytty KV 14.6.2021 § 90
Voimaantulo 1.8.2021
Luottamushenkilöille suoritetaan kaupungin luottamustehtävien hoitamisesta palkkaa tai palkkiota,
ansionmenetyksen ja matkakustannusten korvausta sekä korvausta kustannuksista, joita
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta
vastaavasta syystä tämän palkkiosäännön mukaisesti.

1

Kokouspalkkiot

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan Hämeenlinnan kaupungin luottamushenkilöille
tämän säännön mukaiset palkkiot ja korvaukset.

1.1

Palkkioiden suuruudet


Kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot



Lautakunnat sekä niiden jaostot, johtokunnat sekä kaupunginhallituksen
asettamat toimikunnat ja ohjausryhmät sekä vanhus- ja vammaisneuvosto



160 €

110 €

Vaaleihin liittyviltä ns. toimituspäiviltä maksetaan palkkiot seuraavasti:
o keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja
vaalitoimikunnanpuheenjohtajalle

190 €

o keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja
vaalitoimikunnan muulle jäsenelle

130 €

Toimielimien puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50
prosentilla korotettuna. Jos varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja
toimii puheenjohtajana vähintään puolet kokouksesta, hänellä on oikeus saada puheenjohtajan
kokouspalkkio.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenille.
Kaupunginhallituksen jäsenelle, joka ei ole valtuuston jäsen, suoritetaan osallistumisesta valtuuston
kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.
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Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä lautakunnan tai
johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama
palkkio kuin lautakunnan tai johtokunnan jäsenelle.
Nuorisovaltuustolle ei makseta kokouspalkkioita. Nuorisovaltuuston hallitukselle voidaan palkkio
maksaa nuorisovaltuuston erillisellä päätöksellä siten, että palkkion suuruus on enintään 110
euroa/kokous.

1.2

Kokouspalkkioiden korotukset

Mikäli kokous kestää yli neljän tunnin ajan, korotetaan voimassa olevia puheenjohtajan ja jäsenen
peruspalkkioita 50 prosentilla jokaiselta alkavalta kahdelta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli neljän
tunnin kokouksessa on saapuvilla.

1.3

Samana päivänä pidetyt kokoukset ja tilaisuudet

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.
Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään kahta
tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli neljä tuntia, suoritetaan kokouspalkkio soveltaen mitä
edellä kokouspalkkioiden korotuksesta on määrätty.

1.4

Pöytäkirjan tarkastaminen

Milloin hallintoelimen pöytäkirja tarkastetaan erillisessä toimituksessa, suoritetaan tästä palkkiona
puolet ao. toimielimen kokouspalkkiosta. Jos pöytäkirja tarkastetaan sellaisen kokouksen yhteydessä,
josta tarkastajalle maksetaan kokouspalkkio, erillistä tarkastuspalkkiota ei makseta. Jos pöytäkirja
tarkastetaan sähköisesti, erillistä tarkastuspalkkiota ei makseta.
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Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi olla päätoiminen tai osa-aikainen luottamushenkilö.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tulee ennen toimikautensa alkua ilmoittaa kirjallisesti
hallintopäällikölle, miten tulee luottamustoimeaan toteuttamaan.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ollessa päätoiminen hänelle maksetaan kuukausipalkkaa, joka
on puolet kaupunginjohtajan kuukausipalkasta. Puheenjohtajan ollessa osa-aikainen hänelle
maksetaan kuukausipalkkaa edellä mainitulla perusteella toteutettavan osa-aikaisuuden suhteessa.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksettava kuukausipalkka kattaa vuosipalkkiot,
kokouspalkkiot sekä työpaikan ja kodin väliset matkakulut. Puheenjohtajalle ei makseta erillisiä
ansionmenetyskorvauksia.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on kuntalain mukaisesti oikeus samoihin työhön liittyviin
virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin etuuksiin ja sosiaalietuuksiin kuin kaupungin palveluksessa
olevalla työntekijällä.

3

Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville
luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:


Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

5400 €



Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat

3250 €



Kaupunginhallituksen puheenjohtaja (jos ei ole työsuhteessa kaupunkiin)

5400 €



Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat

3250 €



Kaupunginhallituksen jäsenet

2700 €



Tarkastuslautakunnan, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan, sosiaali- ja
terveyslautakunnan ja kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtajat

2700 €



Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajat ja jäsenet

1100 €



Pelastuslautakunnan ja jätelautakunnan puheenjohtajat

1850 €
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Valtuustoryhmien puheenjohtajat
o Suurimman valtuustoryhmän puheenjohtaja

700 €

o Muiden valtuustoryhmien puheenjohtajat

550 €

Tarkastuslautakunnan jäsenille maksetaan vuosipalkkion lisäksi tämän säännön 2 §:n mukainen
lautakunnan jäsenen kokouspalkkio ilman 2 §:n 6 momentin mukaista korotusta osallistumisesta
tarkastustoimituksiin, joista laaditaan pöytäkirja.
Tarkastuslautakunnan varajäsenellä on tarkastustoimessaan oikeus saada suhteellinen osa estyneen
jäsenen vuosipalkkiosta. Varajäsenelle yli kuukauden ajalta tuleva vuosipalkkio vähennetään
estyneenä olleen jäsenen palkkiosta.
Milloin luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon
lakkaa, kun este on jatkunut yhden kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai
varajäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

4

Vaalitoimielinten palkkiot

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle
maksetaan kultakin toimituspäivältä palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä
suoritettavasta laskentatehtävästä.
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista suoritetaan tämän säännön 1 §:n
mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavan, vaaleista kullakin kerralla aiheutuneeseen
työmäärään perustuvan kertapalkkion vahvistaa kaupunginhallitus.

5

Toimielimen sihteerin palkkio

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta
erityistä korvausta sihteerin tehtävän hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen
kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.
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Kaupungin edustajan palkkio

Luottamushenkilö, jonka toimielin on nimennyt


kokoukseen



neuvotteluun



toimitukseen



kaupungin edustustehtävään



toimialan valvontatehtävään

saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen
toimituspalkkion ilman kokouspalkkion korotusta, jollei kaupunginhallitus erityisessä tapauksessa
toisin päätä. Kaupungin edustajan palkkiota ei makseta luottamushenkilöille, jotka roolinsa
perusteella saavat vuosipalkkion.

7

Konsernin yhtiöiden hallitusten palkkiot

Konsernin yhtiöitä ohjeistetaan maksamaan hallitusten jäsenten kokouspalkkiot saman suuruisina
kuin mitä tässä säännössä on määrätty kaupunginhallituksen kokouksista.
Strategisissa yhtiöissä hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, joka on suuruudeltaan
1850 €/vuosi.
Ulkopuolisten asiantuntijajäsenten erilliskorvauksista sovitaan tapauskohtaisesti konsernijohdon
kanssa.
Kaupunkikonserniin kuuluvia kuntayhtymiä, säätiöitä ja yhdistyksiä ohjeistetaan noudattamaan edellä
olevaa soveltuvin osin. Lisäksi palkkioiden maksamisessa tulee noudattaa voimassaolevaa
konserniohjetta.

8

Ansionmenetyskorvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä, joka aiheutuu luottamustoimen
hoitamisesta. Korvaukseen oikeuttavaksi ajaksi hyväksytään myös aika, joka kuluu luottamushenkilön
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siirtyessä työpaikalta paikkaan, jossa hän hoitaa luottamustointaan, kuitenkin enintään 60 minuuttia.
Jos luottamushenkilö tekee työtä, jossa vapaan saaminen edellyttää palkatonta vapaata koko
työvuorosta, luottamushenkilölle korvataan ansionmenetys koko työvuoron ajalta.
Luottamustehtävän hoitamisena pidetään paitsi osallistumista kunnallisten toimielimien kokouksiin
myös osallistumista Hämeenlinnan kaupungin järjestämiin seminaareihin ja koulutuksiin sekä
osallistumista tämän palkkiosäännön 6 §:ssä mainittuihin tilaisuuksiin.
Luottamushenkilön ollessa työ-/virkasuhteessa Hämeenlinnan kaupunkiin tulee työyksikön myöntää
luottamushenkilölle palkallista vapaata luottamustoimen hoitamiseen. Myönnetystä vapaasta
työyksikölle aiheutuvat kustannukset on mahdollista korvata työyksikön tekemän sisäisen
laskutuksen mukaisesti.

8.1

Työpanosta vastaava korvaus

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan lisäksi tietyissä luottamustehtävissä toimiminen edellyttää
luottamushenkilöltä erityistä työpanosta. Tämän johdosta voidaan maksaa ansionmenetyskorvausta
seuraavasti:


kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle voidaan maksaa korvaus, joka vastaa kahden
viikkotyöpäivän työpanosta



kaupunginhallituksen jäsenelle voidaan maksaa yhden viikkotyöpäivän työpanosta
vastaava korvaus



Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan,
kaupunkirakennelautakunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajille voidaan
maksaa yhden viikkotyöpäivän työpanosta vastaava korvaus.

8.2

Ansionmenetyskorvauksen maksaminen

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnantajan todistus
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.
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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. Tällaiseksi esimerkiksi yrittäjällä
katsotaan verotustodistus, josta ansionmenetyskorvauksen suuruus lasketaan ansiotulon perusteella.
Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on arkipäivisin kello 7-18
väliseltä ajalta enintään 10,00 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen
vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
Ansionmenetyskorvaus voidaan maksaa myös luottamushenkilön työnantajalle, mikäli
luottamushenkilö on antanut tähän suostumuksensa.
Ansionmenetyskorvauksen yläraja on 35,00 euroa tunnilta ja enintään kahdeksalta tunnilta
vuorokaudessa. Jos luottamushenkilö tekee työtä, jossa vapaan saaminen edellyttää palkatonta
vapaata koko työvuorosta, luottamushenkilölle korvataan ansionmenetys koko työvuoron ajalta
työnantajan todistuksen mukaisesti.

9

Palkkioiden ja korvausten maksatus

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän
hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan tulee tehdä
palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä
kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun
hyväksyminen.

10

Muut korvaukset

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten
korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja
korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta
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menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
matkakustannusten korvausta koskevat määräykset, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on
yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.
Luottamushenkilölle korvataan kustannukset, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta
tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Luottamushenkilölle, joka terveydellisistä syistä johtuen ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä
tai omaa autoa, korvataan toimielimen kokouksiin tai muihin edellä mainittuihin tehtäviin
osallistumisesta aiheutuneet todelliset taksi- tai invataksikulut.
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä
lautakuntien puheenjohtajille maksetaan oman puhelimen käytöstä kulukorvausta 20
euroa/kuukausi. Luottamushenkilöille ei hankita Hämeenlinnan kaupungin puhelinlaitetta.
Luottamushenkilöiden palkkion tai korvauksen suorittamisesta mahdollisesti aiheutuvat
tulkintaerimielisyydet ratkaisee kaupunginhallitus.

