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JOENSUUN KAUPUNKI
Konsernipalvelut

JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ
Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 22.1.2021 § 16
Muutos voimaantuloon kaupunginvaltuusto 26.4.2021 § 45
Voimaantulo 1.8.2021 alkaen
1 § Soveltamisala

Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa
tämän säännön mukaisesti.

2 § Kokouspalkkiot

Joensuun kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:
1. Kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat, kaupunginvaltuuston seminaarit
sekä valtuuston iltakoulut
140 €
2. Kaupunginhallitus ja sen jaostot
140 €
3. Lauta- ja johtokunnat, näiden jaostot, toimikunnat
125 €
Edellä 1. kohdassa tarkoitetun palkkion lisäksi kaupunginvaltuuston pöytäkirjan tarkastajille maksetaan tarkastuspalkkiota 20 euroa tarkastuskerralta,
mikäli pöytäkirja tarkastetaan fyysisesti.
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan palkkio maksetaan kokouksen osalta ainoastaan yhdelle luottamushenkilölle.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille suoritetaan
osallistumisesta kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio
kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle suoritetaan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginvaltuuston jäsenelle.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin lautakunnan tai johtokunnan jäsenelle.
Mikäli sama toimielin kokonaisuudessaan kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio.
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Vaikuttamistoimielinten jäsenille maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:
1. Vanhusneuvosto (enintään 9 kokousta/vuosi)
125 €
2. Vammaisneuvosto (enintään 9 kokousta/vuosi)
125 €
3. Nuorisovaltuusto (jäsenet+varajäsenet, enintään 9 yleiskokousta/vuosi)
35 €
Vaikuttamistoimielinten kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan kokouspalkkioiden maksamisen yhteydessä kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.
Nuorisovaltuuston nimeämälle edustajalle lautakunnassa maksetaan lautakunnan toimesta ao. lautakunnan jäsenen kokouspalkkion suuruinen kokouspalkkio.
3 § Vuosipalkkiot
Kokouksen ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä mainituille luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiot:
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat
Kaupunginhallituksen muu jäsen
Kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtaja
Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan puheenjohtaja

7 200 €
7 200 €
4 800 €
4 800 €
3 600 €
3 600 €
3 600 €

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan, sosiaalija terveyspalvelujen neuvottelukunnan, kaupunkirakennelautakunnan, sekä
rakennus – ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja
3 600 €
Joensuun Vesi-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 2 000 €
Seudullisen joukkoliikennejaoston puheenjohtaja
2 000 €
Joensuun alueellisen jätelautakunnan puheenjohtaja
2 000 €
Valtuustoryhmän puheenjohtaja (Vaalituloksen perusteella muodostettu valtuustoryhmä)
valtuustoryhmän koko alle 5 valtuutettua
1 200 €
valtuustoryhmän koko 5 tai yli 5 valtuutettua
2 000 €
Milloin edellä tässä pykälässä mainittu puheenjohtaja on estynyt hoitamasta
tehtävänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut
yhtäjaksoisesti kaksi kuukautta. Sen jälkeiseltä ajalta varapuheenjohtajalla on
oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
4 § Osa-aikainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginvaltuusto voi päättää, että kaupunginhallituksen puheenjohtajuutta hoidetaan osa-aikaisena, mikäli henkilö antaa siihen suostumuksensa.
Osa-aikaisen puheenjohtajan palkkio määräytyy seuraavasti.
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Osa-aikainen (50 %) kaupunginhallituksen puheenjohtaja on oikeutettu
3 000 €:n suuruiseen kokonaiskuukausipalkkaan, joka vastaa 50 % KVTES:n
mukaisesta täydestä toimistotyöajasta. Palkka sisältää korvauksen ansiomenetyksestä ilman erillistä selvitystä. Osa-aikaisella kaupunginhallituksen
puheenjohtajalla ei ole oikeutta vuosipalkkioon eikä toimituspalkkioihin. Mikäli henkilö on työ- tai virkasuhteessa, edellytetään häneltä osittaista työ- tai
virkavapaata työstään osa-aikaisen puheenjohtajuuden ajaksi.
Työaikaan lasketaan kuuluvaksi ilta- ja viikonloppuun liittyvät edustustehtävät ja muut sidosryhmä- ym. vastaavat tapaamiset, joten erillisiä työaikakorvauksia ei suoriteta.
Osa-aikaiselle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuitenkin
kokouspalkkiot sekä matkakorvaukset samalla tavalla kuin viranhaltijoille.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle järjestetään tarvittaessa kaupungin
puolesta työtilat ja työvälineet sekä tehtävän hoidossa tarvittavat sihteeripalvelut.
Kun osa-aikainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja on estynyt hoitamasta
tehtäväänsä, lakkaa hänen oikeutensa palkkaan, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden ajan.
Mikäli luottamushenkilö ilmoittaa hoitavansa tehtävää muun päätoimen
ohessa normaalina luottamushenkilötehtävänä, ei edellä esitettyä osa-aikaisen
puheenjohtajan palkkaa makseta, vaan hänelle maksetaan 3 §:n mukainen
kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio. Mikäli saman kalenterivuoden aikana kaupunginhallituksen puheenjohtajan luottamustointa hoitaa
kaksi tai useampi luottamushenkilö, kullakin heistä on oikeus saada luottamustoimen hoitoaikaansa vastaava suhteellinen osuus vuosipalkkiosta.
Osa-aikaisena kaupunginhallituksen puheenjohtajana tehtävää hoitavalla
luottamushenkilöllä on oikeus saada sairaslomaa ja perhevapaata samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. Osa-aikaisesti kaupunginhallituksen
puheenjohtajan tehtävää hoitavalla on myös oikeus kaupungin työterveyshuoltoon.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan hallinnollisena esimiehenä toimii kaupunginhallitus, joka hyväksyy hänen lomansa, sairaslomansa ja muut vastaavat laissa määritellyt ja muut tehtävään liittyvät asiat.
Osa-aikaisen hallituksen puheenjohtajaan sovelletaan kunnallisen yleisen
virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ehtoja sekä eläkelakia JuEL (KuEL).
5 § Tarkastuslautakunnan jäsenten palkkiot
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:
Puheenjohtaja

3 000 €
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Tarkastuslautakunnan jäsen

1 800 €

Tarkastuslautakunnan varajäsenellä on varsinaisen jäsenen esteen ajalta oikeus saada suhteellinen osa estyneen jäsenen vuosipalkkiosta. Varajäsenelle
yli kuukauden ajalta tuleva palkkio vähennetään estyneenä olleen jäsenen
palkkiosta.
Tarkastuslautakunnan kokouksista maksetaan lisäksi kokouspalkkiota 125 €
kokoukselta.
6 § Vaalilautakuntien palkkiot
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset
palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä;
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja -toimikunnan puheenjohtaja
300 €
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen
200 €
Jos toimitus kestää vähemmän kuin kolme tuntia, suoritetaan siltä päivältä
tämän säännön 2 §:n edellyttämä lautakunnan kokouspalkkio.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan palkkioon sisältyy äänestystoimituksessa tarvittavan materiaalin noutaminen keskusvaalilautakunnan osoittamasta paikasta.
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän
säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.
Puheenjohtajalle palkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna.
7 § Luottamushenkilöstösihteerin palkkio
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.
8 § Toimituspalkkiot
Kun kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai muu toimielin on valinnut
luottamushenkilön sellaiseen edustajainkokoukseen, toimikuntaan, varsinaiseen kunnallishallinnon alaan kuulumattomaan toimielimeen tai muuhun
vastaavanlaiseen luottamustehtävään, josta ei makseta muuta palkkiota, suoritetaan hänelle hänet määräämän toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaava palkkio.
Luottamushenkilölle, jonka kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja on määrännyt kaupungin edustajaksi muuhun tilaisuuteen, josta ei makseta eri
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palkkiota, suoritetaan kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkiota vastaava palkkio. Viikonloppuna tapahtuvasta edustamisesta maksetaan palkkio
50 %:lla korotettuna.
9 § Pöytäkirjat palkkioperusteena
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen
sihteerin, tehtäväantajan tai muun tehtävään nimetyn tulee tehdä palkkioiden
maksamisesta koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.
10 § Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta todellisesta ansionmenetyksestä
ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista, kuten sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä ulkopuolisella tai muusta perustellusta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Korvausta maksetaan osallistumisesta
- kaupungin toimielimen kokoukseen
- kaupungin toimielimen seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- kaupungin järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- kaupungin toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan
Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään tunti matka-aikaa kumpaankin suuntaan.
1. Ansionmenetyskorvaus
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus ansionmenetyksestä sekä tosiasialliseen menetykseen perustuva selvitys kustannuksista. Työnantajan todistuksesta on
myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi
ollut korvauksen hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta
palkkaa. Ansionmenetyskorvaus voidaan maksaa suoraan luottamushenkilön työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ja vakuutus todellisesta ansionmenetyksestään ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä on 40 euroa/tunti.
Edellä mainittua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä
on enintään 15 €/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa
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kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen hoitamisesta
aiheutuneiden kustannusten määrästä.
Ansionmenetyskorvausta koskevia määräyksiä ei sovelleta palvelussuhteessa Joensuun kaupunkiin oleviin luottamushenkilöihin. Kunnan palveluksessa olevan luottamushenkilön tulee ilmoittaa hyvissä ajoin luottamustehtävän edellyttämästä poissaolosta esimiehelle. Luottamustehtävän
hoitoon käytetyltä ajalta ei suoriteta palkanpidätystä.
2. Muiden kustannusten korvaaminen
Saadakseen korvausta muista tässä pykälässä tarkoitetuista kustannuksista luottamushenkilön tulee esittää kirjallinen selvitys kustannusten perusteesta ja määrästä. Ulkopuoliselle suorittamistaan kustannuksista
(esim. lapsenhoitopalkkio) tulee esittää tosite. Luottamushenkilön tulee
anomuksessaan vakuuttaa, että kustannus on ollut tarpeellinen luottamustoimen hoitamisen vuoksi. Korvauksen enimmäismäärä näistä kustannuksista on 35 €/tunti.
Konsernipalvelujen hallintopalvelut –yksikkö voi antaa tarkempia ohjeita
tässä pykälässä mainittujen määräysten soveltamisesta sekä korvausten
hakemisesta ja maksamisesta.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.
Palkkiot

ja

korvaukset

maksetaan

neljännesvuosittain.

11 § Matkakustannusten korvaukset
Luottamushenkilöiden oikeudesta saada luottamustehtävien hoitamisesta
johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisesta noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen asiaa koskevat määräykset, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:
-

kaupunginhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.

Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset maksetaan enintään kotikunnasta sijaitsevasta kotiosoitteesta kokouspaikalle kokouspalkkioiden maksamisen yhteydessä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.
Valtuustoseminaareihin ja muihin vastaaviin seminaareihin sekä iltakouluihin
osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan edellä mainituin
perustein aiheutuneiden kustannusten mukaisesti tilaisuuksista tehtyjen muistioiden perusteella.
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Muilta osin luottamustoimen hoidosta aiheutuvat perustellut matkakustannukset on luottamushenkilön erikseen laskutettava ja ne käsitellään kussakin
hallintokunnassa normaalin laskujen hyväksymismenettelyn mukaisesti.
12 § Muut määräykset
Palkkion perusteesta tai määrästä syntyneet erimielisyydet ratkaisee kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto.

