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1 § Soveltamisala
Lapuan kaupungin luottamushenkilöille sekä viran- ja toimenhaltijoille
suoritetaan tämän säännön mukaisesti:
-

kokous- ja vuosipalkkioita
korvauksia luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvista
ansionmenetyksistä ja kustannuksista
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa

2 § Kokouspalkkiot luottamushenkilöille
Kuntalaissa tarkoitettujen kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan
seuraavat kokouspalkkiot:
€
1.8.2021 alkaen
Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen
asettamat toimielimet
Tarkastuslautakunnan jäsen tilintarkastuskokouksista, joista
laaditaan pöytäkirja

99,00

Lautakunnat sekä lautakuntien jaostot
Valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamat työryhmät

71,50

Muut kaupungin toimielimet sekä nuorisovaltuusto,
vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto

44,00

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen
palkkio 50 prosentilla korotettuna. Mikäli toimielimen varapuheenjohtaja tai
määrättyä asiaa varten valittu puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana
enemmän kuin puolet kokousajasta, maksetaan myös hänelle puheenjohtajan
palkkio.
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia
puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla jokaiselta alkavalta
kahdelta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on kokouksessa
saapuvilla.
Jos toimielimen määräysten mukaan koolle kutsuttua kokousta ei saada
päätösvaltaiseksi jäsenten vähälukuisuuden vuoksi, maksetaan kokouspalkkio
paikalle tulleille jäsenille.
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3 § Vaaleihin liittyvät palkkiot
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan
äänestys- ja tarkastuspäivältä seuraavat palkkiot:
€
1.8.2021 alkaen
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja

143,00/päivä

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen sekä
ennakko- ja kotiäänestyksessä toimiva muu kuin
kunnan viran-/toimenhaltija

110,00/päivä

Mikäli vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan puheenjohtaja tai muu jäsen
osallistuu toimituspäivänä tilaisuuteen alle neljän tunnin ajan, maksetaan
palkkiosta puolet.
Muutoin keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan
kokouksiin sovelletaan tämän säännön 2 §:n määräyksiä.
Lisäksi em. vaalitoimitsijalle maksetaan tämän säännön mukainen ansionmenetyskorvaus ja matkakustannusten korvaus.
4 § Vuosipalkkiot
Tässä säännössä mainitun kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella
hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan vuosipalkkiota seuraaville
luottamushenkilöille:
€
1.8.2021 alkaen
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

3.300,00

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

3.850,00

Kaupunginvaltuuston I ja II varapuheenjohtaja
Kaupunginhallituksen I ja II varapuheenjohtaja
Kaupunginhallituksen toimikunnan puheenjohtaja
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja

1.100,00

Kaupunginhallituksen muut jäsenet
Teknisen lautakunnan yksityistiejaoston pj

495,00

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vaali- ja kansanäänestysvuosina kutakin vaalia/kansanäänestystä kohti vuodessa

770,00

Tarkastuslautakunnan jäsenet

495,00
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Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti
jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
Tarkastuslautakunnan varajäsenellä on tarkastajana toimiessaan oikeus
saada suhteellinen osa estyneen tarkastuslautakunnan jäsenen vuosipalkkioista. Tarkastuslautakunnan varajäsenelle yli kuukauden ajalta tuleva vuosipalkkio vähennetään estyneenä olleen tarkastuslautakunnan jäsenen
palkkiosta.
5 § Luottamushenkilön osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen
Jos luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen puheenjohtajuuden tai jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle
kokoukseen osallistumisesta toimielimen jäsenen kokouspalkkio.
1 momentin määräystä sovelletaan luottamushenkilöön, joka on asiantuntijana
kutsuttu kuultavaksi toimielimen kokoukseen. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus kokouspalkkioon, kun hän
käyttää hallintosäännön 16 luvun 11 §:n mukaista läsnäolo-oikeutta muussa
kuin kaupunginhallituksen kokouksessa.
6 § Viran- ja toimenhaltijoiden kokouspalkkiot
Viran- ja toimenhaltijoille maksetaan Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen
luku II 14 § 2 mom. perusteella kokous- ja sihteerinpalkkioita tämän säännön
2 §:n ja 8 §:n mukaisista säännöllisen työajan ulkopuolella pidetyistä
kokouksista ja muista tilaisuuksista.
€
1.8.2021 alkaen
Kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat, kaupunginhallitus ja
sen asettamat toimielimet
Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat

68 €
48 €

Kaupungin muut toimielimet, niiden jaostot, osastot ja
valiokunnat

29 €

Säännölliseksi työajaksi katsotaan arkipäivät ma - pe klo 8.00 - 16.00, ellei
henkilön työvuoroluettelosta muuta johdu. Kokouspalkkiota ei makseta, mikäli
kokousaika on merkitty viranhaltijan/työntekijän työajaksi.
Ennen klo 16.00 alkaneet kokoukset katsotaan työajaksi klo 18.00 saakka,
ellei muuta sovita tai henkilön työvuoroluettelosta muuta johdu.
Virkamiespuheenjohtajalle, sihteerille tai kaupunginhallituksen kokouksessa
esittelijänä toimivalle palkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna, ellei muuta ole
sovittu.
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Mikäli viran-/toimenhaltija on kokouksessa läsnä työajan ulkopuolella yli kolme
tuntia, maksetaan korottoman kokouspalkkion lisäksi 50 % kokouspalkkion
määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.
7 § Samana päivänä pidetyt kokoukset
Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona
kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista 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 3 momentissa on
määrätty.
8 § Kokoukseen rinnastettavat ja muut tilaisuudet
Kokouspalkkio 2 §:ssä esitetyn ”Muut kaupungin toimielimet” -kohdan mukaan
ilman 2 §:n 3 momentin mukaista korotusta maksetaan luottamushenkilölle ja
viran/toimenhaltijalle, joka osallistuu:


kaupungin järjestämään tai tilaamaan koulutukseen, seminaariin,
iltakouluun tai muuhun näihin rinnastettavaan tilaisuuteen.



asianomaisen toimielimen päätöksellä toimialaansa liittyvään
ulkopuoliseen tilaisuuteen.

Edellä verrattavana pidetään myös osallistumista kaupungin ylimpien virkojen
(kaupungin hallintosäännön 2 luku 9 §) täyttöön liittyviin haastattelutilaisuuksiin.
Jos luottamushenkilö tai viran-/toimenhaltija työaikansa ulkopuolella osallistuu
toimielimen nimeämänä kaupungin edustajana kaupunkiorganisaation ulkopuoliseen kokoukseen, neuvotteluun tai katselmukseen tai toimii jäsenenä
työryhmässä tai sitä vastaavassa toimielimessä ja edellyttäen, että tilaisuuteen
osallistumisesta ei makseta palkkiota toisen viranomaisen toimesta, maksetaan palkkio 2 §:ssä esitetyn kohdan ”Muut kaupungin toimielimet” mukaan
ilman 2 §:n 3 momentissa tarkoitettua korotusta.
Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että


osallistumisesta on kirjallinen viranomaisen/toimielimen päätös,

Luottamushenkilön tulee itse ilmoittaa tilaisuudet, joiden osalta hänellä on
oikeus tässä tarkoitettuun palkkioon.
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9 § Luottamushenkilösihteerin palkkiot
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta
vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta,
suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla
korotettuna.
10 § Pöytäkirjantarkastajien palkkio
Jos pöytäkirja täytyy tarkistaa ennen toimielimen seuraavaa kokousta muutoksenhakuajan alkamiseksi, suoritetaan kokouksen jälkeisinä päivinä tehtävästä
pöytäkirjan tarkistuksesta puolet vastaavan toimielimen korottomasta kokouspalkkiosta.
Vuosipalkkiota saavalle luottamushenkilölle ei makseta erillistä korvausta
pöytäkirjan tarkastamisesta.
11 § Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista kustannuksista. Tällaisia kustannuksia ovat sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä
aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.
Korvaus maksetaan enintään kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Tuntikorvauksen enimmäismäärä lasketaan 1.8.2021 alkaen 2.694,37 €/kk:
163 = 16,53 €/tunti. Korvauksena maksetaan todellisen ansionmenetyksen
määrä ja enintään edellä olevan laskelman mukainen tuntikorvaus.
Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä, luottamushenkilön tulee
esittää menetyksestä työnantajan todistus. Työnantajan todistuksesta on
käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen
työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa sekä maksamatta
jääneen palkan todennäköinen määrä.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää
kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen hoidosta
aiheutuneista kustannuksista.
Edellä 3 ja 4 momenteissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos
korvaus on enintään 10,15 euroa/tunti. Vähimmäiskorvaus lasketaan peruskorvauksesta 1.8.2021 alkaen 1.653,91 €/kk: 163 = 10,15 €/tunti. Korvausta
saadakseen luottamushenkilön tulee antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
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12 § Hoitokustannusten korvaaminen
Jos luottamushenkilöllä on lapsi tai puoliso tai hän toimii lain tarkoittamana
omaishoitajana henkilölle, joita ei voi jättää luottamustoimen hoidon ajaksi
ilman ulkopuolista hoitajaa, korvataan hoitajan palkkaamisesta aiheutuneet
kustannukset edellyttäen, että luottamushenkilö voi lääkärin todistuksilla tai
muilla asiakirjoilla osoittaa, että hoitajan palkkaaminen on ollut välttämätöntä.
Korvaus maksetaan alalla yleisesti noudatettavan tason mukaisesti.
13 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä
virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa, noudatetaan kunnallisen yleisen
virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on yksittäistapauksissa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.
Pysyvästi liikuntavammaiselle luottamushenkilölle voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä suorittaa matkakustannusten korvaus todellisten kustannusten mukaisena.
14 § Oman koneen käytön korvaaminen
Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien varsinaisille
jäsenille maksetaan oman koneen käytöstä kulukorvauksena enintään
50 euroa vuosittain vuoden viimeisen palkkioiden ja korvausten maksatuksen
yhteydessä. Korvauksen voi saada vain kerran vuodessa ja sitä pitää hakea
erikseen.
Korvaukseen oman koneen käytöstä ei ole kuitenkaan oikeutettu edellä
mainittu luottamushenkilö, jolle toimitetaan paperisia kokousmateriaaleja
jonkin toimielimen kokoukseen.
15 § Palkkioiden ja korvausten maksatus
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin
tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin.
Toimielinten sihteerit huolehtivat toimielinten kokouspalkkioiden kirjaamisesta
henkilöstöhallinnon järjestelmään (Populus) vähintään kolme kertaa vuodessa,
siten että palkkiot voidaan maksaa jäljempänä mainitulla aikataululla.
Muiden kuin kaupungin sisäisten kokousten ja muiden tilaisuuksien osalta
luottamushenkilön tulee tehdä kirjallinen hakemus kokouspalkkion maksamisesta. Samoin luottamushenkilön on tehtävä ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva (kohdat 7,
11-13) kirjallinen hakemus kahden kuukauden kuluessa kustannuksia
aiheuttaneesta tilaisuudesta. Hakemus osoitetaan sille viranhaltijalle, jolle
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voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.
Hakemukset tehdään Lapuan kaupungin asiakirjapohjille. Hakemukseen on
merkittävä kokouksen kesto sekä liitettävä päätös, jossa osallistuminen on
hyväksytty.
Vuosipalkkio maksetaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen
puheenjohtajille vuosittain kahdessa erässä huhtikuussa ja joulukuussa, muut
vuosipalkkiot joulukuussa. Muut palkkiot maksetaan kolme kertaa vuodessa:
huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.
Viran- ja toimenhaltijat hakevat kokouspalkkiot itse henkilöstöhallinnon
järjestelmän (Populus) kautta.
16 § Erimielisyyksien ratkaiseminen
Luottamushenkilö voi saattaa palkkion tai korvauksen hylkäämistä koskevan
ratkaisun kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallitus ratkaisee
myös muut tästä säännöstä johtuvat tulkintaerimielisyydet ja antaa tarvittaessa
tarkemmat soveltamisohjeet.
17 § Voimaantulo
Tämä sääntö tulee voimaan 1.8.2021 lukien ja tällä säännöllä kumotaan
kaupunginvaltuuston 26.8.2019 § 7 kohdalla hyväksymä Lapuan kaupungin
luottamushenkilöiden sekä viran- ja toimenhaltijoiden palkkio- ja
matkustussääntö.

