JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN
TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ
Kaupunginvaltuusto
xx.6.2021 §

1

Sisällys
TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ ............................................................................. 1
1§

Soveltamisala .......................................................................................................... 3

2§

Kokouspalkkiot ....................................................................................................... 3

3§

Erillispalkkio .......................................................................................................... 4

4§

Kokouspalkkion ja erillispalkkion korottaminen ajan perusteella ............................. 4

5§

Vuosipalkkiot.......................................................................................................... 5

6§

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan osa-aikaisuus ja oikeus vuosipalkkioon ....... 6

7§

Vaalilautakuntien palkkiot ...................................................................................... 6

8§

Useat, samana päivänä toistuvat tilaisuudet ............................................................. 7

9§

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaus ............................................................ 7

10§

Korvausten perusteeksi esitettävät selvitykset ......................................................... 8

11§

Matkakustannusten korvaaminen luottamushenkilölle ............................................ 8

12§

Palkkioiden korvaussummien korottaminen ............................................................ 8

13§

Erimielisyyksien ratkaiseminen ............................................................................... 9

14§

Yhtiöt ..................................................................................................................... 9

2

TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ
1§

Soveltamisala

Palkkiosäännössä
määrätään
luottamushenkilöiden
taloudellisten
etuuksien perusteista sekä kaupunkiin palvelussuhteessa olevien
henkilöiden kokouspalkkioista.

Kaupunkiin palvelussuhteessa oleville henkilöille suoritetaan kohdassa 2
"Kokouspalkkio" ja kohdassa 3 "Erillispalkkio" tarkoitettu palkkio silloin,
kun he osallistuvat tilaisuuteen kello 8.00–16.00 välisen ajan ulkopuolella
eikä heille suoriteta ylityökorvausta tai iltalisää. Kaupunkiin
palvelussuhteessa olevan henkilön palkkio on 60 % luottamushenkilölle
maksettavasta määrästä.
2§

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkion perusmäärä
Kunnallisten toimielinten kokouksista suoritetaan luottamushenkilöille ja
kaupunkiin palvelussuhteessa oleville kokouspalkkiota seuraavasti:
•

kaupunginvaltuusto ja valtuustoryhmien neuvottelukunta,
kaupunginhallitus ja sen jaostot, keskusvaalilautakunta ja
tarkastuslautakunta: 121,71 euroa
▪
valtuuston kokouksista palkkiot maksetaan
valtuustoinfoista lähtien

•

lautakunnat sekä niiden alaiset jaostot, johtokunnat
nuorisovaltuusto, eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto:
100,54 euroa

Kokouspalkkion perusmäärä puheenjohtajan, esittelijän ja
pöytäkirjanpitäjän osalta
Toimielimen puheenjohtajalle, esittelijälle ja pöytäkirjanpitäjälle
maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. Mikäli sama henkilö
toimii kokouksessa useammassa eri roolissa, maksetaan korotus vain
yhteen kertaan.
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3§

Erillispalkkio

Erillispalkkiota maksetaan seuraavasti:
• Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä
tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen, edustaa
kaupunkia tahi valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen
toimielimen
jäsenen
kokouspalkkiota
vastaavan
suuruisen
erillispalkkion, ellei kaupunginhallitus erityisessä tapauksessa toisin
päätä. Mikäli ulkopuolinen toimielin maksaa kokouspalkkiota
luottamushenkilölle, suoritetaan erillispalkkiona toimeksiannon
antaman toimielimen ja ulkopuolisen toimielimen kokouspalkkion
erotus.
• Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle
maksetaan muistion perusteella hallituksen kokouspalkkion suuruinen
erillispalkkio myös valtuuston ja hallituksen kokouksen
valmistelukokouksesta.
• Kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä lautakuntien iltakouluista ja
seminaareista (kultakin seminaaripäivältä) maksetaan erillispalkkio
muistion perusteella. Iltakoulusta ja valtuustoinfosta maksetaan
erillispalkkio kuitenkin vain silloin, kun iltakoulua tai valtuustoinfoa ei
järjestetä kokouspäivänä.
• Erillispalkkio maksetaan seminaarin tai iltakoulun järjestävän
toimielimen palkkion suuruisena.
Erillispalkkion perusmäärä iltakoulun, seminaarin tai
valmistelukokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille
Iltakoulun, seminaarin tai valmistelukokouksen puheenjohtajalle ja
sihteerille maksetaan erillispalkkio korotettuna 50%:lla.

4§

Kokouspalkkion ja erillispalkkion korottaminen ajan perusteella

Kohdassa 2 "Kokouspalkkio" ja 3 "Erillispalkkio" todettuja palkkioita
korotetaan 50 prosentilla, mikäli osallistuminen tilaisuuteen kestää yli 3
tuntia.
Toimielimen kokous lasketaan alkavaksi valtuustoinfosta tai iltakoulusta
lukien.
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5§

Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan
jäljempänä oleville luottamushenkilöille seuraavat vuosipalkkiot:
•

valtuuston puheenjohtaja

3386,71

•

valtuuston varapuheenjohtajat

1693,36

•

kaupunginhallituksen puheenjohtaja
(jos valitsee vuosipalkkiomallin)

5390,00

•

kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat

1693,36

•

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

1693,36

•

lautakuntien puheenjohtajat

846,68

•

Järvenpään veden johtokunnan
puheenjohtaja

846,68

•

valtuustoryhmien neuvottelukunnan
puheenjohtaja

846,68

•

puheenjohtajien jaoston puheenjohtaja

846,68

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta
tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on
yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Tällöin vuosipalkkiosta maksetaan
vain se osa, joka vastaa todellista tehtävien hoitamista vastaavaa aikaa. Sen
jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai tehtävään valitulla muulla
luottamushenkilöllä oikeus saada vastaava suhteellinen osa
vuosipalkkiosta, kuitenkin enintään siltä osin kuin se ylittää henkilölle
mahdollisesti saman toimielimen luottamustehtävän hoitamisesta
maksettavan muun vuosipalkkion.
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6§

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan osa-aikaisuus ja oikeus
vuosipalkkioon

Kaupunginhallituksen
puheenjohtajalla
on
oikeus
hoitaa
luottamustoimeaan osa-aikaisesti yksi päivä viikossa. Tästä hänelle
suoritetaan palkkana 1.000 euroa kuukaudessa. Puheenjohtajalle
maksettava korvaus kattaa vuosipalkkiot sekä työpaikan ja kodin väliset
matkakulut. Puheenjohtajalla on oikeus samoihin työhön liittyviin virkaja työehtosopimuksen mukaisiin etuuksiin ja sosiaalietuuksiin kuin
kaupungin palveluksessa olevalla työntekijällä.
Puheenjohtajan toimiessa osa-aikaisesti hänellä on oikeus hallintosäännön
mukaisiin kokouspalkkioihin ja erillispalkkioihin,
mutta ei
vuosipalkkioon. Osa-aikaisuuden valinneella puheenjohtajalla on oikeus
ansionmenetyskorvaukseen vain niistä tilaisuuksista, joista maksetaan
kokous- tai erillispalkkio tai päiväraha.
Puheenjohtaja ilmoittaa
kirjaamoon,
käyttääkö
luottamushenkilönä.

viipymättä valintansa jälkeen kaupungin
hän oikeuttaan toimia osa-aikaisena

Soveltamisohje: Kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkasta ei tule
suorittaa puolueveroa.

7§

Vaalilautakuntien palkkiot

Vaalilautakunnan
sekä
vaalitoimikunnan
puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle,
jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan
toimituspäiviltä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä.
puheenjohtaja

285,74 euroa

varapuheenjohtaja

232,83 euroa

jäsen / varajäsen

201,08 euroa

vaalitoimitsija

259,28 euroa

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavan, vaaleista kullakin
kerralla aiheutuneeseen työmäärään perustuvan kertapalkkion vahvistaa
kaupunginhallitus kussakin tapauksessa erikseen.
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8§

Useat, samana päivänä toistuvat tilaisuudet

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan taikka jaostona kokoontuu
yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan
yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään
kahta tuntia.
Seminaarista ja kokouksesta samana päivänä maksetaan kuitenkin kaksi
erillistä palkkiota.

9§

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan kokouspalkkion lisäksi kulukorvausta
ansionmenetyksestä
kuten
kokouksista,
koulutuksista
ja
seminaaritilaisuuksista, jos kyseessä on ollut henkilön työaikana tapahtuva
kokous, koulutus tai seminaaritilaisuus. Osallistumisesta päättää ao.
toimielin. Tuntikorvaus määräytyy todellisen ansionmenetyksen
perusteella tuntityöjärjestelmän mukaisilta päiviltä.
Ansionmenetyskorvaus
maksetaan
suoraan
työnantajalle, jos luottamushenkilö tätä pyytää.

luottamushenkilön

Kustannusten korvausta suoritetaan kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä. Korvausta maksetaan kultakin alkavalta
tunnilta.
Kulukorvaukset maksetaan kaupungin palkkioiden maksun yhteydessä,
kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa hakemuksen
saapumisesta.
Korvausta haetaan sähköisesti.
Hakemuksessa esitetään selvitys ansionmenetyskorvauksen perusteesta ja
määrästä seuraavasti:
Ansionmenetyksen perusteesta esitettävä selvitys: Luottamushenkilön oma
vakuutus siitä, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut
hänen työaikaansa.
Ansionmenetyksen määrästä esitettävä selvitys: Palvelussuhteiset esittävät
työnantajan todistuksen ansionmenetyskorvauksen määrästä. Muille kuin
palvelussuhteisille suoritetaan ansionmenetyskorvaus palkkalaskelmasta
tai vahvistetusta verotuksesta ilmenevän ansiotulon mukaisesti.
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Ansionmenetyskorvausta suoritetaan selvitystä esittämättä enintään
KVTES:n kaksinkertaisen vähimmäispalkan verran tunnilta.
Ansionmenetyskorvausta suoritetaan enintään kahdeksalta tunnilta
päivässä. Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä on 50,00 euroa
tunnilta.

10§

Korvausten perusteeksi esitettävät selvitykset

Tässä säännössä mainitut palkkiot ja korvaukset perustuvat
kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin
muistioihin, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Toimielimen sihteerin tai
tehtävän antajan tulee toimittaa pöytäkirjat tai muistiot palkkioiden ja
korvausten maksamista varten konsernipalveluihin kokousten jälkeen.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten
korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden
kuukauden kuluessa osoitteella listatiimi@jarvenpaa.fi.

11§

Matkakustannusten korvaaminen luottamushenkilölle

Matkakustannusten korvauksista määrätään kulloinkin voimassa olevassa
kaupunginhallituksen hyväksymässä matkustusohjeessa.
Matkakustannukset tämän palkkiosäännön soveltamispiiriin kuuluviin
kokouksiin ja tehtäviin korvataan vain Järvenpään kaupungissa
sijaitsevasta vakinaisesta asunnosta tai Järvenpään kaupungissa
sijaitsevasta vakinaisesta työpaikasta luottamustehtävän hoitamispaikkaan
ja takaisin.

12§

Palkkioiden korvaussummien korottaminen

Tämän palkkiosäännön mukaisia korvaussummia korotetaan vuosittain
kuntasektorin ansiotasoindeksin (2015 = 100) mukaisesti. Indeksin
peruslukuna on 4. vuosineljännes 2020. Tarkastelu suoritetaan niin, että
uudet palkkioperusteet tulevat voimaan aina seuraavan kalenterivuoden
alusta.
Palkkiot eivät kuitenkaan alenisi tässä palkkiosäännössä kirjatuista
palkkioista, vaikka indeksi laskisikin.
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13§

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Palkkion tai korvaussumman määrän erimielisyyttä koskevan vaatimuksen
ratkaisee hallintojohtaja. Palkkion tai korvauksen maksamisesta syntynyt
riita ratkaistaan hallintoriita-asiana ensiasteessa hallinto- oikeudessa.

14§

Yhtiöt

Toimiohjeena kaupungin tai sen tytäryhteisön edustajalle todetaan
seuraavaa:
Kaupungin tai sen tytäryhteisön edustaja noudattaa palkkioista päätettäessä
seuraavia linjauksia:
Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin kaupunginhallituksen
jäsenellä
ja
hallituksen
puheenjohtajan
kokouspalkkio
on
kaupunginhallituksen jäsenen palkkio korotettuna 50 %:lla. Mikäli kokous
kestää yli 3 tuntia, maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.
Sähköisistä kokouksista maksetaan palkkio.
Sähköpostikokouksista palkkiota ei makseta.
Vuosipalkkioiden ja kokouspalkkioiden määräytymisperusteiden ja
määrän osalta noudatetaan seuraavaa:
•

Järvenpään Mestaritoiminta Oy
▪ puheenjohtajan vuosipalkkio 1693,28 €

•

Järvenpään Mestariasunnot Oy
▪ puheenjohtajan vuosipalkkio 1693,28 €

•

Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy
▪ puheenjohtajan vuosipalkkio 740,81 €

•

KOY Järvenpään Terveystalo
▪ puheenjohtajan vuosipalkkio 529,15 €

Kaupunginhallituksella on tarvittaessa oikeus tarkistaa tytäryhtiöiden ja
yhteisöjen palkkioita ja vuosipalkkioita.
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