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Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1.6.2021 alkaen
327/01.00.01/2012
KH 22.05.2017 § 93
Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.
Hallintosäännön mukaan kunnan toimielinten kokouksista
suoritetaan palkkiota kunnanvaltuuston erikseen vahvistamien
perusteiden mukaan.
Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka
osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja
jäsenelle, joka osallistuu kunnanvaltuuston kokoukseen tai muiden
hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen puheenjohtajana tai
muutoin määrätylle edustajalle samojen perusteiden mukaan kuin
asianomaisen hallintokunnan jäsenelle.
Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle
varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa
asianomaisen toimielimen jäsenen 1 momentissa mainittua
kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla.
Jos kokous kestää yli kolmen tunnin ajan, palkkiota korotetaan
alkavalta tunnin jaksolta 50 %:lla laskettuna peruspalkkiosta.
Valtuusto on edellisen kerran vahvistanut kokouspalkkiot
kesäkuussa 15.6.2015 § 38. Tällöin palkkioihin ei tehty
korotuksia. Korotukset on tehty edellisen kerran vuonna 2012.
Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että luottamushenkilöiden
kokouspalkkiot hyväksytään 1.6.2017 alkaen seuraavasti (vanhat
palkkiot suluissa) :
Puheenjohtajien vuosipalkkiot:
valtuusto pj.
kunnanhallitus pj.
tarkastuslautakunta pj.
sivistyslautakunta pj.
tekninen lautakunta pj.
ympäristölautakunta pj.

1500 (1000) euroa
2000 (1680) euroa
600 (350) euroa
500 (250) euroa
500 (250) euroa
500 (250) euroa
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Kokouspalkkiot:
valtuusto
60 (55) euroa
kunnahallitus
60 (55) euroa
tarkastuslautakunta
60 (55) euroa
sivistyslautakunta
50 (46) euroa
tekninen lautakunta
50 (46) euroa
ympäristölautakunta
50 (46)euroa
keskusvaalilautakunta
50 (46) euroa
vaalilautakunnan jäsen
100 (90) euroa/päivä tai
katselmukset ja neuvottelut, joista
laaditaan erikseen pöytäkirja
50 (46)euroa
valtuuston tai hallituksen ja lautakuntien
luottamushenkilöille määräämät
erityistehtävät
50 (46) euroa
Päätös

Hyväksyttiin.
_________

VALT 30.05.2017 § 31
Asian valmistelija: kunnanjohtaja Merja Olenius
Ehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy 1.6.2017 voimaan tulevat
luottamushenkilöpalkkiot kunnanhallituksen päätöksen
mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

KH 19.04.2021 § 106
Asian valmistelija: hallintojohtaja Annika Blom, 044 7432218
Hallintosäännön mukaan kunnan toimielinten kokouksista
suoritetaan palkkiota kunnanvaltuuston erikseen vahvistamien
perusteiden mukaan. Puheenjohtajalle tai kokouksessa
puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan
kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen
kokouspalkkota korotettuna 50 prosentilla. Jos kokous kestää yli
kolmen tunnin ajan, korotetaan palkkiota jokaiselta alkavalta
tunnin jaksolta 50 prosentilla laskettuna peruspalkkiosta.

HARTOLAN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 93
§ 31
§ 106
§ 31

22.05.2017
30.05.2017
19.04.2021
24.05.2021

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja eräiden lautakuntien
puheenjohtajille määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi
puheenjohtajan tehtävistä maksetaan palkkiota kunnanvaltuuston
erikseen vahvistamien perusteiden mukaan.
Kunnanvaltuusto on edellisen kerran korottanut kokouspalkkioita
vuonna 2017, mutta kuntien välisessä tarkastelussa
luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ovat tällä hetkelllä pääosin
muita kuntia alemmalla tasolla.
Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että luottamushenkilöiden
kokouspalkkiot hyväksytään 1.6.2021 alkaen seuraavasti :
Puheenjohtajien vuosipalkkiot:
valtuuston puheenjohtaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja
lautakuntien puheenjohtajat
(ei vaalitoimielimet)

2000 euroa
3000 euroa
700 euroa

Kokouspalkkiot:
valtuusto
kunnahallitus
lautakunnat
jaostot

80 euroa
80 euroa
70 euroa
70 euroa

katselmukset ja neuvottelut, joista
laaditaan erikseen pöytäkirja
valtuuston tai hallituksen ja lautakuntien
luottamushenkilöille määräämät
erityistehtävät, iltakoulut ja seminaarit

Vaalitoimielinten palkkiot toimituspäiviltä:
Sisältää korvauksen vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta
laskentatehtävästä:
vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja 200 €
vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen
150 €
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
200 €
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista
suoritetaan vain normaali kokouspalkkio.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.
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VALT 24.05.2021 § 31
Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä luottamushenkilöiden
kokouspalkkiot 1.6.2021 alkaen kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

