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Heinolan kaupunki   
Kaupunginhallitus   
 
    
 

Heinolan kaupungin luottamushenkilöpalkkiot ja korvaukset 1.4.2021 lu-
kien 
 

1. Säädökset 
 
 Kuntalain (2015 § 82) ja Heinolan kaupunginvaltuuston 6.3.2017 hyväksymän 

hallintosäännön perusteella kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöpalkki-
oiden ja -korvausten määristä, ansionmenetyskorvauksen ylärajasta ja muusta 
menettelystä palkkioiden ja korvausten maksamisessa. 

 
 

2. Kokouspalkkiot 
 

1. Valtuusto ja sen valiokunnat 120 € 
2. Kaupunginhallitus 120 € 
3. Lautakunnat 120 € 
4. Jaostot  90 € 

 
 

3. Vuosipalkkiot 
 
 Valtuuston puheenjohtajille, kaupunginhallituksen puheenjohtajille sekä alla 

mainittujen lauta- ja johtokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkion 
lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä seuraavan suuruinen 
vuosipalkkio: 

 
 valtuuston puheenjohtaja 4 500 € 

valtuuston 1. varapuheenjohtaja  1 200 € 
valtuuston 2. varapuheenjohtaja 1 200 € 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja 5 000 € 
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja  1 200 € 
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja 1 200 € 
lautakunnan puheenjohtaja  1 200 € 
valtuustoryhmän puheenjohtaja 75 €/valtuustoryhmään kuuluva valtuu-

tettu (vuosittain sen mukaisesti kuinka 
suuri valtuustoryhmä on kunkin vuoden 

alussa) 
  

kaupunginhallitus 8.5.2017 § 135 

kaupunginhallitus 23.10.2017 § 292 

kaupunginhallitus 8.3.2021 § 
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Milloin edellä tässä pykälässä mainittu puheenjohtaja on estynyt hoitamasta 
tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut 
yhden kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta varapuheenjohtajalla on oikeus saada 
suhteellinen osa vuosipalkkiosta. 
 

 
4. Vaalitoimielinten palkkiot toimituspäiviltä 

 
 Sisältää korvauksen vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtä-

västä: 
 

vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja 230 € 
vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varapuheenjohtaja 180 € 
vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen 150 € 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 230 € 

 
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista suoritetaan vain 
normaali kokouspalkkio. 

 
 

5. Luottamushenkilön ansionmenetyskorvaus 
 
 Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 60 €.  
 

Hallintosäännön 145 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä 
ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 20 € tunnilta.  
 
 

6. Pöytäkirjan tarkastuspalkkio 

Pöytäkirjan tarkastajana toimimisesta maksetaan palkkiona 20 €/tarkastus. 

 

7. Toimenpidepalkkio edustustehtävistä 

Luottamushenkilöille maksetaan toimielimen tai kaupunginjohtajan tai toimiala-

johtajan päätöksellä suoritetusta edustustehtävästä 120 €:n suuruinen palkkio 

silloin, kun tilaisuuden järjestäjä ei maksa palkkiota. 
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