Kertakorvauksen tai kokouspalkkion maksaminen viranhaltijoille tai työntekijöille
Kaupunginhallitus 25.02.2013 § 80

Valmistelija: vt.henkilöstöjohtaja Christina Söderlund,
christina.soderlund@salo.fi, 02 7782103
1.1.2009 voimaan tulleen viranhaltijoiden ja työntekijöiden
kokouspalkkioita koskevan säännön mukaan kaupunginvaltuuston ja
–hallituksen sekä muun toimielimen kokouksesta maksetaan 60 €:n
kokouspalkkio. Kokouksessa esittelijänä ja sihteerinä toimivalle
viranhaltijalle ja työntekijälle maksetaan jäsenen palkkio 75 %:lla
korotettuna. Kokouksesta, joka kestää yli kolme tuntia, maksetaan palkkio
50 %:lla korotettuna jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka työntekijä tai
viranhaltija on saapuvilla yli ensimmäisen kolmen tunnin. Korotus
lasketaan peruspalkkiosta. Kokouspalkkiota ei makseta virka-aikana
pidettävästä kokouksesta.
Palkkiosääntöä on kunnallisten virka- ja työehtosopimusten muutosten
johdosta muutettava. KVTES 2012–2013 ei sisällä enää erillistä määräystä
kokouspalkkiosta, vaan luvun 14 §:n mukainen kertapalkkio voidaan
maksaa viranhaltijalle / työntekijälle muun ohessa hänen osallistuessaan
toimielimen kokoukseen. Kunnallisen eläkelain 68 §:n 3 momentin mukaan
kokouspalkkiota ei pidetä työstä maksettavana vastikkeena eikä sen näin
ollen katsota olevan eläkkeen perusteena huomioon otettavaa ansiota.
Näin ollen kokouspalkkiosta ei makseta eläkemaksua. Kunnallisen
eläkevakuutuksen tulkinnan mukaan KVTES:n mukainen kertapalkkio ei
ole Kuel:n 68 §:n 3 momentissa tarkoitettua kokouspalkkiota, joten
kertapalkkiosta, vaikka se maksetaan kokouksiin osallistumisen
perusteella, on maksettava eläkemaksua. Kun KVTES 2012–2013 on tullut
voimaan 1.1.2012, maksut tulee maksaa KVTES.n voimaantulon jälkeen
maksetuista kertapalkkiosta.
Joissakin tilanteissa opetusalan virka- ja työehtosopimukseen kuuluva
henkilö voi osallistua kaupungin kokouksiin. Koska opetushenkilöstölle ei
ole määritelty säännöllistä työaikaa, työajan katsotaan alkavan
kokouspalkkiota maksettaessa kunnassa/kuntayhtymässä noudatettavan
säännönmukaisen toimistotyöajan alkamisajankohtana ja päättyvän kello
16.00.
TS 2012–2013 16 §:n mukaan TS:n soveltamisalalla maksetaan edelleen
kokouspalkkiota. TS:n perusteella maksetuista kokouspalkkioista ei
maksua edelleenkään makseta. Kunnallinen yleinen virka- ja
työehtosopimus (KVTES) 2012–2013 ei sisällä erillistä määräystä
kokouspalkkiosta, vaan palkkausluvun 14 §:n mukainen kertapalkkio
voidaan maksaa viranhaltijalle mm. hänen osallistuessaan toimielimen
kokoukseen. Yleiskirjeen 37/2011 mukaan kertapalkkiopykälän 2
momentin määräykset korvaavat kokouspalkkiota koskevan määräyksen,
mutta vastaavat sisällöltään entistä määräystä (KVTES 2010–2011 11 §).

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin toimielinten kokouksiin
osallistuville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan kokouspalkkiona
virka- ja työehtosopimuksen tarkoittama kertakorvaus lukuun ottamatta
teknisten sopimuksen piirissä olevia henkilöitä, joille kokouspalkkio on
sopimuksen mukaisesti mahdollista. Kokoukseen osallistumiseen
perustuva kertakorvaus ja teknisten sopimuksen alaiselle henkilöstölle
maksettava kokouspalkkio on 60 €. Kertakorvauksesta peritään
eläkemaksu, mutta kokouspalkkiosta sitä ei peritä. Kokouksessa
esittelijänä ja sihteerinä toimivalle viranhaltijalle ja työntekijälle maksetaan
jäsenen korvaus 75 %:lla korotettuna. Kokouksesta, joka kestää yli kolme
tuntia, maksetaan kertakorvaus 50 %:lla korotettuna jokaiselta alkavalta
tunnilta, jonka työntekijä tai viranhaltija on saapuvilla yli ensimmäisen
kolmen tunnin. Korotus lasketaan kertakorvauksen perustasosta.
Kertakorvausta ei makseta virka-aikana pidettävästä kokouksesta. Edellä
oleva koskee kokouspalkkiona teknisten sopimuksen piiriin kuuluvia.
Tämä ohje astuu voimaan 1.1.2013. Samalla kumotaan 1.1.2009 voimaan
tullut palkkiosääntö.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 224

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund,
christina.soderlund@salo.fi, 02 7782103
1.3.2014 voimaan tullut teknisten sopimus on muuttunut saman
sisältöiseksi (II luku 16 § 2. mom. soveltamisohje) KVTES:n
kertakorvausta koskevien määräysten kanssa. Kokouspalkkio on poistunut
ja jatkossa kokouksiin osallistumisesta maksetaan kertakorvausta, jotka
ovat samat kuin KVTES:n määräysten muuttuessa kaupunginhallituksessa
päätettiin.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että teknisten sopimuksen piirissä olevaan
henkilöstön kokouksiin osallistumisessa noudatetaan kaupunginhallituksen
25.2.2013 tekemää kertakorvausta koskevaa päätöstä. Muutos astuu
voimaan 1.3.2014.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

