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Vuoden 2012 alusta voimaan tulleesta kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) on poistunut luvun II § 11,
jossa määriteltiin viran- ja toimenhaltijoille maksettavat kokouspalkkiot. KVTES 2012 - 2013 ei siis sisällä enää erillistä määräystä
kokouspalkkioista, vaan luvun 14 §:n mukainen kertapalkkio voidaan maksaa viranhaltijalle/työntekijälle muun ohessa hänen
osallistuessaan toimielimen kokoukseen.
TS 2012 - 2013 16 §:n mukaan TS:n soveltamisalalla maksetaan
edelleen kokouspalkkioita.
Kunnallisen eläkelain 68 §:n 3 momentin mukaan kokouspalkkioita ei pidetä työstä maksettavana vastikkeena eikä sen näin ollen
katsota olevan eläkkeen perusteena huomioon otettavaa ansiota.
Näin ollen kokouspalkkiosta ei makseta eläkemaksua.
Kevan 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. TS:n perusteella maksetuista kokouspalkkioista ei maksua edelleenkään makseta.
KVTES:ssa on seuraava säännös kertapalkkiosta II luvun 14
§:ssä:
1. momentti
Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkiota, mikäli
kunnan asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen
perustelluksi. Kertapalkkiota voidaan käyttää esim. silloin, kun
työnantaja haluaa palkita yksilöä tai ryhmää.
Soveltamisohje: Toimivaltainen viranomainen päättää kertapalkkioiden suuruudesta.
2. momentti
Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio myös
muusta erityisestä syystä, mikäli kunnan asianomainen viranomainen harkitsee sen perustelluksi.
Soveltamisohje: Erityisenä syynä voi olla esim. viranhalti-

jan/työntekijän osallistuminen toimielimen kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla. Kertapalkkiota ei makseta viranhaltijalle/työntekijälle, joka saa kokouksen ajalta lisä-,
yli-, ilta-, yö- tai sunnuntaikorvauksen tai eri palkan tai palkkion
kokouksessa suoritettavasta tehtävästä.
KVTES:n III luvun 23 §:n 2. momentin mukaan paikallisesti voitaisiin sopia sopijajärjestön, luottamusmiehen tai viranhaltijan/työntekijän kanssa siitä, että johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevalle ei makseta kokouksen ajalta 23 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja korvauksia, vaan niiden sijasta maksetaan kokouspalkkio. Erilaisia käytäntöjä eri viranhaltijaryhmien kohdalla ei ole
perusteltua tehdä.
Em. muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia muutoin kuin, että
kertapalkkiona maksettavista kokouspalkkioista maksetaan eläkemaksu.
Henkilöstöjaoston puheenjohtaja Eero Kärkkäinen:
Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto
päättää, että viranhaltijan/työntekijän osallistuessa toimielinten
kokouksiin toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla, viranhaltijoille/työntekijöille maksetaan 1.1.2013 alkaen kokouksista KVTES:n II luvun 14 §:n mukainen kertapalkkio luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön ja käytännön mukaisesti.
Esittelijälle ja pöytäkirjanpitäjälle (sihteerille) maksetaan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön ja käytännön mukaisesti palkkio 50 %:lla korotettuna. Viranhaltijan/työntekijän
toimiessa kokouksessa sekä esittelijänä että sihteerinä maksetaan vain yksi korotettu palkkio.
Kertapalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija/työntekijä osallistuu toimielimen kokoukseen muulloin kuin
varsinaisena työaikanaan. Kertapalkkiota ei makseta viranhaltijalle/työntekijälle, joka saa kokouksen ajalta lisä-, ilta-, yö- tai sunnuntaityökorvauksen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Esko Lehto ja Matti Taponen ilmoittivat olevansa
esteellisiä ja poistuivat käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta.

