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Kokouskutsu ja esityslista

• Kaupunginhallitus valmistelee valtuustossa käsiteltävät 

asiat.

• Kokouksesta ilmoitetaan etukäteen julkisten 

kuulutusten ilmoitustaululla, internetissä kaupungin 

kotisivuilla ja sanomalehdessä.

• Esityslista postitetaan kokousta edeltävän viikon 

keskiviikkona valtuutetuille ja viidelle varavaltuutetulle.

• Esityslista julkaistaan kaupungin internet-sivuilla 

kokousta edeltävän viikon keskiviikkona.



Valtuustopäivän ohjelma

• Valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat kello 11-

12 Tietotalon Komisario-kabinetissa.

• Valtuutettujen ruokailu on kello 15.30 alkaen 

Tietotalolla (maaliskuusta alkaen kaupungintalolla).

• Valtuustoryhmät kokoontuvat kello 16-18 Tietotalolla 

(maaliskuusta alkaen kaupungintalolla).

• Valtuuston kokous alkaa kello 18.

• Kokouksen aikana on kahvitauko.



Poissaoloista ilmoittaminen

• Esteestä tai esteellisyydestä ilmoitetaan 

kaupunginkansliaan kokouspäivänä kello 12:een 

mennessä.

• Kaupunginkanslia kutsuu kokoukseen järjestyksessä 

seuraavan varavaltuutetun.

• Kokouksen aikana saapuminen ja poistuminen 

ilmoitetaan puheenjohtajalle. 

• Valtuutetun on ilmoitettava esteellisyyden syy, joka  

merkitään pöytäkirjaan.



Valtuuston sähköinen järjestelmä

• Valtuuston kokouksessa käytetään äänestyslaitetta

– nimenhuudossa

– puheenvuoro- ja kommenttipyynnöissä

– äänestyksessä

• Puheenvuorojen pituus, äänestys ja sen tulos näkyvät 

kokouksessa ja tallentuvat järjestelmään.

• Valtuutetuille lähetetään tarvittaessa kokouksen 

jälkeen äänestysluettelot.



Valtuuston pöytäkirja

• Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

kaksi varatarkastajaa.

• Esteellinen valtuutettu ei voi olla pöytäkirjantarkastaja.

• Pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään kokousta 

seuraavan viikon maanantaina klo 12 mennessä.

• Pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan 

viikon tiistaina.

• Kunnan jäsenen muutoksenhakuaika alkaa pöytäkirjan 

nähtäville asettamisesta.



Valtuuston seminaarit, kyselytunti 
ja tiedonantotilaisuus

• Kyselytunti järjestetään valtuuston kokouksen jälkeen

– Kysymykset toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 
7 päivää ennen valtuuston kokousta.

• Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan valtuuston 

kokouksen yhteydessä voidaan järjestää 

tiedonantotilaisuus, jossa esitellään ajankohtaisia 

asioita. 

• Valtuuston seminaarit pidetään erikseen määrättyinä 

valtuustopäivänä pääsääntöisesti kello 12-16.



Palkkiot luottamustehtävän hoidosta

• Kuntalain 42 §:n mukaan luottamushenkilöille maksetaan

– kokouspalkkiota 

– korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita 
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, 
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä 

– matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

• Luottamushenkilölle voidaan maksaa myös palkkioita määräajalta 

(esim. vuosipalkkiot) sekä muita erillispalkkioita.

• Kaupunginvaltuusto päättää palkkioista

-> Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 2013 (KV 17.12.2012/154)



Kaupunginvaltuuston kokoukseen 
liittyvät palkkiot

• Kokouspalkkiot

– Pj 260 e /kokous

– Varapjt 160 e /kokous

– Jäsenet 140 e /kokous

• Vuosipalkkiot 

– Pj 6 000 e/v

– Varapjt 3 000 e/v

• Ansionmenetyskorvaukset, matkakustannukset, muut korvaukset



Luottamushenkilöpalkkioiden 
maksaminen

• Kokous- ja/tai vuosipalkkioita ei tarvitse hakea erikseen

• Matkakorvaukset lasketaan ilmoitetun asuinpaikan 

mukaan kansliassa: mikäli 10 km tai enemmän -> 

auton kilometrikorvaus

• Ansionmenetyskorvaushakemuksiin riittävät 

selvitykset, esim. työnantajan todistus tai muu 

hyväksyttävä selvitys; kirjallinen vakuutus riittävä, 

mikäli korvattava määrä enint. 15 e/h

• Maksetaan neljännesvuosittain (tammi, huhti, heinä, 

loka)


