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SEINÄJOEN KAUPUNKI

SJK/511/02.05.00.00/2020

Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön määräaikainen 
muuttaminen ajalla 1.5.2020–31.5.2021

Kh 20.4.2020, § 115

Valtuusto on 24.4.2017 hyväksynyt 1.6.2017 voimaan tulleen Seinäjoen kaupungin
luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön.

Voimassa oleva Seinäjoen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja 
matkustussääntö, liite 115/Valt 40.

Seinäjoen kaupungin vuoden 2020 talousarvion on arvioitu toteutuvan jo ennen 
koronapandemiaa n. 10 miljoonaa euroa huonompana, jollei tasapainottamistoimia
tehdä.

Maan hallitus on todennut yhdessä tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan 
poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on linjannut toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on hidastaa virustartuntojen leviämistä sekä suojella 
riskiryhmiä. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, 
tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti. Hallituksen päättämät 
toimet vaikuttavat merkittävästi Suomen talouteen ja Seinäjoen kaupungin 
talouteen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) on arvioinut 17.3.2020 
koronaviruspandemian supistavan Suomen taloutta jopa 5 % vuonna 2020.Hallitus
on tämän ajankohdan jälkeen tehnyt uusia päätöksiä rajoitustoimenpiteistä, jotka 
vaikuttavat Suomen taloutta supistavasti. Myös maailmantalous pienenee 
merkittävästi vastaavanlaisten maailmanlaajuisten rajoitustoimien vuoksi.

Suomen Pankin uusimman ennusteen (7.4.2020) mukaan arvioidaan 
pahimmillaan supistavan Suomen taloutta vuonna 2020 jopa 20 %.

Seinäjoen kaupungin talouteen em. koronaepidemian vuoksi päätetyt 
rajoitustoimenpiteen vaikuttavat merkittävästi mm. verotulojen ja maksu- ja 
toimintatuottojen pienenemisenä. Lisäksi sosiaali - ja terveydenhuollon 
kustannukset kasvavat merkittävästi. Kustannusten säästöjä tulee lähinnä 
keskeytettävistä toiminnoista palkkakustannusten ja muiden kustannusten 
pienenemisenä. Selvää on, että tulojen menetykset ja kustannusten lisäykset 
tulevat olemaan saatavia säästöjä merkittävästi suuremmat. Tässä vaiheessa 
tarkkoja talouslukuja on mahdoton arvioida koska koronavirusepidemian 
kestoaikaa ei vielä tiedetä.

Edellä todettu kaupungin taloustilanne huomioon ottaen kaupunginhallitus on 
kokouksessaan 23.3.2020 § 89 päättänyt YT-menettelyn aloittamisesta 
rajoitettuun henkilöstöön kohdistuvana.

Maan hallitus on päättänyt noin 500 miljoonan euron tuesta kunnille 
koronavirusepidemian lisäkustannuksiin. Tämä tuki on kuitenkin tarkoitus periä 
takaisin kunnilta 2021.

Lisäksi lisätalousarviossa tultaneen antamaan kunnille noin 1 miljardin tukipaketti.

Säästöjen aikaan saamiseksi on käyty keskusteluja myös luottamushenkilöille 
maksettavien kokous- ja vuosipalkkioiden, toimituspalkkioiden ja vaalitoimielimille 
maksettavien palkkioiden määräaikaisesta alentamisesta 20 prosentilla ajalla 
1.5.2020–31.5.2021.
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Vuonna 2019 luottamushenkilöille maksettujen kokous- ja vuosipalkkioiden 
sivuluineen määrä on ollut 476 151 euroa.

Seinäjoen kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on 29.5.2017 vahvistanut 
kaupungin viranhaltijoille/työntekijöille maksettavien kertapalkkioiden 
(kokouspalkkiot) määrät. Päätökseen on tehty 18.11.2019 tarkennus. Nämä 
kertapalkkiot on määritelty kaupungin luottamushenkilöiden palkkioiden määriin 
perustuen, joten tarkoitus, että vastaavat alennukset tehdään myös 
viranhaltijoiden/työntekijöiden kertapalkkioiden määriin kaupunginhallituksen 
henkilöstöjaoston päätöksellä. Viranhaltijoille maksettujen kertapalkkioiden määrä 
sivuluineen on ollut vuonna 2019  91 706 euroa.

Em. päätösten vaikutuksena arvioidaan saatavan n. 100 000 euron säästö.

Valmistelija: hallintojohtaja Jari Jokinen

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy määräajalle 1.5.2020–
31.5.2021 Seinäjoen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja 
matkustussäännön muuttamisen niin, että siinä määriteltyjä kokous- ja 
vuosipalkkioita, toimituspalkkioita ja vaalitoimielimille maksettavia palkkioita 
pienennetään 20 prosentilla.

Kaupunginhallitus pyytää kaupunginhallituksen henkilöstöjaostoa tekemään 
kertapalkkioiden määriin vastaavat pienennykset ajalle 1.5.2020 – 31.5.2021. 

Kaupunginhallitus antaa tytäryhtiöille, tytäryhteisöille ja kaupunkikonserniin 
kuuluville säätiöille ohjeeksi tehdä vastaavat kokous- ja vuosipalkkioiden 
pienennykset ajalle 1.5.2020–31.5.2021.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670, 
jari.jokinen(at)seinajoki.fi

- - - 

Valt 27.4.2020, § 40

Kaupunginhallituksen ehdotus: 
Valtuusto hyväksyy määräajalle 1.5.2020–31.5.2021 Seinäjoen kaupungin 
luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön muuttamisen niin, että siinä 
määriteltyjä kokous- ja vuosipalkkioita, toimituspalkkioita ja vaalitoimielimille 
maksettavia palkkioita pienennetään 20 prosentilla.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670, 
jari.jokinen(at)seinajoki.fi
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