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1 $ Soveltamisala

Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä taimuusta vastaavasta syystä,
sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaan.

Tätä palkkiosääntöä sovelletaan viranhaltijoihin/työntekijöihin näiden toimiessa
esittelijänä, sihteerinä tai asiantuntijana luottamuselimen kokouksissa toimivaltaisen
viranomaisen määräyksen noj alla muulloin kuin säännöllisenä työaikanaan.

2 $ Kokouspalkkiot

L Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:
a) kunnanvaltuusto, -hallitus, tarkastuslautakunta

ja

seutuvaltuusto

b) muut

lautakunnat

c) johtokunnat, toimikunnat, muut

ja

60 €/kokous

työryhmät

45 €/kokous

toimielimet
45 €/kokous

2. Puheenjohtaj alle, toimielimen sihteerille ja esitte lij änä toimivalle maksetaan
kokouspalkkio 50 Yr:Ila korotettuna. Samasta kokouksesta suoritetaan korotettu
palkkio ainoastaan yhdelle esittelij änä toimivalle.
3. Valtuuston puheenjohtajalleja varapuheenjohtajille,jotka osallistuvat
kunnanhallituksen kokoukseen, maksetaan kunnanhallituksen kokouspalkkio.

Vastaavasti kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajallejajäsenille,
jotka osallistuvat kunnanvaltuuston kokoukseen tai muiden toimielinten kokouksiin
luottamustehtäviensä johdosta, maksetaan kokouspalkkio samojen perusteiden
mukaan kuin asianomaisen toimielimen jäsenelle.

3 $ Samana päivänä pidetyt kokoukset
sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona
kokoontuu yhtenä kalenterivuorokautena useammin kuin kerran, maksetaan
kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole
kulunut vähintään kaksi tuntia.

Mikäli

Mikäli uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut
vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia,
maksetaan kokouspalkkio 50 %o:lla korotettuna.

4 $ Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä
oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:
Kunnanvaltuuston

puheenjohtaja

Kunnanhallituksen puheenjohtaj

1.500 €

a

2.000 €

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta
tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti
jatkunut kuukauden. Senjälkeiselta ajalta varapuheenjohtajalla on oikeus saada
suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

Vuosipalkkioon sisältyy mm. kokouksiin valmistautuminen, asioihin perehtyminen,
asioiden tiedottaminen, kunnan edustaminen, neuvottelut asianomaisen toimielimen
esittelijän kanssa sekä muut sellaiset neuvottelut, joista ei tässä palkkiosäännössä ole
erikseen palkkiota säädetty.
5 $ Asiantuntijat

Asiantuntijalle, joka on kutsuttu tässä palkkiosäännössä mainitun toimielimen
kokoukseen, maksetaan korvaus seuraavasti:
- kokouksessa läsnä alle kaksi

- läsnä vähintään kaksi

tuntia

50 % ko. toimielimen
jäsenen kokouspalkkiosta

tuntia

100 % ko. toimielimen
jäsenen kokouspalkkiosta

6 $ Toimituspalkkio

Luottamushenkilö, joka on nimettynä muuhun kuin tässä palkkiosäännössä
tarkoitettuun kokoukseen neuvotteluun tai toimitukseen, edustaa kuntaa tahi valvoo
toimialaansa, ja siitä on päätetty kokouksessa, suoritetaan palkkio l5 € /tunti,
vähintään
7 $ Seminaarit

4

5€

ja enintään 120 €lkalenterivuorokausi.

ja iltakoulut
Valtuuston ja hallituksen seminaareista ja iltakouluista maksetaan 45 €/seminaari tai

iltakoulu.

I

$ Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta

ja -toimikunta

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja
jäsenille maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy
korvaus vaalitoimituksen päätyffyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti:

-puheenjohtaja
-jäsen

120 €lpiíivä

90 €.lpäivä

Jos vaalitoimituspäivän pituus on alle viisi tuntia, maksetaan yllä mainitusta
palkkiosta 50 %.

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän
säännön 2 $:n mukaan määräytyvä lautakunnan palkkio.
Keskusvaalilautakunnan sihteeril le maksetaan vaalien hoitamisesta 600 €.

9 $ Yhteiset toimielimet

Kunnan edustajaksi kuntalain 77 $:ssä tarkoitettuun yhteistoimielimeen tai muuhun
kuntien yhteistoimintaelimeen valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkiota
soveltuvin osin tämän palkkiosäännön mukaisesti, jollei edustaja saa palkkiota muun
kunnan tai toimielimen suorittamana.
Kunnan edustajaksivalitun on ilmoitettava keskustoimistoon maksatusta varten
kokoukset, joista yhteistoimintaorganisaatio ei maksa kokouspalkkioita.
9 $ Ansionmenetyskorvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syytä kultakin alkavalta tunnilta,
ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Koruaus maksetaan todellisen ansionmenetyksen mukaan, kuitenkin enintään 25

€/tunti.
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta
työnantaj an todi stus s i itä sekä kustannuks i sta hyväksyttävä se lvitys. Työnantaj an
todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika
olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka
virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti
riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista
kustannuksista. Ilman todistusta ja selvitystä maksettava korvaus on 10 €/tunti.
10 $

Erinäisiä määräyksiä
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai
luottamustehtävän hoitamisesta laaditluihin muistioihin. Tämän säännön mukaiset
palkkiot maksetaan nelj ännesvuosittain.

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten
korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden kuukauden
kuluessa.

1l $ Matkakustannukset
Matkakustannusten korvausten ja päivärahojen maksamisessa noudatetaan
kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen
määräyksiä.

