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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
Hyväksytty

Kvalt 16.4.2018 (§ 11)

Voimaantulo 1.6.2018
1§

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan Kuntalain (410/2015, 82 §) mukaan
palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä
sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä
sekä ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön
mukaan.

2§
1 mom.

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti:
A
B
C
D
E

Valtuusto
Kunnanhallitus
Tarkastuslautakunta
Muut lautakunnat
Muut toimielimet

80 €
100 €
75 €
70 €
65 €

Nuorisovaltuutetulle suoritettava korvaus on 50 % sen toimielimen kokouspalkkiosta, mihin hän on osallistunut kokouksen kestosta riippumatta.
Lisäksi nuorisovaltuutetulle suoritetaan yli 5 km:n pituisista yhdensuuntaisista kokousmatkoista matkakustannusten korvausta soveltuvin osin
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
2 mom.

Kokouksella tarkoitetaan tämän pykälän 1 momentissa mainitun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa laaditaan pöytäkirja.

3 mom.

Kunnanhallituksen tai kunnanjohtajan asioiden valmistelua varten nimeämän työryhmän jäsenille maksetaan palkkiota 65 euroa, kun kokous on
ennakkoon koolle kutsuttu ja kokouksesta on laadittu muistio.

4 mom.

1 ja 3 momentin mukaisen toimielimen tai työryhmän puheenjohtajalle tai
kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan
kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen tai työryhmän jäsenen 1 ja 3 momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla.

5 mom.

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, joka osallistuu
kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu valtuuston
kokoukseen tai muiden toimielinten kokouksiin kunnanhallituksen määräämänä edustajana, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan
kuin asianomaisen toimielimen jäsenille.

2
3§
1 mom.

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1 momentissa
mainitun toimielinkohtaisen kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.

2 mom.

Jos toimielin pitää saman vuorokauden aikana useamman kuin yhden
kokouksen tai jäljempänä 6 §:ssä mainitun toimituksen, katsotaan ne
kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välissä
ole yli kahta tuntia.

4§
1 mom.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien
puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden
lisäksi puheenjohtajan tehtävistä vuosipalkkiota seuraavasti:
Valtuusto
Kunnanhallitus
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Tarkastuslautakunta
Lupalautakunta

1.900 euroa
2.100 euroa
950 euroa
950 euroa
850 euroa
700 euroa
700 euroa

2 mom.

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen
oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. Varsinaiselle puheenjohtajalle maksetaan tällaisessa tapauksessa kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion
365:s osa siltä osin, kun hän on hoitanut tehtäväänsä.

5§

1 §:n mukaisen toimielimen tai työryhmän kokouksen ajan sihteerinä tai
esittelijänä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan 2 §:n 1 tai 3 momentissa mainittu toimielinkohtainen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

6§
1 mom.

Katselmuksesta, neuvottelusta, kokouksesta tai muusta toimituksesta,
johon kunnan toimielimen jäsen osallistuu yksilöidyn päätöksen perusteella
ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 65 euroa.

3
2 mom.

Yli kolme tuntia kestävästä, edellä 1 momentissa mainitusta katselmuksesta, neuvottelusta, kokouksesta tai toimituksesta suoritetaan palkkio
50 %:lla korotettuna.

3 mom.

Luottamustoimen hoitamiseksi kunnan järjestämään koulutukseen tai seminaariin osallistumisesta maksetaan luottamushenkilölle palkkiona 65 euroa.

7§
1 mom.

Kunnan edustajaksi kuntayhtymiin tai muihin kunnan ulkopuolisten yhtiöiden ja yhteisöjen toimielimiin valittujen, kunnan nimeämien edustajien
palkkiosta on voimassa, mitä edellä 2 §:n ensimmäisessä momentissa on
määrätty valtuuston jäsenen palkkiosta.

2 mom.

Kunta ei suorita kokouspalkkiota, jos kunnan edustaja saa palkkion
luottamustehtävänsä hoitamisesta kuntayhtymältä, yhtiöltä tai yhteisöltä
tai jos palkkioperusteesta on toisin muualla määrätty.

3 mom.

Kunnan edustajaksi kuntalain 51 §:ssä tarkoitettuun yhteislautakuntaan tai
muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen kuin edellä 1 momentissa tarkoitettuun valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkiota 65 euroa kokoukselta.

8§
1 mom.

Vaalilautakunnan puheenjohtajille ja jäsenille sekä vaalitoimikuntaan kuuluville maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla
sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä
seuraavasti:
Puheenjohtajalle
Jäsenelle kolmelta ensimmäiseltä tunnilta
jonka jälkeen palkkio on
Vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja
jäsenille kotiäänestyksessä

190 euroa
65 euroa,
130 euroa
110 euroa

9§
1 mom.

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan menetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on
22 euroa. Korvaukset sidotaan yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistuksiin.

4
2 mom.

Saadakseen korvausta työansion menetyksestä luottamushenkilön tulee
esittää työnantajansa todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi,
että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

3 mom.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ- tai
virkasuhteessa tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää ansionmenetyksestä riittävä kirjallinen selvitys.

4 mom.

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys
tällaisista kustannuksistaan.
Korvaus suoritetaan todellisten kustannusten mukaan kuitenkin niin, että
tuntikorvauksen määrä on muiden kuin ansionmenetyskorvauksen osalta
enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoitteluliitteen kohdan 01 TOI 060 vähimmäisperuspalkan mukainen tuntipalkka
käytettäessä kuukausipalkan jakajana lukua 163.

10 §

Tässä säännössä mainitut palkkiot ja kustannusten korvaukset maksetaan
neljännesvuosittain.

11 §

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva kirjallinen vaatimus on esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle
voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

12 §
1 mom.

Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä,
valtuusto määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.

2 mom.

Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille maksetaan
katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon jäsen
osallistuu kunnanhallituksen yksilöidyllä päätöksellä ja josta ei laadita
pöytäkirjaa, palkkiota 65 euroa.

3 mom.

Valtuuston, kunnanhallituksen tai lautakunnan luottamushenkilölle määräämästä erityistehtävästä voidaan kunnanhallituksen harkinnan mukaan
suorittaa palkkiota erikseen määritellyin perustein.

5
13 §

Luottamushenkilöiden yli 5 km:n pituisista yhdensuuntaisista kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista
suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta,
majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Tämän Lopen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön on Lopen
kunnan valtuusto hyväksynyt 16.4.2018 (§ 11), minkä viran puolesta todistan.
Loppi 16.4.2018

Katja Väistö
hallintopäällikkö

