JÄMIJÄRVEN KUNTA

PALKKIOSÄÄNTÖ 2021

JÄMIJÄRVEN KUNNAN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

1 § SOVELTAMISALA
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja
korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä, ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaisesti.
Tätä palkkio- ja matkustussääntöä sovelletaan myös viranhaltijaan/työntekijään, joka
on saapuvilla kuntalaissa tarkoitetun toimielimen kokouksessa sihteerinä, esittelijänä,
asiantuntijana tai muutoin lain tai asetuksen säännöksen, ohje- tai johtosäännön
määräyksen tai kunnan asianomaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla
muulloin kuin varsinaisena työaikanaan vähintään puolen tunnin ajan tai niin, että
kokous alkaa vähintään kaksi tuntia hänen varsinaisen työaikansa päättymisen jälkeen.

2 § KOKOUSPALKKIOT
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkioita seuraavasti
a)
b)
c)
d)

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Lautakunnat
muut toimielimet

€
45 €
45 €
35 €
30 €

Kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen asettaman muun toimielimen kokouksesta
maksetaan palkkio lautakunnan palkkioperusteiden mukaisesti. Työryhmien kokouksista palkkio luottamushenkilöille maksetaan toimituspalkkion mukaan.
Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kuntalain tai muun lain tai asetuksen
säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti
koollekutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa laaditaan pöytäkirja.
Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle, joka
osallistuu muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen määräämänä edustajan, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuina asianomaisen
hallintoelimen jäsenelle.
Toimielimen puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan 2 §:n 1 momentissa mainittua
kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla.

Mikäli kokous kestää yli kolme tuntia palkkioita korotetaan 50 %.lla jokaista alkavaa
tuntia kohden. Korotus lasketaan peruspalkkiosta.
Jos toimielin pitää saman päivän kuluessa useamman kuin yhden kokouksen, kokouspalkkio suoritetaan eri kokousten yhteenlasketun kestoajan mukaan.

3 § PUHEENJOHTAJAN VUOSIPALKKIO
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 §:ssä
määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi vuosittain palkkiota seuraavasti

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

€
1 100 €
1 500 €

Muiden kuntalain/hallintosäännön mukaisesti asetettujen toimielinten puheenjohtajien vuosipalkkioista päätetään erikseen toimielintä asetettaessa.
Mikäli puheenjohtaja tai muu edellä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta
tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle tai muulle tehtävää hoitavalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes
asianomainen palaa hoitamaan tehtäviään.
Soveltamisohje:
Vuosipalkkioon kuuluu
-

korvaus kokoukseen liittyvistä puheenjohtajan tehtävistä ennen kokousta, kokouksen aikana ja sen jälkeen
korvaus kunnan lukuun aseman perusteella suoritettavista edustustehtävistä,
sekä
korvaus kokousasioihin tutustumisesta ja mahdollisista toimistopäivistä tai toimistokäynneistä

Vuosipalkkioon ei kuulu
-

-

toimiminen kunnan tai asianomaisen hallintokunnan virallisena edustajan kokouksessa tai neuvottelussa, jos vuosipalkkioon oikeutettu on asianomaisen hallintoelimen päätöksellä erikseen tehtävään nimetty
toimiminen asianomaisen hallintokunnan nimeämänä katselmuksissa tai huomattavasti aikaa vievissä muissa toimituksissa, sekä
koulutuksen osallistuminen

Viimeksi mainittuihin ryhmiin kuuluvista tehtävistä suoritetaan eri korvaus palkkiosäännön mukaan.
Palkkion maksamisesta riippumatta luottamushenkilöillä on oikeus luottamustoimen
hoidossa tarpeellisten tehtävien hoidon osalta saada ansionmenetyksen korvaus ja

matkakustannusten korvaus ym. korvaukset siten kuin palkkiosäännössä on lähemmin määritelty.

4 § VAALILAUTAKUNTA JA –TOIMIKUNTA
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle suoritetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä.
Puheenjohtaja
Vaalilautakunnan jäsen
Vaalitoimikunnan jäsen

€
90 €
70 €
70 €

5 § SIHTEERIN PALKKIO
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan, jollei hän saa tehtävästään vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

6 § KUNTAYHTYMÄT JA EDUSTAJAINKOKOUKSET
Kun kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai muu hallintoelin on valinnut luottamushenkilön sellaiseen edustajainkokoukseen, toimikuntaan, varsinaiseen kunnallishallinnon alaan kuulumattomaan toimielimeen tai muuhun vastaavanlaiseen luottamustoimeen, josta ei makseta palkkiota tai korvausta, suoritetaan tälle 2 §:n 1
momentin d) kohdan määrää vastaava palkkio ilman saman pykälän 6 momentin
mukaista korotusta, jollei kunnanhallitus erityisessä tapauksessa toisin päätä. Sama
koskee myös kunnan järjestämiin tiedotustilaisuuksiin osallistumista.

7 § ANSIONMENETYKSET JA KUSTANNUKSET
Luottamusmiehelle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen
vuoksi aiheutuneista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudelta.
Saadakseen korvausta työansion menetyksestä luottamushenkilön tulee esittää
työnantajan todistus siitä. 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. Sama koskee myös selvitystä luottamustoimen johdosta aiheutuvista kustannuksista.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 10,00 €/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden
kustannusten määrästä.

8 § VAATIMUKSEN ESITTÄMINEN
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai
luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai
tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuudenkuukauden kuluessa sille henkilölle,
jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

9 § MUUT KORVAUKSET
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä
korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen I matkaluottaa koskevat määräykset, kuitenkin siten, että kunnanhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.

10 § PALKKIOIDEN MAKSATUS
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan puolivuosittain heinä- ja joulukuussa.
Matkakorvaukset voidaan maksaa myös useammin.

11 § MUUT
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, kunnanhallitus
määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.

12 § VALITUSTEN RATKAISEMINEN
Luottamusmiehen vaatimuksen häneltä evätyn korvauksen suorittamisesta ratkaisee kunnanhallitus.

