UURAISTEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ
VALTUUSTOKAUDELLE 2017–2021
1 § Soveltamisala
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaisesti.
Tätä palkkiosääntöä sovelletaan viranhaltijoiden ja työntekijöiden näiden toimiessa esittelijänä, sihteerinä tai asiantuntijana luottamuselimien kokouksissa toimivaltaisen viranomaisen
määräyksen nojalla muulloin kuin säännöllisenä työaikanaan vähintään puoli tuntia tai niin,
että kokous alkaa kello 16:00 jälkeen.
2 § Kokouspalkkiot
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan toimielinten jäsenille seuraavat kokouspalkkiot:





Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Lautakunnat
Toimikunnat, luottamuselimen päätöksellään
nimeämät työryhmät, jaostot ja toimielimet

70 €
70 €
50 €
50 €

Nuorisovaltuuston kokouspalkkioista päätetään erikseen sivistyslautakunnassa. Nuorisovaltuuston valitsemalle edustajalle, hänen osallistuessaan kunnanvaltuuston tai sivistyslautakunnan kokouksiin, maksetaan kokouspalkkio tämän pykälän mukaisesti.
Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta
laaditaan pöytäkirja. Kokouksella tarkoitetaan myös toimielimen nimeämää jaosta tai työryhmää, joka on koolle kutsuttu ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio.
Kokouksen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle (toimielimen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja) sekä esittelijänä ja sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle, viran/toimenhaltijalle suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio korotettuna
50 %:lla. Sellaiselle puheenjohtajalle, joka saa toimestaan jäljempänä 4 §:ssä määrättyä
vuosipalkkiota, korotukset suoritetaan siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää vuosipalkkion
määrän. Palkkio maksetaan ainoastaan yhdelle henkilölle kultakin kokoukselta.
Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen, suoritetaan kunnanhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Kunnanhallituksen
puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle, joka osallistuu kunnanvaltuuston kokoukseen tai kunnanhallituksen määräämänä edustajana kunnan muun toimielimen kokoukseen, suoritetaan
asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio.
Toimielimen pöytäkirjantarkastajalle maksetaan erillisestä allekirjoituskäynnistä 50 % palkkiosta. Toimielimen puheenjohtajalle erillisestä allekirjoituskäynnistä ei makseta palkkiota.
Matkakorvaukset korvataan siten kuin palkkiosäännössä sanotaan.

3 § Pitkät kokoukset ja samana päivänä pidettävät kokoukset
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan edellä 2 §:ssä tarkoitettuja palkkioita 50 %:lla
jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on kokouksessa saapuvilla, ei kuitenkaan enää kokouksen kestettyä yli viisi tuntia.
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen tai jäljempänä 7 §:ssä tarkoitetun toimituksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi
kokoukseksi, jollei kokousten välinen aika ole yli kuusi tuntia.
4 § Vuosipalkkiot
Valtuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien puheenjohtajalle sekä
valtuuston ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajille suoritetaan edellä 2 §:n mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä seuraavan suuruiset
vuosipalkkiot:
1000 €
250 €
2000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1000 €

Valtuusto, puheenjohtaja
Valtuuston varapuheenjohtajat
Kunnanhallitus, puheenjohtaja
Kunnanhallitus, varapuheenjohtaja
Peruspalvelulautakunta, puheenjohtaja
Sivistyslautakunta, puheenjohtaja
Tekninen lautakunta, puheenjohtaja
Ympäristöjaos, puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta, puheenjohtaja

Vuosipalkkioiden lisäksi puheenjohtajille maksetaan ko. toimielimen esittelijän kanssa käydystä asioiden valmistelusta 50 €/kerta sekä matkakorvaukset. Korvaus perustuu viranhaltijan palaveristä tekemään lyhyeen muistioon, jossa on mainittu läpikäydyt asiat.
Milloin edellä mainittu puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen
maksetaan sijaisena toimivalle varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden
vuosipalkkiosta 365. osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään.
5 § Vaalitoimielinten palkkiot
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavat palkkiot:
–
–

Puheenjohtaja
Muu jäsen

150 €
100 €

Edellä mainittuihin palkkioihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä. Mainitut palkkiot maksetaan 50 % alennettuna, mikäli puheenjohtaja tai jäsen ei osallistu vaalityöskentelyyn vähintään viisi tuntia vaalitoimituspäivänä.
6 § Kutsuntalautakunnan palkkiot
Kutsuntalautakuntaan valitulle kunnanhallituksen edustajalle maksetaan kunnanhallituksen
jäsenen kokouspalkkio vähennettynä hänen valtion varoista saamallaan päivärahalla ja palkkiolla.

7 § Muut palkkiot
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnan luottamushenkilö
osallistuu toimielimen päätöksen perusteella tai kunnanjohtajan/toimialajohtajan pyynnöstä,
ja josta laaditaan pöytäkirja tai muu asiakirja, maksetaan 50 euron kokouspalkkio ottaen
huomioon edellä 3 §:ssä tarkoitetut korotukset.
Kunnan edustajaksi kuntayhtymän tai kuntien edustajainkokouksiin, ylikunnallisiin toimikuntiin, yhteisöihin ja taloyhtiöihin nimetylle luottamushenkilölle maksetaan 70 euron kokouspalkkio kokouksista, joista laaditaan pöytäkirja tai muu asiakirja, ottaen huomioon edellä 3
§:ssä tarkoitetut korotukset, paitsi milloin kunnan edustaja saa palkkion tehtävän hoitamisesta kuntayhtymältä tai yhteisöltä.
Valtuustoseminaarista ja kunnanhallituksen tai muun kunnan toimielimen iltakoulusta maksetaan ko. toimielinten kokouspalkkioita vastaava palkkio ilman 3 §:ssä tarkoitettuja korotuksia.
Mikäli kuitenkin samassa yhteydessä pidetään myös ko. toimielimen kokous, luetaan ne kokouspalkkioita maksettaessa yhdeksi kokoukseksi, jolloin noudatetaan edellä olevaa maksukäytäntöä myös korotettujen palkkioiden osalta.
8 § Koulutustilaisuuteen osallistumisesta suoritettava korvaus
Koulutustilaisuuteen määrätylle luottamushenkilölle suoritetaan koulutusajalta ansiomenetysten korvausta ja muiden luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvien kustannusten korvausta
ja siihen liittyviltä matkavuorokausilta majoittumiskorvausta, matkakustannusten korvausta ja
päivärahaa esitetyn laskun perusteella kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan. Koulutustilaisuuksista ei makseta kokouspalkkiota.
Kuntavierailulle ja muihin kunnan ulkopuolelle suuntautuviin tapahtumiin osallistuvalle luottamushenkilölle ei suoriteta päivärahaa eikä majoittumiskustannusten korvausta, jos matkan
aikana luottamushenkilöllä on vapaa ruokailu ja majoitus.
9 § Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi on aiheutunut sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvaus on todellista ansionmenetystä tai kustannusta
vastaava, kuitenkin enintään 25 € tunnilta.
Korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista haetaan tarkoitusta varten laaditulla hakemuslomakkeella, jonka liitteenä toimitetaan kirjallinen selvitys asiasta.
Ansionmenetyksestä on esitettävä työnantajan todistus, josta ilmenee, että luottamustoimen
hoitamiseen käytetty aika olisi ollut työaikaa ja että palkkaa tältä ajalta ei makseta. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää ansionmenetyksestä sen toteamiseen
riittävä kirjallinen selvitys.
Kunnan, luottamushenkilön ja tämän työnantajan kesken voidaan luottamushenkilön aloitteesta sopia järjestelystä, jossa kunta maksaa ansionmenetyskorvauksen luottamushenkilön
sijasta tämän työnantajalle. Luottamushenkilön ja tämän työnantajan tulee huolehtia sanotun
maksujärjestelyn edellyttämien kirjallisten selvitysten toimittamisesta kunnalle. Myös tällaisessa järjestelyssä tuntikorvauksen enimmäismäärä on edellä 1 momentissa määrätty.

Luottamushenkilön käyttöön voidaan antaa luontoisetuna viestintävälineitä tai maksaa korvausta omien laitteiden käytöstä, mikäli se katsotaan toimen hoitamisen vuoksi tarpeelliseksi.
Laitteista peritään voimassaolevien säännösten mukainen vero. Päätöksen viestintävälineiden antamisesta tai korvauksen maksamisesta tekee kunnanhallitus.
10 § Palkkioiden ja korvausten maksaminen
Kokous- ja vuosipalkkioiden maksaminen perustuu kokouspöytäkirjoihin, tilaisuuksista laadittuihin muistioihin tai muihin luotettaviin selvityksiin. Tässä säännössä mainitut kaikki palkkiot
maksetaan kaikille toimielimille puolivuosittain.
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva hakemus liitteineen on toimitettava
sen hyväksymisestä päättävälle viranhaltijalle kahden kuukauden kuluessa ansionmenetyksen tai kustannusten aiheutumisesta. Tämä koskee korvauksen hakemista niistä matkakustannuksista, jotka aiheutuvat Uuraisten ulkopuolelle tehdyistä toimielimen kokouksista. Hyväksytyt korvaukset maksetaan kuukauden kuluessa hakemuksen toimittamisesta. Palkkiota
haetaan matkakustannusten ja erityistehtävien korvaushakemuslomakkeella.
11 § Muut korvaukset
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkustamiskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa,
kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen asianomaiset määräykset. Tästä poikkeuksena luottamushenkilölle korvataan tositteen mukaisesti myös muualla kuin lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä autosta peritty seisontapaikkamaksu.
Edellä 1 momentissa määrätystä huolimatta suoritetaan edellä 2 §:ssä tarkoitettuun oman
kunnan toimielimen kokoukseen tehdystä matkasta matkakustannusten korvausta kulkuvälineestä riippumatta se määrä, mikä virka- ja työehtosopimuksen mukaan kulloinkin oman auton käyttämisestä virkamatkalla ensimmäiseltä 5 000 kilometriltä vähintään suoritetaan.
12 § Erityistehtävä
Sellaisesta luottamustehtävästä, jota ei ole mainittu tässä säännössä, kunnanvaltuusto määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.
Luottamushenkilön erityistehtävästä, joka perustuu kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen tai
muun toimielimen määräykseen tai kunnanjohtajan/toimialajohtajan pyyntöön, suoritetaan
palkkiota 50 €. Edustustehtävistä, jotka sisältävät ruokailun, ei makseta palkkiota. Jos erityistehtävä on Uuraisten ulkopuolella, siitä aiheutuvat matkakustannukset korvataan kuten 10
§:ssä on kuvattu. Erityistehtävästä johtuvaa palkkiota haetaan matkakustannusten ja erityistehtävien korvaushakemuslomakkeella.
Tämä sääntö tulee voimaan 1.6.2017 lukien.

