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1§

Soveltamisala
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustehtävän hoitamisesta ja
korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustehtävän vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä, ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaan.
Kunnan palveluksessa olevalle kunnallisen toimielimen kokoukseen osallistuvalle henkilölle maksetaan samaa palkkiota, jota toimielimessä sovelletaan.

2§

Kokouspalkkio
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti:
valtuusto ja sen toimikunnat
hallitus ja sen jaostot
lautakunnat ja niiden jaostot
muut toimielimet

75 €
75 €
50 €
45 €

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle suoritetaan kokouspalkkio,
joka vastaa 1 momentissa asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla.
Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhallituksen
kokoukseen, sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille,
jotka osallistuvat valtuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenille.
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua laadittuihin kokouspöytäkirjoihin
tai muistioihin. Poikkeustapauksissa vastuussa oleva toimielin voi päättää, että palkkio
suoritetaan, vaikka ei pöytäkirjaa tai muistiota ole laadittu.
3§

Samana päivänä pidettävät kokoukset
Yli kolme tuntia kestävältä kokoukselta suoritetaan 2 § 1 momentissa mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
Jos hallintoelin pitää saman päivän kuluessa useamman kuin yhden kokouksen, kokouspalkkio suoritetaan eri kokousten yhteenlasketun kestoajan mukaan, mikäli kokousten
välinen aika ei ylitä kahta tuntia.

4§

Vuosipalkkio
Valtuuston, kunnanhallituksen ja alla mainittujen lautakuntien ja toimielinten puheenjohtajille suoritetaan 2 §:ssä mainittujen kokouspalkkioitten lisäksi puheenjohtajan tehtävistä
vuosipalkkio seuraavasti:
valtuusto
kunnanhallitus

1500 €
2500 €

3

rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta
kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
tarkastuslautakunta
peruspalvelulautakunta
tekninen lautakunta
sivistyslautakunta
– ruotsinkielinen jaosto
– suomenkielinen jaosto
saaristolautakunta
keskusvaalilautakunta (vaalivuoden aikana)

400 €
400 €
400 €
600 €
600 €
400 €
400 €
400 €
200 €
200 €

Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen suoritetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkio, joka on suuruudeltaan vuosipalkkio jaettuna 365:llä siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan
tehtäviään.
Valtuustoryhmien puheenjohtajille suoritetaan vuosipalkkio, joka koostuu 200 euron vuosittaisesta perusosasta sekä 20 euron lisäosasta ryhmän jokaista seuraavaa jäsentä
kohti.
5§

Sihteerin palkkio
Luottamushenkilölle, joka toimii hallintoelimen sihteerinä, suoritetaan 2 § 1 momentissa
mainittu palkkio korotettuna 50 %:lla, mikäli hän ei saa vuosi-, kuukausi- tai muuta erityistä palkkiota sihteerin tehtävästä.
Kunnan palveluksessa olevalle hallintoelimen sihteerinä tai esittelijänä toimivalle henkilölle maksetaan 2 § 1 kohdassa mainittu palkkio korotettuna 50 %:lla. Esittelijöillä toimielimessä, jolla hallintosäännön mukaan on kaksi esittelijää, ja jotka kumpikin ovat esitelleet asioita samassa kokouksessa, on kummallakin oikeus saada korotettua palkkiota.

6§

Katselmus, neuvottelu, toimitus
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnallisen toimielimen
jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta kirjoitetaan pöytäkirja, suoritetaan 35 euron palkkio.
Sellaisesta katselmuksesta, neuvottelusta, toimituksesta tai edustustosta, josta ei laadita
virallista pöytäkirjaa, ei makseta palkkiota. Sellaiselle luottamushenkilölle, jolle ei makseta puheenjohtajan tehtävänsä perusteella vuosipalkkiota, kunnanhallitus voi kuitenkin
tehdä erillisen päätöksen palkkion maksamisesta 1 momentin mukaisesti.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa määrätään, suoritetaan aina korvaus matkakustannuksista ja ansionmenetyksestä.
1 momentissa tarkoittamasta katselmuksesta, neuvottelusta tai toimituksesta, joka kestää yli kolme tuntia, sovelletaan mitä edellä 3 §:ssä on määrätty.
Pöytäkirjantarkastuksesta, jonne luottamushenkilö on erikseen kutsuttu, suoritetaan 15
euron palkkio.
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7§

Kuntien välinen yhteistyö
Kunnan edustajille yhteisessä KuntaL tai muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa kuntainvälisessä yhteistyötoimikunnassa suoritetaan soveltuvin osin kokouspalkkio edellä 26 §:ien määräysten mukaan, mikäli kunnan edustaja ei saa palkkiota toiselta hallintoelimeltä.

8§

Tilintarkastajat
Kunnan tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

9§

Vaali- ja keskusvaalilautakunta
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä
palkkio, johon samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti:
puheenjohtajalle
jäsenelle

125 €
100 €

Poikkeus 1 momentissa mainituista palkkioista maksetaan jäsenelle, joka on ollut vaalipäivänä läsnä korkeintaan kolme tuntia, 50 €, ja jäsenelle, joka on ollut läsnä vähintään
kolme ja korkeintaan viisi tuntia, 65 €.
Keskusvaalilautakunnan ja vaalitoimikuntien jäsenille maksetaan palkkiota 2 § mukaan,
lautakunnat ja niiden jaostot.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille sekä käytössä olevalle henkilökunnalle maksetaan järjestetyn vaalin yhteydessä kokousajan ulkopuolella suoritetuista työtehtävistä tuntikorvaus 28 €, joka tarkistetaan yleisen kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen yleistarkastuksen mukaisesti.
Vaalitoimituksessa käytettäville vaaliavustajille ja ääntenlaskijoille, jotka eivät ole vaalilautakunnan jäseniä, maksetaan 15 € tuntipalkkio, kuitenkin korkeintaan 90 €.
Ellei yleinen kunnallinen virkaehtosopimus muuta säädä maksetaan viranhaltijalle, joka
keskusvaalilautakunnan toimeksiannosta suorittaa tehtäviä virka-ajan ulkopuolella, 4
momentin mukaisesti.

10 §

Erityistehtävä
Sellaisesta luottamustehtävästä, josta tässä säännössä ei mainita, valtuusto päättää tarvittaessa erikseen palkkion.
Valtuuston tai kunnanhallituksen luottamushenkilölle määräämästä erityistehtävästä voidaan kunnanhallituksen harkinnan mukaan suorittaa 40 euron palkkio.
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11 §

Korvaus ansionmenetyksestä
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä kultakin alkavalta tunnilta säännöllistä työaikaa sekä 1 §:ssä mainituista luottamustehtävistä aiheutuneista kuluista, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 28 €, joka tarkistetaan yleisen kunnallisen työ- ja
virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajalta saatu todistus tai selvitys siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta
palkkaa siltä ajalta.
Luottamushenkilön, joka tekee ansiotyötä tai muuta työtä olematta työsuhteessa tai virka- taikka muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä
selvitys ansionmenetyksestään. Tähän ryhmään kuuluville (yrittäjät, vapaat ammatinharjoittajat) maksetaan korvausta enintään kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokautta kohden
klo 07 ja 18 välillä. Jos työ on luonteeltaan sellaista, että se vaatii säännöllistä työpanosta näiden aikojen ulkopuolella, voi ansionmenetyksestä saada korvausta muinakin aikoina perusteltua syytä vastaan.
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustehtävien vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan. Kustannusten enimmäismäärään sovelletaan edellä mitä 1 momentissa on määrätty.

12 §

Maksuvaatimuksen esittäminen
Korvausvaatimus ansionmenetyksestä ja muista kustannuksista on esitettävä kuuden
kuukauden kuluessa sille henkilölle, jonka velvollisuuteen kuuluu voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen.

13 §

Palkkion maksuaika
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain.

14 §

Korvaus matkakustannuksista
Luottamushenkilön kokousmatkoista ja muista luottamustehtävän hoitamiseksi tehdyistä
matkoista suoritetaan matkakorvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoituskorvausta,
yökorvausta ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti.

6

7

