YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
1§
Soveltamisala
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta
ansiomenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä
matkustuskustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.
2§
Kokouspalkkiot
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan kokouspalkkiot seuraavasti:
-

kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus
lautakunnat
toimikunnat, työryhmät ja muut toimielimet
vaikuttamistoimielimet

55 €
45 €
35 €
30 €

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan edellä mainittujen peruspalkkioiden
lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä. Jos kokous kestää yli 6 tuntia, maksetaan
kaksinkertainen kokouspalkkio.
Mikäli kokoukset ovat virka-ajan ulkopuolella, maksetaan kokouksessa läsnäoleville
viranhaltijoille toimielimen peruspalkkio.
3§
Samana päivänä pidetyt kokoukset
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen
katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei edellisen kokouksen
päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.
4§
Vuosipalkkiot
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajille suoritetaan edellä mainittujen
kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti:
1.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajien palkkio

1 350 €
520 €

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajien palkkio

1 870 €
520 €

Lautakuntien puheenjohtajien palkkio

520 €

2. Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa
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vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan
varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkio 365:s osa siihen
saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio on korvaus kokoukseen liittyvistä
puheenjohtajan/varapuheenjohtajan tehtävistä kuten valmistelu- ja esittelijän tehtävistä
ennen kokousta, kokouksen aikana ja sen jälkeen. Vuosipalkkio on korvaus myös
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja lautakuntien puheenjohtajien
kokoontumisesta sekä muistakin puheenjohtajien/varapuheenjohtajien kunnan lukuun
suorittamista edustustehtävistä, osallistumisesta tiedotustilaisuuksiin, kuntainfoihin,
juhlatilaisuuksiin, merkkipäiväjuhliin, neuvotteluihin, katselmuksiin, muihin toimituksiin ja
kokouksiin tässä toimessaan.
5§
Vaalilautakuntien palkkiot
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuuluvalle
maksetaan vaalitoimituspäivältä (koko päivä) palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti

Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
-

puheenjohtajalle
jäsenelle

95 €
85 €

Alle kuuden tunnin tehtävästä maksetaan ao. palkkiosta 50 %.
6§
Edustajakokoukset
Kunnan edustajaksi kuntalain 51 §:ssä tarkoitettuun yhteiseen toimielimeen tai muuhun
kuntien yhteistoimintaelimeen kun kuntayhtymään toimielimeen valitulle edustajalle
maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin kohdin samoin perustein kuin 2 – 7 §:ssä on
määrätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai toimielimen suorittamana.
7§

Ansiomenetyskorvaus
1. Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksistä ja
luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista ei kuitenkaan
enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen
enimmäismäärä on 20 €/tunti.
2. Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää
työnantajan todistus. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen
käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
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3. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virkatai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys
ansiomenetyksestään.
4. Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä, omaishoidosta tai muusta vastaavasta
syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista.
Kustannusten enimmäismäärää noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty.
5. Korvauksen kohteena on luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika, ei esim.
ryhmäkokoukseen käytetyltä ajalta suoriteta ansionmenetyskorvausta (KHO 1980 I 3)
6. Ansionmenetyskorvaukset tulee hakea kolmen (3) kuukauden kuluessa
ansionmenetyksen syntymisestä.
8§
Matkakustannusten korvaaminen
1. Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden virallisesti nimettyjen
toimielinten luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä yli viiden kilometrin matkoista
suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta,
majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen
virkaehtosopimuksen mukaisesti.
2. Jos luottamushenkilö (tilapäisesti) työskentelee tai opiskelee toisella paikkakunnalla,
korvataan matkat vain vakinaisesta (omassa kunnassa sijaitsevasta) asunnosta
luottamustoimen hoitopaikkaan.
9§
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkio
Mikäli viranhaltija/työntekijä osallistuu kokoukseen toimielimen määräyksen nojalla muulloin
kuin säännöllisenä työaikana tai liukuman puitteissa, korvataan osallistuminen hänelle lisä-,
yli-, ilta-, yö- tai sunnuntaityökorvauksena.
10 §
Palkkion maksaminen
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan kolmannesvuosittain jälkikäteen seuraavan
kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Matkalaskut ja muut kustannusten korvaukset
tulee toimittaa talousosastolle maksukuukauden 10.päivään mennessä. Kokouspalkkiot
maksetaan kokouksen palkkiolistojen mukaan. Kaikissa laskuissa tulee käyttää oheista
matkalaskulomaketta, jonka voi toimittaa joko sähköisenä tai paperisena.
11 §
Voimaantulo
Tämä luottamushenkilöiden palkkiosääntö tulee voimaan 1.8.2021 ja kumoaa aikaisemman
palkkiosäännön.
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