ILOMANTSIN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ
VALTUUSTOKAUDELLE 2017 - 2021
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, sekä matkakustannusten
korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.
2§
Kokouspalkkiot
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:
LUOKKA
Luokka A

Luokka B

TOIMIELIN
kunnanvaltuusto
kunnanhallitus
tarkastuslautakunta
puheenjohtajisto
lautakunnat
jaostot
toimikunnat

PALKKIO
80,00 €

70,00 €

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen
toimielimen jäsenen 1. momentissa mainittua kokouspalkkiota 50 %:lla
korotettuna jäljempänä 4 §:n 1. momentissa mainitun palkkion lisäksi.
Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka
osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle,
joka osallistuu muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen
puheenjohtajana tai muutoin määrättynä edustajana, suoritetaan
kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen
hallintoelimen jäsenelle.

3§
Samana päivänä pidetyt kokoukset
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1 momentissa
mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion
määrästä.
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden
kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi
kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia.
Luottamushenkilön tulee itse ilmoittaa toimielimen sihteerille, mikäli samana päivänä on useampi kokous, ettei hänelle makseta useampaa kuin
yksi matkakorvaus.
4§
Vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamushenkilötehtävistä
maksetaan jäljempänä sanotuille luottamushenkilöille kokouspalkkion
lisäksi vuosipalkkiot:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja
Kunnanvaltuuston toinen varapuheenjohtaja

€/kk
170 €
85 €
85 €

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja
Kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja

170 €
85 €
85 €

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
Kuntaympäristölautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

100 €
100 €
100 €

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.

5 § Toimituspalkkio
Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä
tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kuntaa
tahi valvoo toimialaansa, saa päätöksen tehneen toimielimen jäsenen
kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion.
6§
Seminaari ja iltakoulu
Seminaarista tai iltakoulutusta, johon kunnan toimielimen jäsen
osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja
tai muistio, maksetaan palkkiota kunkin toimielimen palkkioluokan
mukaan. Vähintään 6 tuntia kestävistä seminaareista maksetaan
150 €:n kertakorvaus.
Kunnan järjestämästä koulutuksesta maksetaan Luokka B:n mukainen
palkkio kaikille osallistujille.
Tämän pykälän palkkioissa ei sovelleta edellä 3 §:n 1 momentissa olevaa
määräystä.
7§
Kunnan edustajana kokouksessa
Kunnan edustajaksi toimielimeen valitulle edustajalle maksetaan
kokouspalkkiota soveltuvin kohdin samojen perusteiden mukaan kuin 27 §:ssä on määrätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan
tai toimielimen suorittamana.
8§
Vaalilautakunta, -toimikunta
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan
kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon
samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta
laskentatyöstä, seuraavasti:
Puheenjohtaja
Jäsen

150 €
100 €.

9§
Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin
kuin korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta
vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä
kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen
enimmäismäärä on 3.000 euron kuukausipalkkaa vastaava lähimpään
täyteen euroon pyöristetty tuntipalkka käytettäessä kuukausipalkan
jakajana lukua 163.
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen
osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä
selvitys. Työnantajan 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
ansionmenetyksestä ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista
kustannuksista.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta ja selvitystä ei vaadita,
jos korvattava määrä on enintään 2.000 euron kuukausipalkkaa vastaava
lähimpään täyteen euroon pyöristetty tuntipalkka käyttäen
kuukausipalkan jakajana 163. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin
antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi
aiheutuneiden kustannusten määrästä.

10 § Pöytäkirjat palkkioperusteina
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua
kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin
muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtäväantajan tulee tehdä
palkkioiden maksamisesta koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden
kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista
esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa
olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

11 § Matkakustannusten korvaukset
Luottamushenkilöiden oikeudesta saada luottamustehtävien hoitamisesta
johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta,
majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta

ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisesta
noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen asiaa koskevat määräykset,
kuitenkin seuraavin poikkeuksin: kunnanhallituksella on
yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.
Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan
kokouspalkkioiden maksamisen yhteydessä kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.
Valtuustoseminaareihin ja muihin vastaaviin seminaareihin
osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan edellä
mainituin perustein aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.
Muilta osin luottamustoimen hoidosta aiheutuvat perustellut
matkakustannukset on luottamushenkilön erikseen laskutettava ja ne
käsitellään kussakin hallintokunnassa normaalin laskujen
hyväksymismenettelyn mukaisesti.

