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Muuramen kunnan
luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Hyväksytty: valtuusto 27.3.2017
Voimassa:

1.6.2017 - toistaiseksi
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MUURAMEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
1§
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta siitä aiheutuvasta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.
2§
1 mom.

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti:
A
B
C

Valtuusto, kunnanhallitus ja sen jaostot 120 euroa
Lautakunnat, johtokunnat, jaostot
ja neuvostot
90 euroa
Muut toimielimet
80 euroa
(valiokunnat, toimikunnat, työryhmät, jne.)

2 mom.

Kokouksella tarkoitetaan tässä pykälässä kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja.

3 mom.

Puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle ja esittelijänä sekä sihteerinä toimivalle viran-/toimenhaltijalle suoritetaan tämän pykälän 1 ja 2
momentissa mainittu peruskokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

4 mom.

Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu valtuuston kokoukseen
kuntalain nojalla tai muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen
määräämänä edustajana, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden
mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenille.

3§
1 mom.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna
kokouksessa läsnä oleville.
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2 mom.

Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden
kokouksen tai jäljempänä 5 §:n 1 momentissa mainitun toimituksen tai tilaisuuden, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi,
ellei niiden välinen aika ole yli kaksi tuntia.

3 mom.

Jos toimielin pitää saman kalenterivuorokauden aikana 2 §:ssä tarkoitetun
kokouksen ja 5 §:ssä tarkoitetun tilaisuuden, joiden välinen aika ei ylitä
kahta tuntia suoritetaan toimielimen jäsenille kokouspalkkio 2 §:n säännösten mukaan, jos kokouksen ja tilaisuuden yhteenlaskettu kesto ylittää kolme tuntia, tilaisuudesta suoritetaan erillinen 5 §:n mukainen palkkio.

4 mom.

Ennen varsinaista kokousta pidettävä koko toimielintä koskeva esittely- ja
informaatio-osuus katsotaan kuuluvan osaksi toimielimen kokousta laskettaessa kokouspalkkioita.

4§
1 mom.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja mainittujen lautakuntien puheenjohtajille
suoritetaan edellä 2 §:n 1, 2, 4, ja 5 momentissa sekä 6 §:ssä määrättyjen
palkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti:
Valtuuston puheenjohtaja
3 000 euroa/vuosi
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
4 000 euroa/vuosi
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
500 euroa/vuosi
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta
puheenjohtaja
500 euroa/vuosi
Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta
puheenjohtaja
500 euroa/vuosi
Jaostojen puheenjohtaja
300 euroa/vuosi
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 500 euroa/vuosi
vaalivuosina
Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen johtokunta
puheenjohtaja
500 euroa / vuosi

2 mom.

Kauden vaihtuessa kesken vuoden, vuosipalkkio jaetaan kalenterikuukausien määrällä.
Mikäli yllä mainittu on estynyt hoitamaan tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa tässä pykälässä määrättyyn palkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti 30 päivää. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin
kalenterivuorokautta kohti vuosipalkkio 1/365 siihen saakka, kun yllä mainittu palaa hoitamaan tehtäviään.

5§
1 mom.
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta tilaisuudesta, johon kunnan luottamushenkilö osallistuu toimielimen määräyksestä ja josta laaditaan pöytäkirja tai kertomus, maksetaan palkkiota 80 euroa.
2 mom.

Luottamushenkilöiden koulutustilaisuuksista ei makseta toimituspalkkiota,
jos koulutuksen järjestäjä tai kutsuja ei ole Muuramen kunta. Jos tällainen
koulutus liittyy luottamustoimen hoitoon, koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet matkakulut korvataan tämän säännön 11 §:n mukaan.
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6§
1 mom.

Kunnan edustajaksi kuntayhtymiin, yhteistoimielimiin tai kuntain edustajain kokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on voimassa, mitä edellä 2 §:ssä on määrätty valtuuston jäsenten palkkiosta ja mitä jäljempänä 9 ja 11 §:ssä on määrätty ansionmenetyksen yms. kustannusten
korvaamisesta.

2 mom.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei kuitenkaan noudateta, jos kunnan edustaja saa muualta palkkion luottamustehtävänsä hoitamisesta.

7§
Tilintarkastajille suoritetaan palkkio laskun perusteella.
8§
1 mom.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle sekä jäsenille maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota seuraavasti:
Palkkion suuruus on 180 euroa/vaalipäivä. Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan lisäpalkkiota 70 euroa/vaalipäivä. Lisäksi suoritetaan ansionmenetys- ym. kustannusten korvaus 9, 10 ja 11 §:ien mukaisesti. Kokoontumisesta muutoin kuin vaalipäivinä tai vaalia toimittamaan suoritetaan palkkio kuten lautakunnan kokouksesta.

2 mom.

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten palkkio maksetaan maanmittauslaitoksen keskushallinnon vahvistaman taksan mukaisesti.

9§
1 mom.

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta luottamustoimen hoitamisesta
aiheutuvasta ansionmenetyksestä 15 euroa kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Todellisesta ansionmenetyksestä on esitettävä työnantajan todistus. Mikäli ansionmenetyksen
määrä on suurempi kuin 15 euroa/h, tulee luottamushenkilön esittää työnantajan todistus siitä, tai mikäli hän tekee ansio- tai muuta työtä olematta
työsuhteessa, kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestä. Tällöin korvaus maksetaan pyydetyn suuruisena. Ansionmenetyskorvaus voi olla korkeintaan 35 euroa/h.

2 mom.

Korvaus kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, maksetaan annetun kirjallisen selvityksen perusteella.

3 mom.

Korvausta puhelimen käytöstä aiheutuvista kustannuksista suoritetaan
seuraavasti:
Valtuuston puheenjohtajalle
Valtuuston varapuheenjohtajille
Kunnanhallituksen puheenjohtajalle
Kunnanhallituksen jäsenille
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta
puheenjohtaja
Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta
puheenjohtaja
Jaostojen puheenjohtaja

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

euroa/kk
euroa/kk
euroa/kk
euroa/kk
euroa/kk

20,00 euroa/kk
20,00 euroa/kk
20,00 euroa/kk
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Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle
20,00 euroa/kk
vaalivuosina
Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen johtokunta
puheenjohtaja
20,00 euroa/kk
Korvausta maksetaan ainoastaan yhdestä puheenjohtajuudesta/henkilö.
4 mom.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja korvauksia maksettaessa luottamustoimen hoitamiseen meneväksi ajaksi katsotaan kokouksiin, kokousmatkoihin, kunnan edustus- ym. tilaisuuksiin sekä kokoukseen osallistumiseen
kuluva aika.

10 §
1 mom.

Ansionmenetyksen korvausta sekä korvausta 9 §:n 2 momentissa mainituista kustannuksista koskeva vaatimus on esitettävä 3 kuukauden kuluessa korvauksen perusteena olevasta tapahtumasta kunnanvirastoon.

2 mom.

Korvausta on pyydettävä kirjallisesti tarkoitukseen laaditulla lomakkeella.

11 §
Luottamushenkilöiden kokous- ja muista luottamustoimen hoitamiseksi
tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa
ja muita mahdollisia korvauksia noudattaen kunnallista yleistä virkaehtosopimusta. Matkakorvausta maksetaan, kun matkan pituus yhteen suuntaan
on vähintään 3 km.
12 §
Tässä säännössä mainitut palkkiot ja niihin liittyvät korvaukset, lukuun ottamatta ansionmenetyskorvauksia, suoritetaan neljännesvuosittain vuosineljänneksen täyttymistä seuraavan kuukauden loppuun mennessä, mikäli
palkkionmaksuperuste on kirjallisesti saatettu taloustoimiston tietoon vuosineljänneksen päättymiseen mennessä. Viimeinen vuosineljännes maksetaan joulukuussa. Ansionmenetyskorvaukset maksetaan 30 päivän kuluessa siitä, kun palkkioperuste on kirjallisesti saatettu kunnanviraston tietoon. Kunnanhallitukselle annetaan oikeus tarkentaa luottamuspalkkioiden
maksuajankohtia.
13 §
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, määrää valtuusto tarvittaessa palkkiot erikseen.
14 §
Kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan korvausta kokouksiin
osallistumisesta tämän säännön mukaan kuitenkin noudattaen, mitä kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa erikseen on määrätty.
15 §
Vaatimuksen palkkion tai korvauksen suorittamisesta ratkaisee ensiasteena
hallintojohtaja, jonka päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle.

