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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. Sääntöä sovelletaan myös viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkioiden maksussa. Utajärven kunnan viranhaltijoille/työntekijöille maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännöstön mukainen kertapalkkio luottamustoimielinten kokouksiin osallistumisesta.

2§

Kokouspalkkiot
1. Kunnan toimielimen kokouksista suoritetaan palkkio seuraavasti:
Valtuusto

70 €

Kunnanhallitus

70 €

Tarkastuslautakunta

70 €

Keskusvaalilautakunta

55 €

Lupa. ja valvontalautakunta

55 €

Valiokunnat

50 €

Toimikunnat, työryhmät ja auditoinnit

50 €

Asiantuntijana kokouksessa kuultavalle maksetaan kunkin toimielimen mukainen kokouspalkkio.
Virka- ja työsuhteisille kokouspalkkiota ei makseta virka-aikana pidetystä kokouksesta. Palkkion maksun edellytyksenä on, että toimielimen kokous alkaa
vähintään 30 minuuttia virka-ajan päättymisen jälkeen tai kestää vähintään ½
tuntia virka-ajan päättymisen yli.
2. Kokouksen puheenjohtajalle, esittelijälle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
Toimielimen sihteerinä toimivalle suoritetaan 2 §:ssä määrätty kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, ellei hän saa sihteerin tehtävästään eri palkkiota.

3. Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu valtuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin tai muutoin määrätylle edustajalle
maksetaan saman suuruinen kokouspalkkio kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle.
3§

Samana päivänä pidetyt kokoukset
1. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta maksetaan 2 §:n 1 momentissa
määrättyjen palkkioiden lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä, jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.
2. Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden
kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia.

4§

Vuosipalkkiot
Valtuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen toimielinten puheenjohtajille maksetaan edellä 2 §:n 1 momentissa määrättyjen palkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti:
Valtuuston puheenjohtaja
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Valiokuntien puheenjohtajat

2.300
3.000
1.000
1.000

€
€
€
€

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden. Tämän
jälkeen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden
vuosipalkkion 1/365 osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan
tehtäviään.
5§

Palkkiot erityistehtävistä
Katselmuksesta, neuvottelusta ja muusta toimituksesta tai erityistehtävästä,
josta kirjoitetaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkio toimielimen palkkiotaksan mukaan. Yli 3 tunnin osalta maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.
Valtuustoseminaarista tai muiden vastaavien tilaisuuksien osalta maksetaan
palkkiota 70 €/ päivä.

6§

Yhtymäkokoukset ja edustajainkokoukset
Kunnan edustajaksi kuntayhtymän ja kuntien edustajain tai muuhun yhteistoimintaelimen kokoukseen valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on voimassa mitä edellä 2§:ssä on määrätty valtuuston jäsenten palkkiosta, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai toimielimen suorittamana.

7§

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan
kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti:

8§

Läsnäoloaika

alle 6 t

yli 6 t

Puheenjohtaja
Jäsen
Kotiäänestys

70 €
50 €
50 €

140 €
100 €
100 €

Ansionmenetyksen korvaus
1. Luottamushenkilölle maksetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista
kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin
kahdeksalta (8) tunnilta kalenterivuorokaudessa. Ansiomenetys korvataan
todellisen ansiomenetyksen mukaan. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on
40 €/ tunti.
2. Saadakseen korvausta työansion menetyksestä luottamushenkilön on esitettävä työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että
luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja
että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
3. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää
kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Yrittäjän ansiotulo määritellään ensisijaisesti yrittäjän eläkemaksun perusteena olevan tulon pohjalta, mistä on esitettävä kirjallinen selvitys.
4. Luottamushenkilön joutuessa ottamaan säännöllisestä työstään palkatonta
työlomaa kokonaisen työpäivän keston verran julkisen tehtävän hoidon
vuoksi, korvataan menetetty työansio päiväpalkan mukaan, mistä on esitettävä kirjallinen selvitys.

5. Edellä 2. ja 3. kohdissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos
korvattava määrä on enintään 12 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin
kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen
vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
6. Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys
tällaisista kustannuksista.
7. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1. kohdassa on
määrätty.
8. Kunnan palvelusuhteessa olevan henkilön osalta ei suoriteta palkanpidätystä kunnallisen luottamustehtävän hoitamiseen käytetyltä ajalta, eikä
myöskään tämän pykälän mukaista ansionmenetyskorvausta. mahdollisen
sijaisen palkkaus kustannukset kohdennetaan ao. luottamustoimeen kuuluvalle hallintokunnalle.
9§

Vaatimuksen esittäminen
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä neljän kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

10 §

Palkkioiden ja korvausten maksaminen
Tässä säännössä mainittujen kokouspalkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Tässä säännössä tarkoitetut kokouspalkkiot maksetaan neljännesvuosittain lukuun ottamatta ansionmenetyksen korvausta, joka maksetaan kuukausittain.

11 §

Matkakustannusten korvaus
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista maksetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta ja yömatkarahaa soveltuvin osin
kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Matkoista on tehtävä matkalasku.

12 §

Voimaantulo
Tämä palkkiosääntö tulee voimaan takautuvasti 1.6.2017. Säännöllä kumotaan valtuuston päätöksellä 30.03.2017 § 30 hyväksytty Utajärven kunnan palkkiosäännön tarkistaminen.

