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Luottamustehtävien palkkiosääntö
Kärkölän kunnanvaltuusto 29.5.2017

1§
Soveltamisala
Kunnan luottamustehtävien hoitamisesta suoritetaan
palkkiota ja korvausta ansionmenetyksestä sekä
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten
korvausta ja päivärahaa.
2§
Kokouspalkkiot

1.

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota
seuraavasti:
Kunnanvaltuusto,
kunnanhallitus,
jaostot ja tarkastuslautakunta 100 €.

kunnanhallituksen

Muut lautakunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 80 €.
2.

Puheenjohtajalle, esittelijälle ja sihteerille suoritetaan
kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen
jäsenen 1 momentissa mainittua kokouspalkkiota
korotettuna 50 %:lla.
Varapuheenjohtajalle, joka toimii puheenjohtajana yli
puolet kokouksen kestoajasta suoritetaan korotettu palkkio.

3.

Kunnanvaltuuston
puheenjohtajalle
tai
varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhallituksen
kokoukseen,
samoin
kuin
kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai jäsenelle, joka
osallistuu kunnanvaltuuston kokoukseen tai muiden
toimielinten kokouksiin tai muutoin määrätylle edustajalle
suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan
kuin asianomaisen toimielimen jäsenelle.

3§
Samana päivänä pidetyt kokoukset
1.

Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena
useamman kuin yhden kokouksen katsotaan ne
kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei
kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia.
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Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan
toimielinten puheenjohtajille lisäksi vuosipalkkiota seuraavasti:
1.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 1800 €.

2.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja 2500 €.

3.

Lautakuntien puheenjohtajat 700 €.

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään lakkaa hänen
oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti
kuukauden. Tästä lukien suoritetaan varapuheenjohtajalle suhteellinen
osa vuosipalkkiosta siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa
hoitamaan tehtäviään.
5§
Muu osallistuminen
1.

Sellaisesta luottamustehtävästä, johon henkilö on valittu
toimielimen päätöksellä taikka johon hänet on kutsuttu
kunnanjohtajan toimesta taikka johon hän osallistuu
puheenjohtaja-aseman perusteella maksetaan palkkiota
80€ edellyttäen, ettei palkkiota makseta sen toimielimen
toimesta, jonka toimintaan henkilö osallistuu.

2.

Matkasta, koulutuksesta, seminaarista taikka vastaavasta
tapahtumasta ei makseta kokouspalkkiota kun kunta
maksaa matka-, majoitus- ja osanottokulut.

6§
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan
kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon
samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta
laskentatyöstä seuraavasti:
Puheenjohtajalle 170 € sekä jäsenelle 130€.
Mikäli puheenjohtaja taikka jäsen on paikalla vähemmän kuin puolet
toimituspäivän ajasta maksetaan palkkiosta 50 %.
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7§
Ansionmenetyksen korvaus
1.

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen
työajan ansionmenetyksestä ja luottamustehtävän vuoksi
aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetutuista kustannuksista kultakin
alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin
kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa enintään 30 €
tunnilta.

2.

Saadakseen
korvausta
ansionmenetyksestä
luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus.
Todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen
hoitamiseen käytetty olisi ollut hänen työaikaansa ja että
hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

3.

Luottamushenkilön, joka tekee työtä
olematta
työtaikka virkasuhteessa, tulee esittää kirjallisesti selvitys
ansionmenetyksestään.

4.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai
selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 15 €
tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa
kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen
vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

5.

Saadakseen
korvausta
kustannuksista,
joita
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä,
luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti selvitys
kustannuksista.
Kustannusten
enimmäismäärässä
noudatetaan mitä 1 momentissa on määrätty.

8§
Vaatimusten esittäminen Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on
esitettävä kuuden kuukauden kuluessa kunnanvirastolle.
9§
Muut korvaukset

10 §
Työntekijöiden palkkiot

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen
hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan korvaukset soveltuvin osin
KVTES:n mukaisesti.

Tätä palkkiosääntöä sovelletaan työtarkoitetulla tavalla kunnan työntekijöihin.

ja

virkaehtosopimuksessa

