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VAALAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ
Valtuusto hyväksynyt
Voimaantulopäivä
1§

29.1.2015 § 6, Täydennys 30.6.2015 § 33
1.1.2015

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.
Vaalan kunnan viranhaltijoille/työntekijöille maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännöstön mukainen kertapalkkio luottamustoimielinten
kokouksiin osallistumisesta.

2§

Kokouspalkkiot
1.

Kunnan toimielimen kokouksista suoritetaan palkkio seuraavasti:
a. Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tarkastuslautakunta
Muut lautakunnat ja johtokunnat
Toimikunnat, työryhmät

70 €
70 €
70 €
55 €
50 €

Toimikunnilla ja työryhmillä tarkoitetaan virallisesti nimettyjä ryhmiä. 50
euron palkkio maksetaan myös mm. seuraavista: 9-tiimi, viralliset kunnan yhtiökokousedustajat, Oulunkaaren kuntaneuvottelut, Leaderhallitus, viranomaisneuvottelut. Palkkion edellytyksenä on, ettei tilaisuuteen osallistuja saa muuta kokouspalkkiota.

b.

Asiantuntijana kokouksessa kuultavalle maksetaan kunkin
toimielimen mukainen kokouspalkkio

c.

Edustuspalkkio
50 €
Edustuspalkkio maksetaan nimetylle osallistujalle, joka edustaa kuntaa tilaisuudessa. Palkkion maksun edellytys on, että
tilaisuus ei ole toistuva ja on kertaluonteinen. Palkkio koskee
myös puheenjohtajia, jotka saavat vuosipalkkiota.

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.
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2.

Kokouksen puheenjohtajalle, esittelijälle ja sihteerille maksetaan
kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajalle ei makseta
korotettua kokouspalkkiota eikä edustuspalkkiota silloin, kun hänelle maksetaan vuosipalkkio (4 §).
Tehtävät, joista vuosipalkkiota saaville puheenjohtajille ei makseta
edustuspalkkiota ovat mm. johdon kehityskeskustelut, vuosittain
toistuvat kirkolliset tai isänmaalliset tilaisuudet, merkkipäivät, hautajaiset, työpalaverit kunnan ylimmän johdon kanssa, johtoryhmä,
sisäilmastoryhmä tai luottamushenkilöiden keskinäiset palaverit ilman virkamiesten läsnäoloa.
Toimielimen sihteerinä toimivalle suoritetaan 2 §:ssä määrätty kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, ellei hän saa sihteerin tehtävästään eri palkkiota.
Toimielimen sihteeri kokoaa osallistujalistan kokoukseen/palaveriin
osallistujista ja toimittaa kokouksittain tai viimeistään neljännesvuosittain koosteen palkanlaskentaan.

3§

4§

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 samansuuruinen kokouspalkkio kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle.

4.

Silloin kun hallintokunnan pöytäkirjaa ei voida tarkistaa heti tai seuraavassa kokouksessa, maksetaan erillisestä pöytäkirjan tarkistuksesta tarkastuspalkkiona 50 % toimielimen kokouspalkkiosta.

Samana päivänä pidetyt kokoukset
1.

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta maksetaan 2 §:n 1 momentissa määrättyjen palkkioiden lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä.

2.

Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin
yhden kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia.

Vuosipalkkiot
1.

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien puheenjohtajille maksetaan edellä 2 §:n 1 momentissa
määrättyjen palkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota
vuosittain seuraavasti:
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Liikelaitosten johtokunnan puheenjohtaja

3.000 €
3.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €

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

Katselmukset, neuvottelut, toimitukset, seminaarit ja muut erityistehtävät
Katselmuksesta, neuvottelusta, seminaarista ja muusta toimituksesta tai erityistehtävästä maksetaan palkkio toimielimen palkkiotaksan mukaan. Yli 3 tunnin osalta maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

6§

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle
maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti:
Läsnäoloaika
alle 6 t
yli 6 t
Puheenjohtaja
Jäsen
Kotiäänestys

7§

70 €
50 €
50 €

140 €
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 tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 5.000 € jaettuna 163:lla eli
30,67 €.
Ansionmenetyksistä maksettavien korvausten enimmäismäärät tarkistetaan vuosittain kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
yleiskorotusluonteisten sopimuskorotusten mukaisesti.

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.

4.

Edellä 2. ja 3. kohdissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 1790,17 euroa jaettuna 163:lla
eli 10,98 euroa. 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 riittävä selvitys tällaisista kustannuksista.
Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1. kohdassa on määrätty.
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Soveltamisohje:
Kunnan palveluksessa olevat kunnalliset luottamushenkilöt:
- Mikäli sijaista ei palkata, ei palkkaa pidätetä eikä korvattavaa
ansionmenetystä siten synny.
- Mikäli sijainen palkataan, vähennetään palkasta sijaisen palkkaa
vastaava summa, miltä osin on oikeus ansionmenetyskorvaukseen.
Em. menettelyyn ei sovelleta ansionmenetyskorvauksen enimmäisrajaa.
8§

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

9§

Palkkion maksamisaika
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain lukuun ottamatta ansionmenetyksen korvausta, joka maksetaan kuukausittain.

10 §

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.
Luottamushenkilöiden tulee käyttää Vaalan kunnan yhteiskäyttöautoja
mahdollisuuksien mukaan luottamustoimen hoitamiseksi tehdyillä matkoilla.

