LIPERIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
(hyväksytty valt. 25.9.2017, voimassa 1.10.2017 alkaen)
1§
Soveltamisala
Luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta tämän palkkiosäännön mukaan.
2§
Kokouspalkkiot
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti:
 Valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja kunnanhallituksen toimikunta 75 €
 Keskusvaalilautakunta, hyvinvointilautakunta, maaseutulautakunta ja elinympäristölautakunta jaostoineen
64 €
 Muut toimielimet 50 €
Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kunnallislain tai muun lain tai asetusten säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta
laaditaan pöytäkirja.
1. Puheenjohtajalle tai koko kokouksen ajan puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan
kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla. Puheenjohtajan palkkio maksetaan kokouksen osalta ainoastaan yhdelle luottamushenkilölle.
2. Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille suoritetaan osallistumisesta kunnanhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin kunnanhallituksen jäsenelle.
3. Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle suoritetaan osallistumisesta valtuuston kokouksiin
sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.
4. Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen määräyksestä lautakunnan kokoukseen osallistuvalle kunnanhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin lautakunnan jäsenelle.
5. Pöytäkirjan tarkastuksesta, mikäli se tapahtuu muuna aikana kuin kokouksen yhteydessä, maksetaan
puolet toimielimen kokouspalkkiosta.
6. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1 kohdassa mainitun kokouspalkkion lisäksi 50
% sanotun kokouspalkkion määrästä kolmen tunnin jälkeen.
Vaikuttamistoimielinten jäsenille maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:
1. Ikäihmisten neuvosto 50 euroa
2. Vammaisneuvosto 50 euroa
3. Nuorisovaltuusto 50 euroa
Vaikuttamistoimielinten kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan kokouspalkkioiden maksamisen yhteydessä tämän säännön pykälän 11 mukaisesti.
Mikäli vaikuttamistoimielimien jäseniä kutsutaan lautakunnan kokouksiin, maksetaan lautakunnan toimesta
ao. lautakunnan jäsenen kokouspalkkion suuruinen kokouspalkkio.

3§
Samana päivänä pidetyt kokoukset
1. Mikäli sama toimielin kokonaisuudessaan tai jaostona kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran,
maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.
4§
Vuosipalkkiot
Valtuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien puheenjohtajille suoritetaan edellä 2
§:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä vuosipalkkiota seuraavasti:
Valtuuston puheenjohtaja 2160 €
Valtuuston varapuheenjohtaja 1080 €
Valtuuston II varapuheenjohtaja 516 €
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 4200 €
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 1080 €
Maaseutulautakunnan puheenjohtaja 960 €
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja 1044 €
Elinympäristölautakunnan puheenjohtaja 1044 € ja lupajaoksen puheenjohtaja 960 €
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1044 €
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviä, lakkaa hänen oikeutensa kuukausipalkkioon sen kuukauden lopussa, kun este on aiheutunut. Seuraavan kuukauden alusta alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kultakin täydeltä kalenterikuukaudelta kuukausipalkkio siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään.
5§
Sihteerin palkkio
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota, kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
6§
Katselmus, neuvottelu, toimitus, edustus
1. Katselmuksesta, neuvottelusta, tehtävästä tai muusta toimituksesta, johon kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan 31 €.
7§
Edustajainkokoukset
1. Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on voimassa mitä edellä 2 §:ssä
on määrätty valtuuston jäsenten palkkioista.
2. Kunnan edustajaksi kuntalain 51 §:ssä tarkoitettuun yhteiseen toimielimeen tai muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin kohdin samojen perusteiden mukaan kuin 2-6 §:ssä on määrätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai kuntayhtymän
suorittamana.
Kohdan 1 määräystä ei noudateta, jos kunnan edustaja saa palkkion luottamustehtävänsä hoitamisesta kuntayhtymältä tai jos palkkioperusteesta on toisin määrätty.

8§
Vaalilautakunta, vaalitoimikunta
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti:
 Puheenjohtajalle 129 €
 Sihteerille 129 €
 Jäsenelle 96,50 €
Mikäli vaalilautakunnan /vaalitoimikunnan jäsen tai –sihteeri on paikalla enintään 3 tuntia, on palkkio 63,50 €.
9§
Ansiomenetyksen ja kustannusten korvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta todellisesta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen hoitamisesta
aiheutuneista kustannuksista, kuten sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä ulkopuolisella tai
muusta perustellusta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta
kalenterivuorokaudessa.
Korvausta maksetaan osallistumisesta
- kunnan toimielimen kokoukseen
- kunnan toimielimen seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- kunnan järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- kunnan toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan
Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan
välillä enintään tunti matka-aikaa kumpaankin suuntaan.
1. Ansionmenetyskorvaus
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus ansionmenetyksestä sekä tosiasialliseen menetykseen perustuva selvitys kustannuksista. Työnantajan todistuksesta
on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa
ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys todellisesta ansionmenetyksestään
ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä on 21 euroa/tunti. Edellä mainittua todistusta tai selvitystä ei
vaadita, jos korvattava määrä on enintään 11 €/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrästä.
Ansionmenetyskorvausta koskevia määräyksiä ei sovelleta palvelussuhteessa Liperin kunnassa oleviin luottamushenkilöihin.
1. Muiden kustannusten korvaaminen
Saadakseen korvausta muista tässä pykälässä tarkoitetuista kustannuksista luottamushenkilön tulee esittää
kirjallinen selvitys kustannusten perusteesta ja määrästä. Ulkopuoliselle suorittamistaan kustannuksista
(esim. lapsenhoitopalkkio) tulee esittää tosite. Luottamushenkilön tulee anomuksessaan vakuuttaa, että kustannus on ollut tarpeellinen luottamustoimen hoitamisen vuoksi. Korvauksen enimmäismäärä näistä kustannuksista on 11 euroa/tunti.
Ansiomenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa
sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

10 § Pöytäkirjat palkkioperusteina
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamisesta koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.
Palkkiot ja korvaukset maksetaan luottamushenkilöille neljännesvuosittain.
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 siten, että kunnanhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä korvauksesta toisin.
Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset maksetaan enintään kotikunnasta sijaitsevasta
kotiosoitteesta kokouspaikalle kokouspalkkioiden maksamisen yhteydessä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.
Valtuustoseminaareihin ja muihin vastaaviin seminaareihin sekä iltakouluihin osallistumisesta aiheutuvat
matkakustannukset korvataan edellä mainituin perustein aiheutuneiden kustannusten mukaisesti tilaisuuksista tehtyjen muistioiden perusteella. Muilta osin luottamustoimen hoidosta aiheutuvat perustellut matkakustannukset on luottamushenkilön erikseen laskutettava ja ne käsitellään normaalin laskujen hyväksymismenettelyn mukaisesti.
12 § Muut määräykset
Palkkion perusteesta tai määrästä syntyneet erimielisyydet ratkaisee kunnanhallitus.

