IIN KUNTA
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

Kunnanhallitus 2.5.2017
Kunnanvaltuusto 15.5.2017
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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.
2 § Kokouspalkkiot
1) Kunnan toimielinten kokouksista suoritettavat kokouspalkkiot ovat:
kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat,
kunnanhallitus ja sen jaostot sekä
valtuustoryhmien puheenjohtajat

65 €

Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunta
Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunta
Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
tarkastuslautakunta
tekninen lautakunta
valvontalautakunta
virallisesti asetetut työryhmät
muut toimielimet

50 €

2) Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan
kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen 1 momentissa mainittua
kokouspalkkiota korotettuna 50 prosentilla.
3) Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhallituksen
kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka
osallistuu kunnanvaltuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen
puheenjohtajana tai muutoin määrätylle edustajalle suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden
mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle.
4) Erillisestä pöytäkirjan tarkastuksesta
suoritettava palkkio on

10 €

5) Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan edellä mainittujen peruspalkkioiden lisäksi 50
% sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.
3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen katsotaan ne
kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole
kulunut vähintään kahta tuntia.
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4 § Vuosipalkkiot
1)
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajat

1 700 €
2 500 €
1 250 €
1 100 €
900 €

2)
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun
este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin
kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkio 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa
hoitamaan tehtäviään.
5 § Vaalilautakunta ja –toimikunta
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle
maksetaan kultakin toimituspäivältä palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä
suoritettavasta laskentatehtävästä:
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Vaalilautakunnan ja –toimikunnan puheenjohtaja
Lautakunnan ja toimikunnan jäsen
Kotiäänestyksen toimittamisesta

240 €
200 €
160 €
20 €/tunti

Jos vaalilautakunta pitää kokouksia ennen tai jälkeen vaalitoimituksen niistä maksetaan palkkio
palkkiosäännön 2 §:n mukaan.
6 § Luottamushenkilösihteerin palkkio
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan 2 §:n 1 momentissa mainittu
kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri
palkkiota.

7 § Katselmus, neuvottelu, toimitus
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnan toimielimen jäsen osallistuu
toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 45 €.
Iltakoulujen ja muiden vastaavien tilaisuuksien osalta noudatetaan tätä palkkiota.
8 § Edustajainkokoukset
Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun yhteiseen toimielimeen tai muuhun kuntien
yhteistoimintaelimeen kuin kuntayhtymän toimielimeen valitulle edustajalle maksetaan
kokouspalkkiota soveltuvin kohdin samoin perustein kuin 2 – 5 §:ssä on määrätty, jollei kunnan
edustaja saa palkkiota muun kunnan toimielimen suorittamana.
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9 § Erityistehtävät
Kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen luottamushenkilölle määräämästä erityistehtävästä
maksetaan palkkiota 45 € päivältä.

10 § Ansionmenetyksen korvaus
1) Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksistä ja
luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista, ei kuitenkaan enemmältä
kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 25 €/tunti.
Tuntikorvaus saadaan jakamalla kuukausipalkka 163:lla.
2) Saadakseen korvausta työnansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää 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 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on
enintään 10 € 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 riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan. Kustannusten enimmäismäärää
noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty.
11 § Vaatimuksen esittäminen
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden
kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

12 § Maksaminen
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen, jolloin samassa
yhteydessä maksetaan myös kokouksiin osallistuneiden viranhaltijoiden palkkiot. Jokaisen
toimielimen sihteerin velvollisuutena on huolehtia palkkioiden maksatuksesta.
13 § Matkakustannusten korvaus
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen matkakustannuksista maksetaan
korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa
soveltuvin osin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
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14 § Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkio
Viranhaltijalle ja työntekijälle maksetaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
kokouspalkkiota koskevan määräyksen mukaisesti kokouspalkkio luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti. Kokouksessa puheenjohtajana, sihteerinä tai kunnanhallituksen
kokouksessa esittelijänä toimivalle maksetaan palkkio 50 prosentilla korotettuna. Samasta
kokouksesta suoritetaan korotettu palkkio ainoastaan yhdelle esittelijänä toimivalle.
15 § Voimaantulo
Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.6.2017.

