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Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä
luottamushenkilöiden palkkiosääntö
891/00.01.01/2012

KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

Voimaantulopäivämäärä

1.2.2013

1§
Soveltamisala
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen
hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon
järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, ja matkakustannusten
korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.
Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä
palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.
2§
Kokouspalkkiot
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti:
1

Valtuusto ja sen valiokunnat, kunnanhallitus
ja sen jaostot, kunnanhallituksen asettamat
tilapäiset toimikunnat ja työryhmät, seudulliset toimielimet,
kunnanhallituksen edustajat lauta- ja
johtokunnissa sekä tarkastuslautakunta

palkkioperuste:
2

1.2.2013
80,00 € -> 100 €

Muut toimielimet
palkkioperuste:

60,00 € -> 85 €

Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kunnallislain tai muun lain tai
asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta,
joka on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta laaditaan
pöytäkirja.
Kokouksessa puheenjohtajana, esittelijänä ja sihteerinä toimivalle maksetaan
jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.
Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu
kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu
kunnanvaltuuston kokoukseen, suoritetaan kokouspalkkio samojen
perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenille. Samoin
suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen
1/5

Kv 24/15.12.2012 § 143

Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä
luottamushenkilöiden palkkiosääntö
891/00.01.01/2012

hallintoelimen jäsenille tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle
sekä lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajille.
3§
Samana päivänä pidetyt kokoukset
Jos toimielin pitää saman kalenterivuorokauden aikana useamman kuin yhden
kokouksen tai jäljempänä 5 §:ssä tarkoitetun toimituksen, näitä pidetään
kokouspalkkiota suoritettaessa yhtenä kokouksena, ellei kokousten välinen
aika ole yli kaksi tuntia.
4§
Luottamushenkilöille maksettavat vuosipalkkiot
Luottamushenkilöille suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden
lisäksi vuosipalkkiota seuraavasti:
Uusi 1.2.2013
Valtuuston puheenjohtaja
2 500 € -> 3 000 €
Valtuuston varapuheenjohtajat
1 200 € -> 1 500 €
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
1 000 € -> 1 200 €
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
3 870 € -> 4 000 €
Kunnanhallituksen varapuh.joht.
1 200 € -> 1 500 €
Kunnanhallituksen jäsen
650 € ->
800 €
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
940 € -> 1 200 €
Tarkastuslautakunnan jäsen
720 € ->
800 €
Lautakunnan puheenjohtaja (perusturva-, sivistys-, suomenk.opetus-,
ruotsink.opetus-, yhdyskuntateknikan -, palvelutuotannon -, rakennus- ja
ympäristö-, tarkastuslautakunta)
650 € ->
1000 €
Lautakunnan puheenjohtaja (muut)
700 €
Jaoston puheenjohtaja
800 €
Mikäli em. luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäviään, hänen
oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut
kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä
oikeus saada kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa
siihen saakka, kunnes puheenjohtaja tai jäsen palaa hoitamaan tehtäviään.
5§
Luottamushenkilöille maksettava toimituspalkkio
Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun
kokoukseen, neuvotteluun, toimitukseen tai tiedotustilaisuuteen edustaa
kuntaa tai valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen
jäsenen kokouspalkkion suuruisen toimituspalkkion, jollei kunnanhallitus
erityisessä tapauksessa toisin päätä. Toimituspalkkiota ei kuitenkaan suoriteta
4 §:n mukaista vuosipalkkiota saavalle luottamushenkilölle.
Edellä 1 momentissa mainittuihin tilaisuuksiin sovelletaan 3 §:n määräyksiä
samana kalenterivuorokautena pidetyistä kokouksista.
6§
Kuntien yhteistoimintaelimet
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Kuntayhtymien yhtymäkokouksiin ja kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuihin kuntien
yhteisiin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden kokouspalkkioista on
voimassa, mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kunnanvaltuuston jäsenten
palkkioista. Palkkio maksetaan edellytyksellä, ettei kuntayhtymä tai muu kunta
maksa palkkiota.
7§
Vaalilautakunta, - toimikunta
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan
puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalilautakunnan sihteerille maksetaan
kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:
keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja
- toimikunnan puheenjohtaja sekä vaalilautakunnan
sihteeri vaalivuonna
1.2.2013
180 € -> 200 €
lautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsen sekä varajäsenet
120 € -> 140 €
Jos edellä mainittu luottamushenkilö osallistuu toimielimen toimintaan tai
laskentatyöhön enintään 3 tunnin ajan maksetaan lautakunnan jäsenen
kokouspalkkio tämän säännön 2 §:n mukaisesti.
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän
säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkioiden
lisäksi vaalikohtaisena kertapalkkiona 100 € -> 150 €.
8§
Luottamushenkilöille maksettavat ansionmenetyksen korvaukset
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä,
kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta
kalenterivuorokaudessa.
Lapsenhoitopalkkiota maksetaan lapsen hoitamisesta johtuvista
kustannuksista. Lastenhoitopalkkiota maksetaan enintään 17 euroa tunnilta
ja enimmäistuntimäärä on 8 tuntia/vuorokausi. Suorittamistaan kustannuksista
(esim. lapsenhoitopalkkio) tulee esittää kirjallinen luotettava selvitys.
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen
osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä kirjallinen
selvitys. Todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen
käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta
palkkaa. Kuntaan palvelussuhteessa olevan luottamushenkilön on haettava
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palkatonta virkavapaata työaikana tapahtuvien luottamustehtävien
hoitamiseen.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää
kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Mikäli hakemuksessa ei ole
mainittu työaikaa, työajaksi katsotaan aika klo 7.00 - 16.00.
9§
Vaatimuksen esittäminen
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on
esitettävä neljän kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien
määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. Yli 4 kuukauden ylittäviä
hakemuksia ei käsitellä.
10 §
Palkkioiden maksaminen
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain siten, että
maksupäivät ovat maalis-, kesä-, syys- ja joulu-/tammikuussa.
11 §
Matkakustannusten korvaaminen
Kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista
suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta,
majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssirahaa soveltuvin osin
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.
12 §
Luottamushenkilöille maksettavat koulutus- ja seminaari yms. matkat
Koulutus- ja seminaari- yms. matkat hyväksyy ao. toimielin. Hyväksyessään
toimielin päättää myös maksettavista matka-, päiväraha yms. korvauksista
huomioiden KVTES:n määräykset. Ansiomenetyskorvausta maksetaan
tilaisuuteen, koulutukseen tai siihen liittyvään matkaan käytetyltä kultakin
alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta
kalenterivuorokaudessa edellyttäen, että kyseessä olisi ollut henkilön
työaikana tapahtuva koulutus- tai seminaarimatka.
Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokouksessa käytetty aika sekä matkoihin
työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään tunti matka-aikaa
kumpaakin suuntaan, kuitenkin yhteensä enintään 8 tuntia /vuorokaudelta
8§:n mukaisesti.
13 §
Voimassaolo sekä sääntöjen tulkinta- ja ratkaisuvalta
Tämä palkkiosääntö astuu voimaan 1.2.2013 ja on voimassa valtuustokauden
2013 – 2016.
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Mahdolliset riidat tai epäselvyydet maksatuksesta tai laskutuksesta, tai
hakemuksissa tai päätöksissä ilmenneet epäselvyydet tai sopimusten
vastaisuudet käsittelee kunnanhallituksen henkilöstöjaosto.

Samalla kumotaan (30.1.2002 päivätty) tehty päätös KVTES II luvun 15 §:n
mukaisten kokouspalkkioiden vahvistamisesta 1.1.2002 (henkilöstöjaosto
15.1.2002).
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