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Palkkiosääntö

Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö

1 § Soveltaminen
Tätä palkkiosääntöä sovelletaan Eteva kuntayhtymän luottamushenkilöihin.
Luottamushenkilöille suoritetaan kokouspalkkiota luottamustoimen hoitamisesta.
Lisäksi luottamushenkilölle voidaan hakemuksesta korvata matkakustannukset ja maksaa päivärahaa. Hän voi myös todistusta vastaan saada korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä (Kuntalaki 410/2015 § 82).
Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta tai muita erillispalkkioita.
Luottamushenkilöltä saadun valtuutuksen perusteella peritään maksetusta palkkiosta tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu luottamushenkilömaksu, jonka kuntayhtymä tilittää puolueelle tai puolueyhdistykselle. Perittyjen luottamushenkilömaksujen määrä
ilmoitetaan kuntayhtymän tilinpäätöksessä.
Palkkiosääntöä ei sovelleta jäsenkuntien yhtymäkokousedustajiin. Yhtymäkokousedustajan kulut korvaa asianomainen kunta.
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2 § Kokouspalkkiot
Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan luottamushenkilöille seuraavat kokouspalkkiot.
Toimielin / tehtävä

Kokouspalkkio

Yhtymäkokous
yhtymäkokousedustaja
yhtymähallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen, joka ei ole kunnan valitsema yhtymäkokousedustaja
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen, joka ei ole kunnan valitsema yhtymäkokousedustaja
Yhtymähallitus, tarkastuslautakunta
puheenjohtaja
sihteeri
jäsen
Toimikunnat ja muut toimielimet
puheenjohtaja
sihteeri
jäsen
Erillispalkkio *)
Katselmus, neuvottelu, kokous tai toimitus, johon
luottamushenkilö osallistuu toimielimen päätöksen
perusteella ja jossa edustaa kuntayhtymää
Työryhmä, toimikunta tai jaosto, jonka kokouksesta
laaditaan pöytäkirja tai muistio, ja johon luottamushenkilö osallistuu toimielimen päätöksen perusteella
ja jossa edustaa kuntayhtymää

Puheenjohtajana
tai sihteerinä
toimimisesta
tehtävä korotus

0€
100 €

+ 50 %

100 €

180 €

+ 50 %

180 €
180 €

+ 50 %

100 €
100 €
100 €

+ 50 %
+ 50 %

100 €

*) Kiireellisissä tapauksissa toimielimen edustuspäätös voidaan tehdä jälkikäteen.

Yhtymähallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai muutoin määrätylle luottamushenkilölle, joka osallistuu muiden toimielinten kokouksiin, suoritetaan kokouspalkkio samojen
perusteiden mukaan kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilölle lisäksi 50 % kokouspalkkion
1 momentin mukaisesta määrästä jokaiselta kolmen tunnin jälkeen alkavalta tunnilta.

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset
Jos sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai jaostona kokoontuu samana päivänä useammin
kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, jos edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään kahta tuntia.
Jos uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään
kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan palkkio 2 § mukaisesti.
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4 § Vuosi- ja erillispalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä mainituille luottamushenkilöille seuraavat kuukausi- ja vuosipalkkiot:
-

yhtymähallituksen puheenjohtaja

8.000 €/vuosi

-

yhtymähallituksen varapuheenjohtaja

4.000 €/vuosi

-

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

4.000 €/vuosi

Mikäli yhtymähallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta varapuheenjohtajalla on oikeus saada sijaisaikaa vastaava osuus
puheenjohtajan vuosipalkkiosta, mikäli este koskee puheenjohtajaa. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajalla on vastaava oikeus, mikäli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on estynyt
hoitamasta tehtäväänsä.
Puhelinkuluja ei korvata erikseen, koska korvaus on otettu huomioon vuosi- ja kokouspalkkioita
määritettäessä.
Yhtymähallitus voi tehdä erikseen päätöksen kuntalain mukaisiin sähköisiin kokousjärjestelyihin
liittyvien työvälineiden hankinnasta ja tietoliikenneyhteyksien korvaamisesta (410/2015 § 98).

5 § Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastajille suoritetaan palkkiota esitetyn laskun perusteella.

6 § Ansionmenetyksen korvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta 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 vuorokaudessa. Korvauksen enimmäismäärä
on 30 €/tunti.
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus ansionmenetyksestä sekä hyväksyttävä selvitys muista kustannuksista. Todistuksesta tulee käydä ilmi, että
luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut luottamushenkilön työaikaa ja ettei hänelle
makseta siltä ajalta palkkaa.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ-, virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää riittävä kirjallinen selvitys ansionmenetyksestä ja
luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista muista kustannuksista.

7 § Palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten tarkistus
Palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten tarkistus tehdään uuden valtuustokauden alussa.
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8 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta ja maksetaan päivärahaa noudattaen Verohallinnon ohjeistusta. Yhtymähallituksella on yksittäistapauksissa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksista.
Mikäli luottamushenkilö asuu tai työskentelee muualla kuin Suomessa, hänelle ei makseta ulkomaan päivärahaa ja korvata matkakustannuksia Suomessa järjestettyyn kokoukseen osallistumisesta.

9 § Palkkioperusteet
Palkkiosäännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin, luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin tai osallistujaluetteloihin. Toimielimen sihteerin tai
muun tehtävään määrätyn tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat maksatusta varten kuntayhtymän
palkkapalveluihin.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva esitys on toimitettava viimeistään kolmen kuukauden sisällä kuntayhtymän talouspalveluihin.
Palkkiosäännössä mainitut palkkiot maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain jälkikäteen.

10 § Palkkiosäännön vähäiset muutokset
Yhtymähallituksella on oikeus päättää palkkiosäännön vähäisistä muutoksista ja teknisistä tarkistuksista.

11 § Voimaantulo
Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2020 alkaen ja sillä kumotaan 19.5.2016 voimaan tullut
palkkiosääntö.
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