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MUHOKSEN KUNNAN

PALKKIOSÄÄNTÖ
Valtuuston 27.4.2020/18 § hyväksymä.
Voimaantulopäivä 1.5.2020.

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. Sääntöä sovelletaan myös viranhaltijoiden ja
työntekijöiden palkkioiden maksussa heidän osallistuessaan Muhoksen kunnan
toimielinten kokouksiin virka-ajan (klo 8-16) ulkopuolella.

2§

Kokouspalkkiot
1.

Kunnan toimielimen kokouksista suoritetaan palkkio seuraavasti:

Valtuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallituksen asettamat
jaostot ja toimikunnat
Tarkastuslautakunta

80 €
80 €
80 €

b.

Muut lautakunnat ja niiden
jaostot

60 €

c.

Johtokunnat, muut toimikunnat
ja työryhmät

60 €
60 €

d.

Kuntayhtymän yhtymäkokous tai muu ylintä päätäntävaltaa
käyttävä monijäseninen toimielin ellei kuntayhtymä suorita
palkkiota
80 €

e.

Asiantuntijana kokouksessa kuultavalle maksetaan kunkin
toimielimen mukainen kokouspalkkio.

f.

Luottamushenkilölle voidaan maksaa toimielimen mukainen
kokouspalkkio Muhoksen kunnan edustamisesta erilaisissa
tilaisuuksissa. Kokouspalkkion maksusta päättää kunnanhallitus
ao. henkilön anomuksen pohjalta.

a.

80 €
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Kokouksella tarkoitetaan kuntalain, muun lain tai asetuksen säännösten
mukaisesti asetetun toimielimen kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu
ja päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja.

Edellä olevaa f.-kohdan määräystä sovelletaan myös luottamushenkilön
osallistuessa seutukunnalliseen tilaisuuteen.
Virka- ja työsuhteisille kokouspalkkiota ei makseta virka-aikana pidetyistä
kokouksista. Palkkion maksun edellytyksenä on, että toimielimen kokous
alkaa klo 17.00 tai myöhemmin tai jos toimielimen kokous alkaa virka-aikana
ja kokous päättyy klo 16:30 jälkeen.

3§

4§

2.

Kokouksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

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 suoritetaan samansuuruinen kokouspalkkio kuin asianomaisen
toimielimen jäsenelle.

Samana päivänä pidetyt kokoukset
1.

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:ssä kohdan 1.
alakohdissa a.-c. ja kohdassa 2. sekä 5 §:ssä mainittu kokouspalkkio
puolitoistakertaisena.

2.

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

3.

Jos henkilö osallistuu samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden
kunnallisen toimielimen kokoukseen, katsotaan ne kokouspalkkiota
laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi
tuntia.

Vuosipalkkiot
1.

Valtuuston puheenjohtajalle, valtuuston varapuheenjohtajille,
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen jäsenille sekä
alempana mainittujen lautakuntien puheenjohtajille suoritetaan 2 §:ssä
määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä
vuosipalkkiota seuraavasti:
Valtuuston puheenjohtaja
Valtuuston varapuheenjohtajat
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

2.050 €
1.000 €
2.500 €
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Kunnanhallituksen jäsenet
Sosiaali- ja terveyslautakunnan
puheenjohtaja
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
2.

1.000 €
840 €
840 €
840 €
840 €

Mikäli 1.kohdassa mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta
tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut
yhtäjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan sijaan tulevalle
luottamushenkilölle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion
1/365 siihen saakka, kunnes varsinainen luottamushenkilö palaa hoitamaan
tehtäviään.

Vuosipalkkiota on katsottava suoritettavan mm. kokouksiin valmistautumisesta,
asioihin perehtymisestä, pöytäkirjan allekirjoittamisesta, kunnan edustamisesta,
koulutukseen osallistumisesta ja mahdollisista vastaanottoajoista.

5§

Esittelijän ja sihteerin palkkio
Toimielimen esittelijänä toimivalle sekä toimielimen sihteerinä toimivalle
suoritetaan 2 §:ssä määrätty kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Sihteerille
korotusta ei suoriteta, mikäli hän saa sihteerin tehtävästään eri palkkiota.

6§

Katselmus, neuvottelu ja toimitus
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnan toimielimen
jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai
muistio, maksetaan palkkio ao. toimielimen palkkiotaksan mukaan, ei kuitenkaan
3§ mukaista korotettua palkkiota. Osallistujalle maksetaan myös tämän säännön 11
ja 14 pykälien mukaisesti korvaukset aiheutuneista kuluista.

7§

Osallistuminen valtuuston tai hallituksen seminaaritilaisuuteen
Valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille, jotka osallistuvat valtuuston tai
kunnanhallituksen puheenjohtajan koolle kutsumana seminaaritilaisuuteen,
maksetaan ansionmenetyskorvaus tai muuta korvausta 11 § mukaisesti ja
matkakustannusten korvausta 14 § mukaisesti. Tilaisuuksista ei makseta
kokouspalkkiota.

8§

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan
kultakin vaali- taikka ennakkoäänestyspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy
korvaus vaalitoimituksen valmistelusta sekä vaalitoimituksen päätyttyä
suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti:
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puheenjohtaja
jäsen

15,00 €/tunti
10,00 €/tunti

Kotiäänestyksiä toimittamaan määrätylle vaalitoimikunnan jäsenelle taikka
varajäsenelle maksetaan palkkiota 10 euroa tunnilta.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenille ei makseta 3 §:n mukaista
korotettua palkkiota
Matkakustannukset korvataan kuitenkin myös vaalin valmistelutehtäviin liittyvistä
matkoista.

9§

10 §

Erityistehtävät
1.

Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä,
kunnanhallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.

2.

Valtuuston, kunnanhallituksen tai kunnanjohtajan luottamushenkilöille
määräämästä erityistehtävästä voidaan kunnanhallituksen tai kunnanjohtajan
päätöksen perusteella suorittaa palkkiota 2 §:n 1 momentin a-kohdan
mukaisesti, ei kuitenkaan 3 §:n kohdan 1. mukaista korotettua palkkiota.

3.

Osallistujalle maksetaan myös tämän säännön 11 ja 14 pykälien mukaisesti
korvaukset aiheutuneista kuluista.

Kokouspalkkioilmoitukset
Toimielimen sihteeri kerää kokouspöytäkirjoista ja muistioista toimielinten
kokouspalkkioilmoitukset ja osaltaan hyväksyy ne. Ilmoitukset on tehtävä
kalenterikuukausittain palkanlaskentaan.

11 §

Ansionmenetyksen korvaus ja muu kustannuskorvaus
Luottamushenkilön osallistuttua 2, 7 ja 8 pykälien tilaisuuksiin, hänelle maksetaan
ansionmenetyskorvausta seuraavasti, kuitenkin siten että 6 ja 9 pykälien
tilaisuuksista on oltava ao. toimielimen erillinen päätös ansiomenetyskorvauksen
maksamisesta:

1.

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja
luottamustoimen vuoksi aiheutuneista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista
kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin korkeintaan kahdeksalta tunnilta
kalenterivuorokaudessa. Matka-ajasta maksetaan kotoa lähtien
ansiomenetyskorvausta.
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Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä on 27 € tunnilta. Kunnanhallitus
tarkistaa enimmäismäärän vuosittain.
2.

Saadakseen korvausta työansion menetyksestä luottamushenkilön tulee esittää
työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että
luottamustoimen hoitamiseen käytetty aikaa olisi ollut hänen työaikaansa ja
että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

3.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ-, virka- tai
muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä
selvitys ansionmenetyksestään. Päätoimisena yrittäjänä toimivalle suoritetaan
ansionmenetyskorvausta laskua vastaan ilman eri selvitystä 15 euroa tunnilta
kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin korkeintaan kahdeksalta tunnilta
kalenterivuorokaudessa. Korvauksen yläraja on kuitenkin sama kuin
kohdassa 1.

4.

Vaihtoehto luottamushenkilön ansiomenetyskorvauksille on muu korvaus
joka mahdollistaa luottamustehtävän hoidon. Saadakseen korvausta
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä,
luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista
kustannuksista. Näiden kustannusten enimmäismäärään noudatetaan, mitä
edellä 1 kohdassa on määrätty.

Soveltamisohje:
Kunnan palveluksessa oleva kunnallinen luottamushenkilö:
1. Jokainen kunnan palveluksessa (virka tai toimi) oleva luottamushenkilö, joka
toimii luottamushenkilöroolissa kunnassa tai kuntaa edustaen ja vaatii siitä
ansiomenetyskorvausta, tekee henkilötietojärjestelmään palkattoman tai palkallisen
vapaa hakemuksen, jonka ko. luottamushenkilön esimies vast. hyväksyy.
2. Mikäli sijaista ei palkata, ei palkkaa pidätetä eikä korvattavaa ansionmenetystä
täten synny.
3. Mikäli sijainen palkataan, vähennetään palkasta sijaisen palkkaa vastaava
summa, jolta osin on oikeus ko. luottamushenkilöllä ansionmenetyskorvaukseen.
4. Kohdan kolme (3) menettelyssä sovelletaan ansionmenetyskorvauksen
enimmäisrajaa.

12 §

Vaatimuksen esittäminen
Ansionmenetyksen, matkakustannusten ja muiden kustannusten korvaamista
koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa hallinto- ja
talousjohtajalle tai muulle määrätylle viranhaltijalle. Matkakustannusten
laskuttamista varten käytetään erillistä ohjelmaa, johon hankitaan tarvittavat
käyttäjätunnukset.
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13 §

Palkkion maksamisaika
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan luottamushenkilöille ja
viranhaltijoille ja työntekijöille neljännesvuosittain 30.4., 31.7., 31.10. ja 31.12.
lukuun ottamatta ansionmenetyksen korvausta, joka maksetaan kuukausittain.

14 §

Matkakustannusten korvaus
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi
tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa,
ateriakorvausta, majoittumiskorvausta ja yömatkarahaa soveltuvin osin kunnallisen
virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Päivärahaa, ateriakorvausta,
majoittumiskorvausta ja yömatkarahaa maksetaan, mikäli muuta korvausta ei
suoriteta.
Kokousmatkoista maksetaan matkakorvausta julkisten kulkuvälineiden taksan
mukaan tai oman auton käytön mukaisesti, kun omaa autoa on käytetty. Matkoista
tulee tehdä matkalasku. Alle viiden kilometrin edestakaisia matkoja ei korvata.
Tämä korvaus koskee myös pöytäkirjantarkastusta.
Matkakustannusten korvaus 6 ja 9 pykälien tilaisuuksiin, edellyttää ao. toimielimen
päätöstä. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin KVTES:n määräyksiä.
Viranhaltijoiden / työntekijöiden matkakustannusten korvauksiin sovelletaan
KVTES:in määräyksiä.

15 §

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tämän säännön soveltamisesta syntyvät erimielisyydet ratkaisee kunnanhallitus
(oikaisuvaatimus).

