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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
Kuntayhtymävaltuuston 9.10.2006 hyväksymä
Voimaantulo 15.10.2006

1§
Soveltamisala
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 säännön mukaisesti.

2§
Palkkio ja kokous
1 mom.

Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaista toimielimen sellaista kokousta, joka on kutsuttu laillisesti koolle ja on päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja

2 mom.

Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja
jäsenille palkkiona yhtymävaltuuston vahvistamat palkkiot. Yhtymävaltuusto
vahvistaa palkkiot tulevaksi nelivuotiskaudeksi viimeisenä
toimintavuotenaan.

3 mom.

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle
varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen
toimielimen jäsenen kokouspalkkiota korotettuna 50 prosentilla. Mikäli
puheenjohtajalle tai vara-puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota,
korotusta ei suoriteta.

4 mom.

Yhtymävaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan
osallistumisesta yhtymähallituksen kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen
jäsenille.
Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muulle jäsenelle
maksetaan osallistumisesta valtuuston tai muiden hallintoelintenkokouksiin
yhtymähallituksen puheenjohtajana tai muuten määrättynä edustajana
suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan, kuin tämän
toimielimen jäsenille.

3§
Kokousten pituus ja palkkio
1 mom.

Yli kolme (3) tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1 mom mainittu
kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö/yhtymävaltuusto 9.10.2006

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

2 mom.

2/4
Mikäli sama toimielin kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran,
maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen
päättymisestä ole kulunut vähintään kahta (2) tuntia.

3 mom.

Myös eri toimielimiin samana päivänä osallistuvalle maksetaan ainoastaan
yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään
kahta (2) tuntia.

4 mom.

Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole
kulunut vähintään kahta (2) tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli
kolme (3) tuntia, maksetaan palkkio soveltaen, mitä edellä 3 §:n 1
momentissa on määrätty.

4§
Vuosipalkkio
1 mom.
Yhtymävaltuuston puheenjohtajalle, yhtymähallituksen puheenjohtajille sekä
tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkion lisäksi
vuosipalkkio, jonka yhtymävaltuusto päättää 2 §:n 2 mom. mukaisesti
2 mom.

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen
oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden.
Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta
kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa
hoitamaan tehtäviään.

3 mom.

Vuosipalkkio sisältää korvauksen mm. kokouksiin valmistautumisesta,
asioihin perehtymisestä ja muistakin puheenjohtajan kuntayhtymän lukuun
suorittamista tehtävistä, kuten edustamisesta yms.

5§
Katselmus, neuvottelu, toimitus, erityistehtävät
1 mom.

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon
kuntayhtymän toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen
perusteella ja, josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan 2 §:n 2
mom. mukainen toimielimen jäsenen palkkio.

2 mom.

Yli 3 tuntia kestävään katselmukseen, neuvotteluun tai toimitukseen
sovelletaan, mitä 3 §: 1 mom. on määrätty

3 mom.

Luottamushenkilöille tarkoitetuista koulutus- tai tiedotustilaisuuksista
suoritetaan kokous- tai toimenpidepalkkio 2 §:n 2 mom. mukaisesti ilman 3
§:n 1 mom. tarkoittamaa korotusta.

4 mom.

Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu, yhtymähallitus määrää
tarvittaessa palkkion erikseen vuotuisen talousarvion puitteissa.
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6§
Ansionmenetyksen korvaus
1 mom.

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan
ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi 1 §:ssä tarkoitetuista
kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä, kuin
kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Yhtymävaltuusto määrittelee
korvausten enimmäismäärät.

2 mom.

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen
osalta työnantajan todistus siitä. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä
ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen
työaikaansa ja, että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

3 mom.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää
kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestä ja luottamustoimen johdosta
aiheutuneista kustannuksista. Edellä 2 momentissa tarkoitettua todistusta tai
selvitystä ei edellytetä, jos korvattava määrä on yhtymävaltuuston
määrittelemä summa tai sitä alempi. Luottamushenkilön tulee tällöin
kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen
vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

4 mom.

Edellä 3 momentissa mainittu kirjalliseen vakuutukseen perustuva
ansionmenetys korvataan ainoastaan klo 8–18 väliseltä ajalta.

5 mom.

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi
aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta
vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä
selvitys tällaisista kustannuksistaan.

7§
Palkkion maksaminen
1 mom.

Vaatimus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden
kustannusten korvaamisesta on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille
henkilölle, jolle laskun hyväksyminen voimassa olevien määräysten mukaan
kuuluu.

2 mom.

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain.

8§
Matkakustannusten korvaaminen
1 mom.

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen
hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta,
päivärahaa, ateriakorvausta, majoituskorvausta, yömatkarahaa ja
kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesti.

2 mom.

Mikäli luottamushenkilöllä on useita kokouksia peräkkäin, maksetaan
matkakorvaus vain yhden kokouksen osalta.
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Tämä sääntö kumoaa kuntayhtymävaltuuston 7.11.1997 hyväksymän
ja 3.12.2001 muuttaman luottamushenkilöiden palkkiosäännön.
___________________________________________
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