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Voimaan 1.1.2019
1 § Soveltamisala
Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta
ansiomenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä
matkustuskustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

2 § Kokouspalkkiot
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:
2.1.
2.1.1. Valtuusto, kunnanhallitus sekä tarkastuslautakunta 60 €
2.1.2. Lautakunnat 40 €
2.1.3. Tilaisuudet, jossa luottamushenkilö kunnanhallituksen tai muun
toimielimen kirjallisesti nimeämänä edustaa kuntaa 40 €
2.1.4. Kunnan omat toimikunnat ja työryhmät 20 €
2.2. Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen
palkkio 50 prosenttia korotettuna kyseisen toimielimen palkkiosta.
2.3. Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta
kunnanhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin kunnanhallituksen jäsenille.
2.4. Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen määräyksestä
lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kunnanhallituksen muulle
jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin asianomaisen lautakunnan tai johtokunnan
jäsenelle.
2.5. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia
puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkiota 50 prosentilla.
2.6. Pöytäkirjan allekirjoittamisesta ei makseta erillistä palkkiota, ellei toimielimen
pöytäkirjaa tarkastetaan kiireellisesti, erikseen kokoon kutsutussa toimituksessa,
jolloin korvaus on 10 €.
2.7. Luottamushenkilön osallistuessa asianomaisen toimielimen ennalta
hyväksymään koulutukseen maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukainen
päiväraha ja matkakustannukset sekä ansionmenetys, mutta ei kokouspalkkiota.
2.8. Mikäli sama toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran,
maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio ellei edellisen kokouksen
päättymisestä ole kulunut vähintään kolme tuntia.
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2.9. Perustellusta syystä on mahdollista osallistua kokoukseen etänä ja saada
normaali kokouspalkkio.

3 § Vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä kuten kokouksiin
valmistautumisesta, asioihin perehtymisestä sekä kuntalaisten yhteydenotoista
maksetaan jäljempänä mainituille luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi
seuraavat vuosipalkkiot:
Valtuuston puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Lautakuntien pj
Tarkastuslautakunnan pj
Vammaisneuvosto pj
Ikäneuvosto pj
Nuorisovaltuusto pj

1500 euroa
2100 euroa
600 euroa
400 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta
tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti
jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai –jäsenellä
oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
4 § Vaalilautakuntien palkkiot
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimi-kunnan puheenjohtajalle ja
jäsenille sekä kotiäänestystä toimittavalle vaalitoimitsijalle maksetaan kultakin
toimituspäivältä 100 € suuruinen palkkio, johon sisältyy
keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen osalta
palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavista laskentatehtävistä. Mikäli
toimituspäivän pituus on alle neljä tuntia, palkkio on 65 €.
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän
säännön 2.1.2 kohdan mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.

5 § Luottamushenkilö-sihteerin palkkio
Sihteerinä toimivalle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota
tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan
asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

6 § Ansiomenetyskorvaus
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansiomenetyksestä 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.
Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 20 €.
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansiomenetyksen osalta
työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan
todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika
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olisi ollut hänen työaikaansa sekä se, minkä verran luottamushenkilölle on aiheutunut
ansiomenetystä.
Luottamushenkilön, joka on elinkeinonharjoitta tai tekee muuta työtä olematta työ- tai
virkasuhteessa, tulee antaa kirjallinen selvitys ansiomenetyksestään ja
luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Selvitystä ei kuitenkaan
vaadita, jos ansionmenetys on alle 12 € / h. Selvityksen tilalla tulee antaa kirjallinen
vakuutus ansionmenetyksestä.

7 § Palkkioiden maksamisen perusteet ja aikarajat
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua asianmukaisesti
allekirjoitettuihin pöytäkirjoihin ja muistioihin. Toimikunnan tai työryhmän sihteerin
tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset välittömästi kokouksen
jälkeen.
Ansiomenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvausta
ja muut kokouspalkkiot on pyydettävä kolmen kuukauden kuluessa asianomaisesta
tilaisuudesta.
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain.

8 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön oikeus saada luottamustehtävän hoitamisesta
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateria-korvausta, majoittumiskorvausta,
yömatkarahaa, kurssi-päivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta
määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
määräysten mukaisesti.

9 § Viranhaltijoiden/työntekijöiden kokouspalkkiot
Viranhaltijoille / työntekijöille maksetaan tämän palkkiosäännön 2 §:n mukaiset
kokouspalkkiot ja muutoin sovelletaan kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen kokouspalkkioita koskevia määräyksiä.

10 § Voimaantulo
Tämä Simon kunnan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö tulee
voimaan 1.1.2019 ja kumoaa aikaisemman palkkiosäännön.

