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LAPIN LIITON LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1§
Lapin liiton luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta
ansiomenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannustenkorvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.
2§
Lapin liiton toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat palkkiot:
1.
Valtuusto
2.
Hallitus
3.
Pelastuslautakunta
4.
Tarkastuslautakunta
3.
Toimikunnat ja muut toimielimet

80 euroa
80 euroa
70 euroa
70 euroa
50 euroa

Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kunnallislain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa laaditaan pöytäkirja.
Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota
korotettuna 50 %:lla. Tätä korotusta ei kuitenkaan makseta sellaiselle puheenjohtajalle tai
varapuheenjohtajalle, joka toimestaan saa tämän säännön 4 §:n mukaan vuosipalkkiota.
Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, jotka osallistuvat hallituksen kokoukseen,
samoin hallituksen jäsenelle, joka osallistuu muiden hallintoelinten kokouksiin, hallituksen
määräämänä edustajana, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenille.
3§
Yli kolme tuntia kestävältä kokoukselta suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
Jos toimielin pitää saman päivän kuluessa useamman kuin yhden kokouksen, kokouspalkkio
suoritetaan eri kokousten yhteenlasketun kestoajan mukaan.
4§
Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille maksetaan tämän säännön 2 §:ssä
mainitun kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä seuraavan suuruinen
vuosipalkkio:
1. Valtuuston puheenjohtaja
2. Valtuuston varapuheenjohtajat
3. Hallituksen puheenjohtaja
4. Hallituksen varapuheenjohtaja
5. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
6. Pelastuslautakunnan puheenjohtaja

1 200 euroa
450 euroa
2 200 euroa
750 euroa
750 euroa
750 euroa

Milloin edellä tässä pykälässä mainittu puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen
oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut kaksi kuukautta.
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5§
Kun valtuusto, hallitus tai muu liiton hallintoelin on valinnut luottamushenkilön sellaiseen
edustajainkokoukseen, toimikuntaan, varsinaiseen kunnallishallinnon alaan kuulumattomaan
toimielimeen tai muuhun vastaavanlaiseen luottamustehtävään, josta ei makseta muuta palkkiota,
suoritetaan tälle tehtävään valinneen hallintoelimen jäsenen kokouspalkkiota vastaava palkkio (ns.
toimituspalkkio). Sama koskee myös liiton järjestämiin tiedotustilaisuuksiin osallistumista.
6§
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansiomenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi
aiheutuneista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan
enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 22
euroa.
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus
siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut
hänen työaikaansa, ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa
julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansiomenetyksestään.
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista.
Edellä 2, 3 ja 4 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos tuntikorvauksen
enimmäismäärä on 10 euroa. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus
ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden 4 momentissa mainittujen
kustannusten määrästä.
7§
Ansiomenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuukauden kuluessa
sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.
8§
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän
hoitamisessa laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden
maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.
9§
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista
suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta,
yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen
mukaisesti.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ei sovelleta valtion, kuntien, järjestöjen tai muiden
tahojen nimeämiin, yhteistyötoimikuntien ja -työryhmien jäseniin.
10 §
Maakunnan yhteistyöryhmään sovelletaan, valtion viranomaisten ja muiden valtionhallinnon organisaatioiden edustajia lukuun ottamatta, samoja perusteita kuin 2 §:ssä mainittuihin toimikuntiin ja
muihin toimielimiin.
11 §
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Kuntien edustajainkokoukseen valitsemien edustajien palkkioita ja luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneita kuluja ei korvata tämän palkkiosäännön nojalla.

