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Inarin kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Valtuuston hyväksymä 26.1.2006.
Valtuusto tehnyt 11.12.2008 muutokset 2 ja 10 §:iin.
Valtuusto tehnyt 27.1.2011 muutokset 2, 4, 6, 10, 11 ja 12 §:iin. Voimaantulo 1.1.2011 lukien.
Valtuusto tehnyt 12.11.2015 muutoksen 12 §:ään. Voimaantulo 1.1.2016 lukien.
Valtuusto tehnyt 18.5.2017 muutokset ja lisäyksen 2 §:ään. Voimaantulo 1.6.2017 lukien.

1§
Soveltamisala
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä
sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa sekä muita palkkiota tämän
palkkiosäännön mukaan.
2§
Kokouspalkkiot
1. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:
Valtuusto ja sen valiokunnat 70 euroa, kunnanhallitus ja sen jaostot 70 euroa.
Lautakunnat ja niiden jaostot 55 euroa sekä vaalilautakunnat, johtokunnat,
toimikunnat, opetussuunnitelmatoimikunnat, hankkeiden ohjausryhmät, työryhmät tai muut sellaiset ja muut toimielimet 45 euroa.
2. Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen 1. momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla.
3. Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu Valtuuston kokoukseen tai
muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen puheenjohtajana tai muutoin määrätylle edustajalle suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden
mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle.
4. Jos kokous ei ole päätösvaltainen palkkio maksetaan 11 §:n mukaisen erityistehtävän palkkion mukaisena.
5. Valtuuston puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron, kunnanhallituksen puheenjohtajalle 2 000 euron, valtuuston ja kunnanhallituksen I varapuheenjohtaInarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
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jalle 750 euron ja II varapuheenjohtajalle 500 euron vuosipalkkio.
Sivistyslautakunnan, elinvoimalautakunnan, teknisen lautakunnan ja sosiaalija terveyslautakunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euron, I varapuheenjohtajalle 400 euron ja II varapuheenjohtajalle 200 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkioista maksetaan toimikauden ensimmäisenä ja viimeisenä vuonna puolet. Jos luottamushenkilö on useammassa sellaisessa tehtävässä, jossa maksetaan vuosipalkkio, hänelle maksetaan vain yksi vuosipalkkio, joka on korkeimman hänelle maksettavan palkkion suuruinen.
3§
Samana päivänä pidetyt kokoukset
1. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1 momentissa
mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä, jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.
2. Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden
kokouksen katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi,
ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia.
4§
Vuosipalkkiot ja puhelin
Luottamushenkilöille ei makseta vuosipalkkiota.
Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on käytettävissä korvauksetta luottamustoimen hoitamiseen kunnan omistama matkapuhelin.
5§
Sihteerin palkkio
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan 2 §:n 1.
momentissa mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hän saa tehtävistään muuta eri palkkiota.
6§
Katselmus, neuvottelu, toimitus
1. Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan
pöytäkirja tai muistio maksetaan palkkiota 17 euroa.
2. Yli kolme tuntia kestävään, edellä 1 momentissa mainittuun katselmukseen,
neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan mitä edellä 3 §:ssä on määrätty, kuitenkin enintään palkkion kaksinkertaiseen määrään.
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7§
Edustajainkokoukset
1. Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on
voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kunnanvaltuuston jäsenten palkkiosta.
2. Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun yhteiseen toimielimeen
tai muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen kuin 1 momentissa tarkoitettuun valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin kohdin samojen perusteiden mukaan kuin 2 - 6 §:ssä on määrätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai toimielimen suorittamana.
8§
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan palkkioon sovelletaan palkkiosäännön lautakuntia koskevia määräyksiä ellei valtuusto toisin päätä.
9§
Kihlakunnanoikeuden lautamiehet
Kihlakunnanoikeuden lautamiehille maksetaan palkkiota kultakin istuntopäivältä oikeusministeriön ohjeiden mukaan.
10 §
Vaalilautakunta, -toimikunta
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä 2 §:n mukaisesti. Palkkiota maksetaan siltä ajalta, kun vaalilautakunta on kokoontunut ja toimittanut sille säädetyn tehtävän. Vaalilippujen kuljettajille palkkiota maksetaan siihen asti, kun vaaliliput on asianmukaisesti luovutettu keskusvaalilautakunnalle. Vaalitoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan ennakkoäänestyksen
toimittamisesta 78 euron ja jäsenille 56 euron palkkio.
11 §
Erityistehtävät
1. Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, kunnanvaltuusto määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.
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2. Valtuuston, kunnanhallituksen tai kunnanjohtajan luottamushenkilölle määräämästä erityistehtävästä kunnanhallituksen harkinnan mukaan voidaan suorittaa palkkiota 33 euroa, yli kolme tuntia kestävästä ja päivän tilaisuudesta
50 euroa. Lautakuntien määräämistä erityistehtävistä palkkiot ovat 17 euroa ja
22 euroa. Erityistehtäviin luetaan myöskin koulutustilaisuudet ja ystävyyskuntavierailut.
3. Edellä mainittu palkkio maksetaan myös silloin, kun kunnanjohtaja on kunnanhallituksen ratkaisuvaltapäätöksen mukaisesti kutsunut edustustilaisuuteen
luottamushenkilön edustamaan kuntaa.
4. Pöytäkirjantarkastuksesta suoritetaan valtuuston ja kunnanhallituksen osalta
palkkiota 10 euroa sekä muiden toimielimien osalta 7 euroa.
Kunnan edustajalle valtion asettamissa työryhmissä, toimikunnissa, neuvottelukunnissa ja komiteoissa, mikäli edustaja on nimetty kunnan esityksestä, suoritetaan ansionmenetyksen korvaus palkkiosäännön mukaan ja matkakustannusten korvaus soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti, ellei mainittuja korvauksia valtion toimesta suoriteta.
12 §
Ansionmenetyksen korvaus
1. Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on
33 euroa käytettäessä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
(KVTES) kuukausipalkkajakajaa (tällä hetkellä 163). Korvausta korotetaan
KVTES:n yleiskorotuksilla.
2. Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä 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.
3. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.
4. Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos
korvattava määrä on enintään 14 euroa. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi
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aiheutuneiden kustannusten määrästä. Korvausta korotetaan KVTES:n yleiskorotuksilla.

5. Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista
kustannuksistaan. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1
momentissa on määrätty.
6. Valmistautumisajasta suoritetaan ansionmenetyskorvausta kaikille luottamushenkilöille kahdelta tunnilta ennen kokousta. Ryhmäkokouksista ansionmenetyskorvausta ei makseta.
7. Mikäli ansionmenetystä tosiasiallisesti aiheutuu enemmän kuin kokoukseen,
kokousmatkaan ja valmistautumiseen käytetty aika, voidaan ansionmenetyskorvausta maksaa mikäli ao. luottamushenkilö voi osoittaa, että ansionmenetys
ei ole ollut vältettävissä.
13 §
Vaatimuksen esittäminen
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.
Ellei korvausta haeta määräajan kuluessa, ei sitä makseta.
14 §
Palkkion maksamisaika
1. Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain, ellei kunnanhallitus toisin päätä.
2. Matkakustannusten korvaukset ja erityispalkkiot maksetaan kuukausittain,
ellei kunnanhallitus toisin päätä.
15 §
Matkakustannusten korvaus
1. Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa
soveltuvin osin KVTES:n mukaisesti.
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2. Matkat maksetaan kotoa tai perustellusta syystä muualta kunnan alueelta.
Matkakorvaukset maksetaan pääsääntöisesti kunnan alueelta tapahtuvista matkoista. Korvaus voidaan maksaa myös muualta kuin kunnan alueelta tapahtuvista matkoista, jos syy oleskeluun kunnan alueen ulkopuolella on opiskelu tai
työ. Viimeksi mainitussa tapauksessa korvataan vain varsinaiset matkakustannukset, ei kuitenkaan enempää kuin mitä on korkein valtuutetulle maksettava
matkakulujen korvaus oman auton käytön mukaan laskettuna oman kunnan
alueella.
Kunnan alueen ulkopuolelta tehty matka korvataan vain siinä tapauksessa, että
luottamushenkilö tulee nimenomaan kokousta varten paikkakunnalle. Kokoukseen tulo voi tässä tapauksessa olla aikaisintaan kahta vuorokautta ennen kokouksen alkua. Paluu tulee tapahtua kahden vuorokauden kuluessa kokouksen
loppumisesta.
3. Matkakustannusten korvausten suorittamisen edellytyksenä on, että matkalasku esitetään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.
4. Matkan on perustuttava todellisiin kustannuksiin.
________
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