Kunnanhallitus

§ 90

14.04.2021

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ VUOSILLE 2021 - 2025
Khall § 90

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuoksi
aiheutuu sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilöille
voidaan myös maksaa palkkioita määräajalta sekä muita erillispalkkioita.
Perhon kunnan kokouspalkkioita on viimeksi päätetty kunnanvaltuustossa 19.11.2018 §
63 vuosille 2019 - 2020 seuraavasti:
Kokouspalkkiot
1.

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan kokouspalkkiota seuraavasti:
a) kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus
b) lautakunnat
c) johtokunnat, toimikunnat, muut
toimielimet ja työryhmät

2.

3.

60 €/kokous
50 €/kokous
30 €/kokous

Puheenjohtajalle, toimielimen sihteerille ja kunnanhallituksessa esittelijänä
toimivalle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Samasta
kokouksesta suoritetaan korotettu palkkio ainoastaan yhdelle esittelijänä
toimivalle.
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jotka osallistuvat
kunnanhallituksen
kokoukseen,
maksetaan
kunnanhallituksen
kokouspalkkio.
Vastaavasti
kunnanhallituksen
puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajille ja jäsenille, jotka osallistuvat kunnanvaltuuston
kokoukseen tai muiden toimielinten kokouksiin luottamus-tehtävänsä
johdosta, maksetaan ko. toimielimen kokouspalkkio.
Samana päivänä pidetyt kokoukset

1.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan 2 §:ssä mainittuja
kokouspalkkioita 50 %:lla jokaiselta alkavalta yhden tunnin jaksolta
kuitenkin enintään kuuteen tuntiin saakka.

2.

Jos toimielin pitää joko kokonaisuudessaan tai jaostona samana
kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen, katsotaan ne
kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen
aika ole yli kaksi tuntia.
Vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidettavista luottamustehtävistä maksetaan
jäljempänä oleville luottamushenkilöille seuraavat vuosipalkkiot:




kunnanvaltuuston pj.
kunnanhallituksen pj.
kv:n ja kh:n vpj:t

1.800,00 €
1.800,00 €
380,00 €

 sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta
 teknisen-, ympäristö- ja tarkastuslautakunnan pj.

1.500,00 €
550,00 €

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen
oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden.
Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa
vuosipalkkiosta.
Vuosipalkkiota suoritetaan mm. kokouksiin valmistautumisesta, asioihin
perehtymisestä, asioiden tiedottamisesta, kunnan edustamisesta,
neuvotteluista asianomaisen toimielimen esittelijän kanssa sekä muista
sellaisista neuvotteluista, joista ei tule maksettavaksi korvausta 7 §:n
perusteella.
Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta ja –toimikunta:
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan
kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla
sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä
seuraavasti:
Vaalilautakunta (vaalitoimituspäivä)
- puheenjohtaja
120 €/päivä
- vaalilautakunnan jäsen
80 €/päivä
- alle 5 h pj.
60 €/päivä
- alle 5 h vaaliltk:n jäsen
40 €/päivä
Vaalilautakunnan koulutus

20 €/kerta

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja –toimikunnan sekä
kotiäänestyksen toimitsijalle kokouspalkkioihin ja korvauksiin sovelletaan
muilta osin palkkiosäännön 2 §:n ja 3 §:n määräyksiä.
Esitys luottamushenkilöiden palkkiosäännöksi vaalikaudelle 2021 - 2025
jaetussa materiaalissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle
1. että se hyväksyy liitteen esityksen Perhon kunnan luottamushenkilöpalkkiosäännöksi
vuosille 2021 - 2025
2. että palkkiosääntö astuu voimaan 1.8.2021
3. että palkkiosääntö liitetään Perhon kunnan hallintosäännön luvuksi 18.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkastettiin ja hyväksyttiin heti.

---

-----

