Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset 1.1.2018 lukien.
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Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

Kunnanvaltuusto

100 euroa

Kunnanhallitus

100 euroa



100 euroa

kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Tarkastuslautakunta

75 euroa

Lautakunnat

50 euroa



50 euroa

lautakuntien jaostot

Toimikunnat ja neuvostot sekä nuorisovaltuusto
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25 euroa

Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu
kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen
puheen-johtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu
kunnanvaltuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin
kunnanhallituksen puheenjohtajana tai muutoin määrättynä edustajana
suoritetaan kokous-palkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen
hallintoelimen jäsenelle.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouspalkkio maksetaan myös
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen iltakouluista ja seminaareista.
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Kokouspalkkiota korotetaan 30 %:lla yli 3 tuntia kestäviltä kokouksilta.
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Jos toimielin pitää samana päivänä useamman kokouksen, katsotaan ne
kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi ellei kokousten väli ole yli
kaksi tuntia
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Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien
puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 §:n 1 momentissa määrättyjen
kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain
seuraavasti:

Vuosipalkkiot

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

850 euroa

Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat

300 euroa

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

1700 euroa

Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat

300 euroa

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

600 euroa

Hyvinvointi- ja Kuntarakennelautakunta
varsinaiset puheenjohtajat

300 euroa
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Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen
oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden.
Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterikuukautta¬
kohden vuosipalkkion 12:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa
hoitamaan tehtäviään.

Katselmus, neuvottelu, toimitus
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Katselmuksesta, neuvottelusta, haastattelusta tai muusta virallisesta
kokouksesta, johon kunnan toimielimen jäsen tai muu nimetty edustaja
osallistuu Juuan kunnan puhevaltaisena edustajana toimielimen päätöksen tai
asemansa perusteella tai muutoin määrättynä, maksetaan palkkiota 25 euroa.
Toimielimen pöytäkirjan tarkastuksesta, toimielimen lähettämään
koulutukseen, edustustilaisuuksiin, merkkipäiville tai muusta epäviralliseen
tilaisuuteen osallistumisesta ei suoriteta palkkiota.
Osallistuttaessa kunnanvaltuuston nimeämänä edustajana kuntayhtymän
edustajain kokoukseen maksetaan kunnanvaltuuston kokouspalkkio.
Tämän pykälän tarkoittamat palkkiot hyväksyy se toimielin, jonka edustajana
henkilö on toiminut.

Vaalilautakunta, -toimikunta
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Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin
vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti:

puheenjohtajalle

150 euroa

jäsenelle

100 euroa

Vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan palkkiota
seuraavasti:

puheenjohtajalle

90 euroa

jäsenelle

60 euroa

Ansionmenetyksen korvaus
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Juuan kunnan luottamustehtävissä toimivalle luottamushenkilöille suoritetaan
korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen
vuoksi aiheutuvista kustannuksista todellisen ansiomenetyksen mukaisesti,
enintään 25 € tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta
vuorokaudessa.

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.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa
taikka virka- tai toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys
ansionmenetyksestään.

Edellä mainittua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on
10,00 € kultakin alkavalta tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin
antaa kirjallinen vakuutus, että hänelle aiheutuu luottamustoimen
hoitamisesta ansionmenetystä.

Lastenhoidon järjestämisen kustannuksista, sijaisen palkkaamisesta ym.
kustannuksista tulee esittää riittävä kirjallinen selvitys.

Muissa kunnallisissa luottamustehtävissä (muu organisaatio) aiheutuvista
ansiomenetyksistä vaatimus tulee tehdä ao. organisaatiolle.
Tämän pykälän tarkoittamat ansionmenetyskorvaukset hyväksyy se toimielin,
jonka toiminnasta ansiomenetys on aiheutunut.
Tässä säännössä mainitut kokouspalkkiot maksetaan 4 krt vuodessa,
huhtikuussa, heinäkuussa, lokakuussa ja joulukuussa.
Ansiomenetykset ja matkalaskut maksetaan kuukausittain kuukauden
lopussa.

Matkakustannusten korvaus
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Luottamustoimen hoitamisen vuoksi tarpeellisista matkoista suoritetaan
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia säännöksiä
noudattaen matkustuskorvaukset. Matkoja järjesteltäessä tulee pyrkiä
kustannuksia säästäviin järjestelyihin.

