Siilinjärven seurakunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Hyväksytty kirkkovaltuustossa 16.12.2004

1
Soveltamisala
Seurakunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.
Palkkiosääntöä sovelletaan myös seurakunnan viranhaltijaan, joka on luottamushenkilöasemassa.
2
Kokouspalkkiot
Seurakunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:
a) kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto 35 €
b) kirkkoneuvoston taloushallinnollisia asioita varten asettamat toimikunnat 21 €.
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.
Kokouksen puheenjohtajana enimmän ajan toimineelle ja toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi ellei kokousten välinen aika ole yli kuusi tuntia.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kirkkoneuvoston kokoukseen,
samoin kuin kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu
kirkkovaltuuston kokoukseen tai muun toimielimen kokoukseen säännösten mukaisena tai muutoin
määrättynä edustajana, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen
toimielimen jäsenelle.
3
Vuosipalkkiot
Kirkkovaltuuston puheenjohtajille ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle suoritetaan 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi palkkiota vuosittain seuraavasti:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja 350 €
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 90 €
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 350 €
Vuosipalkkio sisältää korvauksen puheenjohtajalle kuuluviin edustus-, neuvottelu- ja muihin vastaaviin
tilaisuuksiin osallistumisesta.
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun
este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin
kalenterikuukautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään.
4
Erityistehtävät
Katselmuksesta, toimituksesta, neuvottelusta, kokouksesta tai muusta tehtävästä, johon seurakunnan
toimielimen jäsen tai muu henkilö osallistuu kirkkoneuvoston nimeämänä seurakunnan edustajana,
maksetaan palkkiota 21 €.
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Yli kolme tuntia kestävään katselmukseen, toimitukseen, neuvotteluun tai kokoukseen sovelletaan mitä
edellä kohdassa 2 on määrätty.
Palkkion maksaminen erityistehtävästä edellyttää, ettei siitä makseta kokous- tai muuta palkkiota järjestäjän taholta ja että siitä laaditaan pöytäkirja tai muistio.
5
Tilintarkastajat
Tilintarkastajille suoritetaan palkkio laskun perusteella.
6
Vaalilautakunta
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan vaalilautakunnan kokouksista palkkiota kohdan 4 mukaisesti. Puheenjohtajalle ja sihteerille palkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna. Vaalitoimituspäivän palkkio, johon samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, on puheenjohtajan osalta 135 € ja jäsenen osalta 90 €.
7
Ansionmenetyksen korvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä tuntikorvauksena,
jonka suuruus on enintään 15 €. Tuntikorvaus suoritetaan enintään kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää siitä työnantajan todistus,
josta on 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.
Tällaiseksi katsotaan esimerkiksi yrittäjän sijaiselleen maksama korvaus.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 9 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansiomenetyksen
määrästä. Seurakunnalla on oikeus halutessaan tarkistaa ansionmenetyksen määrä luottamushenkilön
työnantajalta.
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Matkakustannusten korvaus
Luottamushenkilön kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
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Palkkioiden ja korvausten maksaminen
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa kesä- ja joulukuussa. Kirkkovaltuuston ja –neuvoston sekä kirkkoneuvoston asettamien toimikuntien kokousten osalta palkkioiden ja
matkakustannusten maksatus perustuu kokousten yhteydessä täytettävään osallistujaluetteloon. Muiden palkkioiden ja matkakustannusten sekä ansiomenetyskorvausten osalta maksatus perustuu luottamushenkilön esittämään laskuun, joka on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle
voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.
10
Voimaantulo
Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2005 ja sillä kumotaan kirkkovaltuuston 14.12.2000 hyväksymä
palkkiosääntö.
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