ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA
MATKUSTUSSÄÄNTÖ
1§

Luottamushenkilöille suoritetaan kuntayhtymän luottamustehtävien hoitamisesta palkkiota ja
korvauksia tämän palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti. Soveltuvin osin noudatetaan Espoon
kaupungin kulloinkin voimassa olevaa luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä, jos
asiaa ei tässä säännössä ole päätetty.
2§
Alla mainitut puheenjohtajat ja jäsenet saavat seuraavan suuruiset palkkiot kokoukselta:

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsenet
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
tarkastuslautakunnan jäsen
jaoksen/toimikunnan puheenjohtaja
jaoksen/toimikunnan jäsen

nykyinen
300 €
230 €
200 €
150 €
200 €
150 €

esitys
330 €
250 €
220 €
170 €
200 €
150 €

Kuntayhtymän seminaariin osallistuvalle hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan
kokouspalkkion suuruinen palkkio.
3§
Milloin varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii
puheenjohtajana vähintään puolet kokouksen kestoajasta, hänellä on oikeus saada puheenjohtajan
kokouspalkkio.
4§
Kokousten ulkopuolella suorittamistaan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kuuluvista
tehtävistä maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
jaoston/toimikunnan puheenjohtaja
jaoston/toimikunnan varapuheenjohtaja

nykyinen
4 500 €
2 250 €
2 550 €
1 250 €
2 550 €
1 250 €

esitys
5 000 €
2 500 €
3 000 €
1 500 €
2 550 €
1 250 €

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, lakkaa
hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhden kuukauden, jonka jälkeiseltä ajalta
varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä on oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
Milloin tässä pykälässä mainittu hallintoelin aloittaa toimintansa tai lakkautetaan kesken
toimikauden, on sen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa
vuosipalkkiosta.
5§
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä
kultakin alkavalta tunnilta. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 42 €.
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus
siitä. Todistuksesta on käytävä myös 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 riittävä selvitys ansionmenetyksestään.
Selvitys on esitettävä kirjallisena.
6§
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten
korvausta noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen ao. määräyksiä.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva
vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa. Edellä mainittu kahden kuukauden määräaika
ei kuitenkaan ole esteenä myös tätä vanhemman laskun hyväksymiselle, mikäli laskun perusteet
on riittävästi selvitetty.
7§
Vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan neljännesvuosittain.
Vahvistettu yhtymäkokouksen päätöksellä 4.12.2018 § 4.
Voimaan 1.1.2019.

