Sääntökokoelma A 21
YKV 12.12.2018

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

1§
Soveltamisala
Espoon seurakuntayhtymässä luottamushenkilöille maksetaan palkkioita ja muita
korvauksia luottamustoimen hoitamisesta tämän säännön mukaan.
Luottamushenkilöllä tarkoitetaan seurakuntayhtymän ja seurakunnan hallintoelimen valittua jäsentä. Hallintoelimellä tarkoitetaan yhteistä kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkoneuvostoa, seurakuntaneuvostoa, yhteisen kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkoneuvoston asettamaa johtokuntaa ja toimikuntaa sekä vaalilautakuntaa.
Seurakuntien on tarkoituksenmukaista soveltaa tätä sääntöä seurakuntaneuvoston
asettamien toimikuntien ja valmistelutyöryhmien palkkiokäytäntöön.

2§
Kokouspalkkio
Hallintoelimen kokoukseen osallistumisesta maksetaan jäsenelle 60 euron kokouspalkkio.
Kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on vähintään puolen tunnin läsnäolo
kokouksessa, paitsi kokouksen kestäessä vähemmän kuin puoli tuntia.
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan palkkiota 50 prosentilla.
Kokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä toimivalle maksetaan palkkio 50 prosentilla korotettuna.
Läsnäolo- ja puheoikeutettuna tai erillisestä määräyksestä kokoukseen osallistuvalle
maksetaan sama palkkio kuin hallintoelimen jäsenelle.
Mikäli kokous paikalle tulleiden jäsenten vähälukuisuuden vuoksi laillisesta kutsusta
huolimatta jää pitämättä, maksetaan läsnäolijoille kokouspalkkio.

3§
Vuosipalkkio
Kokouspalkkioiden lisäksi hoidetusta luottamustehtävästä maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja
henkilöstöjohtokunnan puheenjohtaja
arvioinnin johtokunnan puheenjohtaja
talous- ja strategiatoimikunnan puheenjohtaja
viestinnän toimikunnan puheenjohtaja

2.600 €
1.350 €
2.600 €
1.100 €
1.100 €
1.100 €
1.100 €
1.100 €

Jos luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä yli kuukauden, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa. Tällöin puheenjohtajan sijaisena toimivalla varapuheenjohtajalla on oikeus saada suhteellinen osa puheenjohtajan vuosipalkkiosta.

4§
Vaalilautakunta
Kirkon vaalijärjestyksen 1:1 §:ssä tarkoitetun vaalilautakunnan jäsenelle maksetaan
vaalitoimituksesta ja ääntenlaskentakokouksesta kultakin alkavalta tunnilta 15 euroa.
Vaalitoimituksessa puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kultakin alkavalta tunnilta 23 euroa.
Toimituspäiviä edeltäneistä ja seuranneista kokouksista maksetaan hallintoelimen kokouspalkkio tämän säännön 2 §:n mukaan.

5§
Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouspöytäkirjan erikseen tarkastamaan saapuneelle luottamushenkilölle maksetaan
tämän säännön 2 §:n mukainen kokouspalkkio.

6§
Työhaastattelu
Työhaastatteluun osallistuvalle luottamushenkilölle maksetaan jokaiselta alkavalta
tunnilta 15 euroa.

7§
Toimituspalkkio
Luottamushenkilölle, joka ei saa vuosipalkkiota ja joka nimettynä muussa kuin tämän
säännön tarkoittamassa kokouksessa, neuvottelussa tai toimituksessa edustaa seurakuntaa tai valvoo toimialaansa, maksetaan 2 §:n mukaisen kokouspalkkion suuruinen
toimituspalkkio.

8§
Palkkion peruste
Palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta
laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantaja antaa palkkioiden
maksamista koskevat ilmoitukset.

9§
Palkkiosta luopuminen
Luottamushenkilö voi päättää palkkiostaan luopumisesta.

10 §
Matkakustannukset
Luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneiden matkakustannusten korvaamisessa
noudatetaan soveltuvin osin Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta ja Espoon seurakuntayhtymän matkustussääntöä.

11 §
Muut korvaukset
Muiden luottamustehtävän hoitamisesta johtuvien kustannusten korvaamisesta päättää kussakin yksittäistapauksessa yhteinen kirkkoneuvosto.

