JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
Hyväksytty kirkkovaltuustossa 9.12.2013

1§

Jyväskylän seurakunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen
hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja matkakustannusten korvausta tämän
säännön mukaisesti.

2§

Luottamushenkilöille suoritetaan kokouspalkkiota seuraavien toimielinten kokouksista: kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen ja Palvelevan puhelimen yhteisjohtokunta, Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta ja Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta, alueneuvosto sekä vaalilautakunta ja sen jaosto
Muun erikseen asetetun KJ 9 luvun 4 §:n mukaisen toimielimen osalta kokouspalkkion suorittamisesta ja määrästä päättää kirkkoneuvosto asettamisen yhteydessä.
Kokouspalkkiota suoritetaan päätösvaltaisen kokouksen päätöksentekoon osallistuville luottamushenkilöjäsenille.
Tämän säännön kokouspalkkiomääräyksiä ei sovelleta toimielimen kokoukseen kutsuttuihin asiantuntijoihin tai toimielinten järjestämiin iltakouluihin tms. kokoontumisiin.
Pysyvien toimielinten luottamushenkilöpuheenjohtajille ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota varsinaisten kokousten ulkopuolella tapahtuvista suunnittelu-, valmistelu- ja edustustehtävistä.
Palkkioiden suuruuden päättää kirkkovaltuusto vuosittain talousarvion hyväksymisen
yhteydessä.
Tilintarkastajalle maksettava palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun perusteella.

3§

Toimielimen puheenjohtajana ja sihteerinä enimmän aikaa toimineelle luottamushenkilölle maksetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta kirkkoneuvoston kokoukseen sama palkkio kuin kirkkoneuvoston jäsenelle.
Kirkkoneuvoston jäsenelle maksetaan osallistumisesta kirkkovaltuuston kokoukseen
sama palkkio kuin kirkkovaltuuston jäsenelle.
Kirkkoneuvoston nimeämälle johtokunnan ja alueneuvoston kokoukseen osallistuvalle läsnäolo- ja puheoikeutetulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin asianomaisen
toimielimen jäsenelle.

4§

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon toimielimen jäsen tai
erikseen nimetty edustaja osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja, pyydetty lausunto, raportti tai selostus, maksetaan kirkkovaltuuston
päättämä palkkio.

5§

Yli kolme tuntia kestävästä 2:1-2 §:n mukaisesta kokouksesta ja 4 §:n mukaisesta
katselmuksesta tai neuvottelusta maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
Mikäli 2 ja 4 §:n mukainen toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, katsotaan se yhdeksi 5 §:n mukaiseksi kokoukseksi, ellei edellisen kokouksen
päättymisestä ole kulunut vähintään kuutta tuntia.

6§

Luottamushenkilölle suoritetaan kokouspalkkion lisäksi korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin enintään kahdeksalta
tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Saadakseen korvausta työansion menetyksestä luottamushenkilön tulee esittää
työnantajan todistus luottamustehtävän hoitamisen johdosta menetetystä säännöllisen työajan palkasta.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta palkkatyötä olematta työsuhteessa
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti
riittävä selvitys ansionmenetyksestään.

7§

Tämän säännön 2 - 3 §:n mukaiset normaalit kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot maksetaan ilman eri laskutusta.
Muiden kokousten osalta luottamushenkilöiden tulee oma-aloitteisesti esittää lasku
vähintään puolivuosittain.

8§

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista suoritetaan käytetyn kulkuneuvon mukaista
matkakustannusten korvausta soveltuvin osin kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Normaaleista kokousmatkoista aiheutuvat matkakustannukset ilmoitetaan kokouksen
läsnäoloilmoituksen yhteydessä ja ne maksetaan kokouspalkkioiden yhteydessä ilman eri laskutusta.
Muista luottamustoimen hoitamiseen liittyvistä matkoista suoritetaan käytetyn kulkuneuvon mukaista matkakustannusten korvausta ja päivärahaa soveltuvin osin kirkon
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Muiden matkojen osalta luottamushenkilöiden tulee oma-aloitteisesti esittää lasku vähintään puolivuosittain.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2014
Palkkiosäännön 2:1 §:n mukaiset kokouspalkkiot
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen ja Palvelevan puhelimen yhteisjohtokunta
Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokunta
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta
Alueneuvosto

50 €/kokous
50 €/kokous
50 €/kokous
50 €/kokous
50€/kokous

Vaalilautakunta, jaosto
- ennakkoäänestys, vaalitoimitus: enintään 6 tuntia
yli 6 tuntia

50 €/kokous
50 €
70 €

50 €/kokous
50 €/kokous
50 €/kokous

Palkkiosäännön 2:4 §:n mukaiset vuosipalkkiot
Kirkkovaltuuston pj.
Kirkkovaltuuston varapj.
Kirkkoneuvoston varapj.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan pj.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pj.
Alueneuvoston pj.
Palkkiosäännön 4 §:n mukainen kokouspalkkio

700 €
400 €
700 €
400 €
400 €
400 €
50 €/kokous

