Tuusulan kunta
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Palkkio-ohje 2020
luottamushenkilölle

Luottamushenkilöpalkkiot 2020
Palkkioaikataulu 2020
Hallintosäännön mukaisesti luottamushenkilöpalkkiot maksetaan palkkiokausittain kolmen kuukauden välein. (Poikkeuksena joulukuu, joka maksetaan tammikuun puolessa välissä.)
Palkkiokausi
1.1.- 28.2.2020
1.3.- 31.5.2020
1.6.- 31.8.2020
1.9.- 30.11.2020
1.- 31.12.2020

Ansionmenetys-, lastenhoito- ym.
korvausten hakeminen
5.3.2020 mennessä
5.6.2020 mennessä
5.9.2020 mennessä
30.11.2020 mennessä
31.12.2020 mennessä

Luottamuspalkkioiden
maksupäivä
31.03.2020
30.06.2020
30.09.2020
23.12.2020
15.1.2021 (ei vahvistettu)

Indeksikorotetut palkkiot
Indeksikorotuksen johdosta kokouspalkkiot nousivat hieman viime vuotisesta.
Valtuuston, kunnanhallituksen ja konsernijaoston 3. ensimmäiseltä tunnilta palkkio
on tänä vuonna jäsenelle 105 euroa ja puheenjohtajalle 158 euroa.
Lautakuntien, niiden jaostojen ja johtokunnan palkkiot ovat ensimmäiseltä 3. tunnilta jäsenelle 84 euroa ja puheenjohtajalle 126 euroa.
Neuvostojen, verkostojen ydintiimien, toimikuntien sekä nuorisovaltuuston 3. ensimmäiseltä tunnilta palkkio on jäsenelle 63 euroa ja puheenjohtajalle 95 euroa.

Korvaushakemukset
Korvaushakemukset esim. ansionmenetyksestä tai lastenhoidosta tulee toimittaa palkkioaikatauluun merkittyihin ajankohtiin mennessä, jotta ne saadaan maksuun kyseisen kauden yhteydessä. Vapaamuotoinen hakemus liitteineen (esim.
ansionmenetyksessä työnantajan todistus menetetystä ansiosta) toimitetaan ko.
toimielimen palkkioista vastaavalle yhteyshenkilölle (yhteystiedot ohjekirjeen lopussa).
Lisätietoja hallintosäännön sivulta 66.

Muutoksista ilmoittaminen
Muistathan ilmoittaa, mikäli osoitteesi, tilinumerosi tai muu vastaava tietosi muuttuu, jotta saamme päivitettyä tiedot palvelussuhteellesi ja/tai luottamushenkilörekisteriin.
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Verokortit kuluvalle vuodelle
Sarastia Oy:llä on käytössään tämän vuoden verotustiedot seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta.
Verokortti tulee toimittaa helmikuun aikana, mikäli olet
 hakenut muutosverokortin
 eläkkeellä
 tilaa verohallinnolta verokortti palkkatuloa varten
 eläkkeestä perittävää veroa varten saatua verokorttia ei voi käyttää
Verokortin toimitus sähköisen asioinnin kautta (suositeltu tapa): https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/lomakkeet/verokorttiasiat/ tai postitse osoitteella: Sarastia
Oy, Luottamushenkilöpalkkiot, Autoasemankatu 1 B, 04300 Tuusula. Tarvittaessa
voit myös jättää verokortin sihteerille kokouksessa.

Yhteyshenkilöt palkkioasioissa
Kuntatoimiala ja
yhteiset palvelut –
toimialue

Valtuusto, valt.tmk, kunnanhallitus, Sunna Naumi
konsernijaosto, Hyte-ltk, tarkastusltk, neuvostot, verkostot, veteraanitmk, nimistötmk, vaaliltk:t ja -tmk:t,
keskusvaaliltk, Poliisin neuv.kunta,
Kuuma-yhteistyö, Klubitalot ry sekä
Neuvostot

Marjo-Kaisa
Konttinen

Verkostot

Katja Repo

Sivistyksen toimialue

Kasvatus- ja sivitysltk, kulttuuri- ja
vapaa-aikaltk, nuorisovaltuusto

Satu Grenfors

Kasvun ja
ympäristön toimialue

tekninen ltk, kuntakehitysltk,
rakennusvalvontajaosto,

Timo Havukunnas

Nimissä linkit kunnan verkkosivujen yhteystietokortteihin. Sähköpostit ovat
muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi.
Tuusulassa 29.1.2020
Sunna Naumi
hallintopalvelusihteeri
päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut
p. 040 314 3013
sunna.naumi@tuusula.fi
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