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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
Yhtymävaltuusto hyväksynyt 31.5.2017 § 18
Voimassa 1.1.2018 lukien

1
Soveltamisala

2
Kokouspalkkiot

Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta
ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi
aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä, ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.

Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:
yhtymävaltuusto ja sen valiokunnat,
yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta
toimikunnat
ammatilliset neuvottelukunnat
projektien ohjausryhmät

120 euroa
95 euroa
95 euroa
95 euroa.

Puheenjohtajalle tai kokouksen puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenet 1 momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. Sellaiselle puheenjohtajalle tai
varapuheenjohtajalle, joka saa toimestaan tämän säännön 4 §:n mukaan vuosipalkkiota, ei korotusta suoriteta.
Yhtymävaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jotka osallistuvat yhtymähallituksen kokoukseen samoin kuin yhtymähallituksen jäsenelle, joka osallistuu muiden hallintoelinten kokouksiin yhtymähallituksen määräämänä edustajana tai yhtymävaltuuston kokoukseen, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin
asianomaisen hallintoelimen jäsenille.
3
Korotettu kokouspalkkio
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 § 1 momentissa mainitun
kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä, jokaista kolmen tunnin
jälkeen alkavaa tuntia kohden.
4
Vuosipalkkiot Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

yhtymävaltuuston puheenjohtaja

2000 euroa

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

1 200 euroa

yhtymähallituksen puheenjohtaja

3000 euroa

yhtymähallituksen varapuheenjohtajat

800 euroa

2

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä,
hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
5
Sihteerin palkkio
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan 2 § 1 momentissa
mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota.
6
Toimituspalkkio
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kuntayhtymän luottamushenkilö osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditan pöytäkirja tai
muistio, maksetaan toimituspalkkiona 120 euroa.
Yli kolme tuntia kestävään, edellä 1 momentissa mainittuun katselmukseen, neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan mitä edellä 3 §:ssä on määrätty, kuitenkin niin, että
palkkio suoritetaan enintään kahdeksalta tunnilta päivässä.
Tässä pykälässä tarkoitettua palkkiota ei kuitenkaan suoriteta luottamushenkilölle, jolle
maksetaan tehtävästään 4 §:n tarkoittamaa vuosipalkkiota.
7
Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastajan palkkio
Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastajalle suoritetaan kokouspalkkion lisäksi tarkastustehtävästä palkkiona 50 euroa.
8
Erityistehtävät Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, yhtymähallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.

9
Ansionmenetyksen korvaaminen
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä
ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin
alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 35 euroa tunnilta.
Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää
työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös 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 ansionmenetyksestään.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava
määrä on enintään 18,00 tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksestään ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luotta-
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mushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty.

10
Matkakorvaukset

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi
tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

11
Vaatimuksen esittäminen
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä
kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.
12
Palkkioiden maksaminen
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.
13
Voimassaolo ja palkkioiden tarkistaminen
Tämä palkkiosääntö on voimassa 1.1.2018 alkaen.
Palkkiot ovat voimassa edellä esitetyn määräisinä ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019.
Palkkioita korotetaan 1.1.2020 lukien sillä prosenttimäärällä, millä KVTES:n mukaisia
palkkoja on korotettu yleiskorotuksilla 31.12.2017 – 31.12.2019 välisenä aikana. Näin
lasketut palkkiot korotetaan ylöspäin lähimpään täyteen euromäärään.

