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Palkkiosääntö

1 § Soveltamisala
Tätä palkkiosääntöä sovelletaan kuntayhtymän luottamushenkilöille kuntalain ja yhtymävaltuuston
päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin sekä kustannusten korvauksiin, joita luottamustoimen
hoitamisen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.
Kuntayhtymän viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan toimielimen kertapalkkio, jos hän osallistuu
toimielimen kokoukseen kuntayhtymän toimivaltaisen viranomaisen määräämänä muulloin kuin
varsinaisena työaikanaan vähintään puolen tunnin ajan tai niin, että kokous alkaa vähintään kaksi tuntia
hänen varsinaisen työaikansa päättymisen jälkeen. Esittelijänä, sihteerinä tai puheenjohtajana toimivalle
viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna laskettuna peruspalkkiosta.
Kokouspalkkiota ei kuitenkaan makseta viranhaltijalle/työntekijälle silloin kun hän saa kokouksen ajalta lisä,
yli-, ilta-, yö- tai sunnuntaityökorvauksen tai eri palkkion kokouksessa suoritettavasta tehtävästä.
2 § Kokouspalkkiot
Kuntalain mukaisten toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:
yhtymävaltuusto
• puheenjohtaja, 165 €
• jäsen, 110 €
yhtymähallitus, sen jaostot ja toimikunnat
• puheenjohtaja, 165 €
• jäsen, 110 €
tarkastuslautakunta
• puheenjohtaja, 120 €
• jäsen, 80 €
muut toimikunnat, neuvottelukunnat ja toimielimet
• puheenjohtaja, 120 €
• jäsen, 80 €
3 § Palkkio lisätunneilta
Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan
lisäpalkkiona 50 % peruspalkkiosta jokaiselta kolmen (3) tunnin jälkeen alkavalta tunnilta.
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4 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Kokouspalkkio maksetaan 50 % prosentilla alennettuna. Kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että
jäsen on osallistunut menettelyyn.
5 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta
Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous ja/tai katselmus tai
toimitus, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole
vähintään kaksi tuntia.
6 § Vuosipalkkiot
Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen toimintaan liittyvistä tehtävistä
seuraavat vuosipalkkiot:
Valtuusto
• puheenjohtaja 1.100 €/vuosi
Yhtymähallitus
• puheenjohtaja 1.100 €/vuosi
Tarkastuslautakunta
• puheenjohtaja 600 €/vuosi
Jos tässä pykälässä mainittu puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa
vuosipalkkioon silloin kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on
varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta, joka on kutakin kalenterivuorokautta
kohden vuosipalkkion 365:s osa.
Vuosipalkkio kattaa mm. kokouksiin valmistautumisen, asioihin perehtymisen, asioista tiedottamisen,
kuntayhtymän edustamisen, neuvottelut asianomaisen toimielimen esittelijän kanssa sekä muut sellaiset
neuvottelut, joista ei tule maksettavaksi korvausta 2 §:n nojalla.
7 § Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen
Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen puheenjohtajuuden tai
jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle kokoukseen osallistumisesta toimielimen jäsenen
kokouspalkkio.
Mitä 1. momentissa on määrätty, sovelletaan luottamushenkilöön, joka on asiantuntijana kutsuttu
kuultavaksi toimielimen kokoukseen.
8 § Muut kokoukset ja tilaisuudet
Muiden toimielinten tai kokousten kokoontumisesta maksetaan puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava
palkkio kuin tämän palkkiosäännön 2 §:ssä on säädetty kuntayhtymän toimikunnista, neuvottelukunnista ja
muista toimielimistä. Luottamushenkilölle, joka osallistuu puheenjohtajan koolle kutsumana seminaari- tai
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informaatiotilaisuuteen tai aamu-/iltakouluun maksetaan 40 €:n kokouspalkkio, mikäli samalta päivältä ei
tule maksettavaksi muuta kokouspalkkiota.
Sellaisesta luottamustehtävän hoitoa koskevasta palkkiosta, jota tässä säännössä ei mainita, tekee
päätöksen yhtymähallitus.
9 § Palkkio toimituksista sekä valmistelu- tai täytäntöönpanotehtävistä
Toimielimen tai sen jäsenten suorittamista tarkastuksista, katselmuksista tai muusta vastaavasta
toimituksesta, johon kuntayhtymän toimielimen jäsen osallistuu toimielimen tekemän päätöksen
perusteella, maksetaan palkkiota 1/4 osa hallintoelimen kokouspalkkiosta. Edellä mainittuja toimituksia
ovat esimerkiksi rakennuskatselmukset ja tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet sekä valtuuston
pöytäkirjan tarkastajien palkkio tarkastuskerralta. Palkkio maksetaan myös pöytäkirjan sähköisestä
tarkastuksesta.
Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että tehtävä perustuu toimielimen päätökseen, ja josta
laaditaan pöytäkirja tai muistio.
10 § Kokouksen peruuntuminen
Jos toimielimen kokous ei ole laillisesta kutsusta huolimatta päätösvaltainen eikä kokousta voida pitää,
maksetaan paikalle tulleille luottamushenkilöille kokouksesta maksettava peruspalkkio.
11 § Luottamushenkilön palkkio sihteerin/pöytäkirjanpitäjän tehtävästä
Toimielimen sihteerinä toimineelle luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä
korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, maksetaan ao. toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla
korotettuna.
12 § Palkkion maksamisen edellytykset
Kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että luottamushenkilö on ollut läsnä koko kokouksen keston tai
vähintään 2 tuntia, lukuun ottamatta peruuntunutta kokousta.
Puheenjohtajan kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että hän toimii puheenjohtajana koko kokouksen
ajan tai vähintään 2 tuntia.
Palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin,
johon on asianmukaisesti merkitty kokouksen/tilaisuuden kesto, läsnäolijat sekä saapumiset ja poistumiset.
Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.
13 § Palkkioiden maksaminen
Palkkiot maksetaan puolivuosittain, ellei yhtymähallitus toisin päätä. Tässä säännössä tarkoitettuja
ansionmenetyksiä ja luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista
koskevat vaatimukset on esitettävä yhden vuoden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien
määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.
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14 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä.
Korvaus maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa.
Tuntikorvauksen enimmäismäärä määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Ansionmenetyskorvaukset ovat verotettavaa tuloa.
Luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnantajan todistus, josta on käytävä ilmi, että
luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa, ja että hänelle ei
makseta siltä ajalta palkkaa. Elinkeinonharjoittajien tulee esittää riittävä vastaava kirjallinen selvitys
ansionmenetyksestään ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Selvitystä ei
kuitenkaan vaadita, jos todellinen ansionmenetys on alle 20 euroa tunnilta. Tuntikorvauksen tarkistus on
sidottu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotusluonteisiin sopimuskorotuksiin.
Luottamustehtävien hoitamiseen katsotaan ansionmenetyksen korvauksia laskettaessa kuuluvan
kokousaika mahdollisine kokoustaukoineen, kohtuullinen matka-aika kokoukseen ja takaisin kotoa tai
työpaikalta sekä kokousmenettelyyn liittyvät tarpeelliset ryhmien väliset neuvottelut. Mikäli hakemuksessa
ei ole mainittu työaikaa, työajaksi katsotaan aika klo 8 – 16.
Ansionmenetyskorvaus voidaan maksaa suoraan työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää.
Työnantajan tulee tällöin toimittaa kuntayhtymälle laskelma tai lasku, josta tulee käydä ilmi, että
luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut työntekijän normaalia työaikaa, ja että työnantaja
on maksanut työntekijälle luottamustehtävän hoitamiseen käytetyltä ajalta palkkaa ja että palkasta on
maksettu kaikki lakisääteiset työnantajamaksut. Laskuun on liitettävä luottamushenkilön kirjallinen
suostumus siihen, että korvaus saadaan maksaa työnantajalle, sekä vakuutus siitä, että luottamustehtävän
hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen normaalia työaikaansa, ja että työnantaja on maksanut hänelle
tältä ajalta palkkaa. Laskussa on eriteltävä palkan ja työnantajamaksujen osuus. Korvaus voi olla enintään
kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa mainitun enimmäismäärän suuruinen ja korvaus
työnantajamaksuista enintään kuntayhtymälle ansionmenetyskorvauksesta maksettavaksi tulevien
lakisääteisten maksujen yhteismäärän suuruinen. Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi
aiheutuneiden kustannusten korvaushakemus on esitettävä 2 kuukauden kuluessa toimielimen sihteerille.
Kuntayhtymän palveluksessa olevan luottamushenkilön tulee ilmoittaa hyvissä ajoin luottamustehtävän
edellyttämästä poissaolosta toimielimen puheenjohtajalle tai sihteerille. Esimiehen tehtävänä on,
työtilanne huomioon ottaen, antaa lupa luottamustehtävän hoitamiseen. Luottamustehtävän hoitoon
käytetyltä ajalta ei suoriteta palkanpidätystä.
Sellaisista luottamushenkilöille järjestettävistä tapahtumista, joihin ei liity toimielimen kokousta, ei makseta
tämän pykälän mukaista korvausta.
15 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön luottamustehtävän hoitamisesta johtuvat matkakustannukset korvataan kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Matkakustannukset maksetaan vain yhteen kertaan, jos
luottamushenkilö osallistuu samana päivänä useampaan kokoukseen siten, että seuraava kokous alkaa
kahden (2) tunnin kuluessa edellisen kokouksen päättymisestä.
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Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä tai omaa autoa,
korvataan toimielimen kokouksiin tai muihin edellä mainittuihin tehtäviin osallistumisesta aiheutuneet
todelliset taksi- tai invataksikulut.
16 § Tarkemmat ohjeet
Yhtymähallitus voi antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän luvun soveltamisesta.
17 § Erimielisyyksien ratkaiseminen
Yhtymähallitus on toimivaltainen ratkaisemaan tämän luvun mukaisten palkkioiden ja korvausten määrän,
mikäli niistä on syntynyt erimielisyyttä.
18 § Voimaantulo
Tämä palkkiosääntö astuu voimaan 1.8.2018 alkaen, ja samalla kumotaan 23.6.2009 voimaan tullut
palkkiosääntö.
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