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Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö 
 
 
1 § Soveltamisala 

 
Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta 
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä 
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti. 
 

2 § Kokouspalkkiot 
 
Kuntayhtymän toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat 
kokouspalkkiot: 
 
Yhtymäkokous  

- yhtymäkokousedustaja 135 € 
- kokouksessa valittavalle puheenjohtajalle 50 prosentilla 

korotettu yhtymäkokousedustajan palkkio 
 

  
Tarkastuslautakunta  

- jäsen 135 € 
- puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettu jäsenen palkkio  

  
Yhtymähallitus  

- jäsen  135 € 
- puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettu jäsenen palkkio  

  
Kuntayhtymän tytäryhtiö  

- jäsen  135 € 
- puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettu jäsenen palkkio  

  
Muut asetetut toimikunnat ja toimielimet 
seitsemänkymmentäviisi (75) prosenttia hallituksen jäsenen 
mukaisesta palkkiosta pyöristettynä lähimpään täyteen euroon 

 

- jäsen 101,25 € 
- puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettu jäsenen palkkio  

 
 
Pöytäkirjantarkastajille suoritetaan pöytäkirjan erillisestä tarkastuskäynnistä puolet 
kokouspalkkiosta. 
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Yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja yhtymähallituksen määräyksestä 
yhtymäkokouksen tai toimikunnan kokoukseen osallistuvalle yhtymähallituksen 
muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin yhtymäkokouksen tai toimikunnan 
jäsenelle. 
 
Kuntayhtymän viranhaltijoille tai työntekijöille ei makseta kokouspalkkioita esittelijä- 
tai asiantuntijatehtävistä kuntayhtymän toimielimissä. 
 
Jos kuntayhtymän toimielimen seminaari, koulutus tai vastaava tapahtuu kokouksen 
muodossa, noudatetaan soveltuvin osin tämän säännön määräyksiä. 
 
 

3 § Peräkkäiset kokoukset 
 
Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona kokoontuu 
yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi 
palkkio, ellei edellisten kokousten päättymisestä ole kulunut vähintään yksi tunti. 
 
 

4 § Vuosipalkkiot 
Vuosipalkkio sisältää kokousten ulkopuoliset tehtävät ja niistä aiheutuneet puhelin- 
ym. kustannukset. 
 
Yhtymähallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, tarkastuslautakunnan 
puheenjohtajalle ja ammattiosaamisen toimikunnan puheenjohtajalle suoritetaan 
vuosipalkkio, joka sisältää kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä korvausta 
vuosipalkkion muodossa. 
 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja 
 

5.500 € 
 

Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja  2.750 e 
  
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2.750 e 
  
Muut yhtymäkokouksen nimeämät toimielimet, enintään 2.750 e 
 
Milloin edellä tässä pykälässä mainittu puheenjohtaja on estynyt hoitamasta 
tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut kaksi 
kuukautta. Sen jälkeiseltä ajalta varapuheenjohtajalla on oikeus saada suhteellinen 
osa vuosipalkkiosta.  
 
 

7 § Erityisestä luottamustehtävästä suoritettava palkkio 
 
Mikäli yhtymähallitus, lautakunta tai toimitusjohtaja on nimennyt luottamushenkilön 
kuntayhtymän viralliseksi edustajaksi sellaiseen edustajakokoukseen, toimikuntaan, 
neuvottelukuntaan tai -päiville, varsinaiseen kunnallishallinnon alaan 
kuulumattomaan johtokuntaan tai muuhun vastaavanlaiseen tehtävään, josta ei 
makseta muuta palkkiota, suoritetaan hänelle oman luottamustoimijäsenyytensä 
mukainen kokouspalkkio yhtä vuorokautta kohden. 
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8 § Korvaus ansionmenetyksestä ja kustannuksista 
 
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen 
vuoksi aiheutuneista kustannuksista. Korvaus ei ole täyden korvauksen periaatetta 
noudattava. Ansionmenetyskorvausta suoritetaan vain luottamustoimen hoitamiseen 
käytetyltä ajalta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. 
 
Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 35 euroa. Ansionmenetyskorvausta ei suoriteta 
palkan oheislisien menetyksestä. 
 
Luottamushenkilölle, joka palkkaa itselleen sijaisen, suoritetaan tästä aiheutuneena 
korvauksena enintään niin paljon, kuin hän itse olisi saanut ansionmenetyksen 
korvausta. 
 
Saadakseen korvausta työansion menetyksestä 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 ansiotyötä olematta työsuhteessa taikka virka- tai 
muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä 
selvitys ansionmenetyksestä ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista 
kustannuksista. 
 
Työnantajan todistusta pidätetyn palkan suuruudesta tai selvitystä yritystoiminnassa 
aiheutuneen ansion aleneman määrästä ei tarvitse esittää, mikäli ansionmenetyksenä 
haetaan enintään 15 euron korvausta tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöinkin 
antaa selvitys ammatin- tai yritystoiminnan harjoittamisesta sekä kirjallinen vakuutus 
siitä, että edellä tarkoitettua korvattavaa ansionmenetystä on haetun korvauksen 
verran syntynyt. 
 
 

9 § Matkakustannusten korvaaminen 
 
Luottamushenkilöille korvataan luottamustehtävän hoitamisesta johtuvat 
matkakustannukset voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
mukaisesti. 
 
 

10 § Erinäisiä määräyksiä 
 
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai 
luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. 
 
Toimielimen sihteerin tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset 
neljännesvuosittain. 
 
Luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden ansionmenetyksen ja muiden kustannusten 
korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä toimielimen sihteerille vähintään 
puolivuosittain. Päättyvän kalenterivuoden korvausvaatimukset tulee esittää vuoden 
loppuun mennessä. 


