
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 
 

PALKKIOSÄÄNTÖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
     
    Seutuhallitus          3.12.2009 § 205 
    Seutuvaltuusto     11.12.2009 § 31 
 
 



 
 
1 § Soveltamisala 

 
1) Tätä sääntöä sovelletaan 

a) yhtymävaltuuston jäseniin 
b) yhtymähallituksen jäseniin 
c) tarkastuslautakuntaan 
d) palvelutuotantolautakuntaan 
e) yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen asettamien toimielinten niihin 

jäseniin, jotka valitaan jäseniksi muulla perusteella kuin kuntayhtymään 
olevan palvelussuhteen tai toimeksiantosuhteen perusteella. 

 
2) Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen 

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

 
3) Tilintarkastajille maksetaan korvaus sopimuksen mukaisesti. 
 

 
 
2 § Kokouspalkkiot 
 

1)  Kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalk-
kiot: 

 
a) yhtymävaltuusto ja –hallitus   60 euroa/kokous 
b) lautakunnat ja muut toimielimet 45 euroa/kokous 

 
2) Puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen 

toimielimen jäsenen 1 momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 
50 %:lla. Mikäli puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota, korotettua ko-
kouspalkkiota ei makseta.  

 
3) Jos puheenjohtaja tai jäsen on toimielimen kokouksessa yli kolme tuntia, 

korotetaan hänen kokouspalkkiotaan jokaiselta alkavalta kahden tunnin 
jaksolta 50 prosentilla laskettuna peruspalkkiosta. 

 
4) Yhtymävaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu 

yhtymähallituksen kokoukseen, samoin kuin yhtymähallituksen puheenjoh-
tajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu yhtymävaltuuston 
kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin yhtymähallituksen pu-
heenjohtajana tai muutoin määrätylle edustajalle suoritetaan kokous palk-
kio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäse-
nelle. 

 



5) Toimielimen sihteerille suoritetaan 2 §:n 1 momentissa mainittu kokous-
palkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- 
tai muuta eri palkkiota. 

 
6) Mikäli sama toimielin kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran, 

maksetaan kokouksista yksi palkkio, jonka suuruus määräytyy yhteenlas-
kettujen kokousaikojen mukaan. 

 
 

3 § Vuosipalkkiot 
 
1) Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja lautakuntien puheenjohtajille suori-

tetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan 
tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti: 

 
- Yhtymävaltuuston puheenjohtajalle   1.500 euroa 
- Yhtymähallituksen puheenjohtajalle   2.200 euroa 
- Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle  1.000 euroa 
- Palvelutuotantolautakunnan puheenjohtajalle 1.400 euroa 

 
2) Vuosipalkkio sisältää korvauksen puheenjohtajalle kuuluvien edustus-, 

neuvottelu- ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin osallistumisesta. 
 
3) Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oi-

keutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukau-
den. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuoro-
kautta kohden vuosipalkkio 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja 
palaa hoitamaan tehtäviään. 

 
 
4 § Palkkiot erityistehtävistä 
 

1) Jos toimielimen jäsen laissa, asetuksessa tai johtosäännössä olevan mää-
räyksen taikka erillisen kutsun perusteella osallistuu kuntayhtymän toisen 
toimielimen kokoukseen, maksetaan hänelle sama kokouspalkkio kuin ko-
koontuvan toimielimen jäsenelle. 

 
2) Katselmuksesta, neuvottelusta, työryhmän kokouksesta tai muusta toimi-

tuksesta, johon kuntayhtymän toimielimen jäsen osallistuu toimielimen, 
kuntayhtymän johtajan, päävastuualuejohtajan päätöksen tai asemansa 
perusteella, taikka puheenjohtajan tai esittelijän kutsusta ja josta laaditaan 
pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 40 euroa. 

 
3) Iltakoulujen ja muiden vastaavien tilaisuuksien osalta noudatetaan tämän 

säännön 4 §:n 2-kohdan mukaisesti 40 euroa/tilaisuus.  
 
4) Sellaisissa tapauksissa, joita ei ole mainittu tässä säännössä, yhtymähalli-

tusmäärää tarvittaessa palkkiot erikseen. 
 



5) Valtuustoryhmän kokouksista ei makseta palkkiota eikä ansionmenetys-
korvausta. 

 
 
5 § Ansionmenetyksen korvaus 
 

1) Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionme-
netyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista kustannuksista tuntikor-
vaus kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin enintään kahdeksalta tunnilta ka-
lenterivuorokaudessa. 
 

2) Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 20 euroa 
 
3) Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee 

esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksessa on myös käytävä ilmi, että 
luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja 
että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. 

 
4) Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhtees-

sa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esit-
tää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Sama koskee myös 
selvitystä luottamustoimen johdosta aiheutuvista kustannuksista. Yrittäjän 
ansiotulo määritellään ensisijaisesti yrittäjän eläkemaksun perusteena ole-
van tulon pohjalta, mistä on esitettävä kirjallinen selvitys.  

 
5) Edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos 

korvattava määrä on enintään 12 tuntia. Luottamushenkilön tulee tällöin 
kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen 
vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 
6) Ansionmenetystä korvattaessa luottamustoimen hoitamisena on pidettävä 

paitsi osallistumista kuntayhtymän elimien kokouksiin myös kuntayhtymän 
järjestämiin koulutus- yms. tilaisuuksiin osallistuminen. 

 
7) Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi ai-

heutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 
vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä sel-
vitys tällaisista kustannuksista. Kustannusten enimmäismäärään noudate-
taan mitä edellä 1 momentissa on määrätty. 

 
 
6 § Viranhaltijan/työntekijän kokouspalkkio 
 

Toimielimen jäsenelle, joka on valittu tehtävään virka-asemansa perusteella, 
maksetaan kokouspalkkio kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen perusteel-
la. Mikäli em. perusteella kokouspalkkiota ei voida määritellä, viranhaltijalla tai 
työntekijälle maksetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asi-
anomaisen toimielimen jäsenelle.  

 
 



7 § Palkkioiden ja korvausten maksaminen ja vaatimusten esittäminen  
 

1) Tässä säännössä mainittujen kokouspalkkioiden tulee perustua kokous-
pöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. 
Tässä säännössä tarkoitetut kokouspalkkiot ja korvaukset maksetaan nel-
jännesvuosittain jälkikäteen. 

 
2) Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten 

korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa 
sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun 
hyväksyminen. Ansiomenetyskorvaukset maksetaan kuukausittain, korva-
usvaatimus sisältäen tarvittavat todistukset on esitettävä viimeistään 12. pv 
ao. maksukuukautta, jolloin korvaus suoritetaan ao. kuukauden viimeinen 
päivä. 

 
3) Jokaisen toimielimen sihteerin velvollisuutena on huolehtia palkkioiden 

maksatuksesta. 
 
4) Palkkiosäännön soveltamisohjeet antaa tarvittaessa yhtymähallitus, joka 

ratkaisee myös sääntöä koskevat erimielisyydet. 
 
 
8 § Matkakustannusten korvaus 
 

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen 
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoituskorvaus-
ta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virka-
matkasta sekä korvausten saamisessa noudatettavassa menettelyssä ovat 
soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
määräykset. 

 
 
9 § Voimaantulo 
 

Tämä sääntö tulee voimaan 1.1.2010 lukien. Säännöllä kumotaan seutuval-
tuuston 11.6.2007 § 7 hyväksymä Oulunkaaren seutukunnan luottamushenki-
löiden palkkiosääntö. 


