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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ
VALTUUSTOKAUDELLE 2017 – 2021
1 § Soveltamisala

Kuntayhtymän 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

Koulutuskuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat
kokouspalkkiot:
1. Valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksiin osallistuville luottamushenkilöille 110 euroa/kokous.
2. Toimialojen neuvottelukuntien sekä hallituksen asettamien jaostojen,
työryhmien ja toimikuntien kokouksiin osallistuville luottamushenkilöille 90 euroa/kokous.
3. Opiskeluasioiden ja opiskeluhuollon toimikuntien sekä hallituksen
asettamien ammatillisen koulutuksen maakunnallisten ohjausryhmien
kokouksiin osallistuville työelämän edustajille ja opiskelijoille 80 euroa/kokous.
4. Kuntayhtymän johtajan päätöksellä projektien ohjausryhmien ja muiden työryhmien kokouksiin osallistuville luottamushenkilöille, yksityisten organisaatioiden edustajille ja opiskelijoille 80 euroa/kokous.
5. Toimielimen päätöksellä katselmukseen neuvotteluun tai toimitukseen
osallistuvalle luottamushenkilölle maksetaan 90 euroa/kokous.
Edellä 1. kohdassa tarkoitetun palkkion lisäksi valtuuston pöytäkirjan tarkastajille maksetaan tarkastuspalkkiota 10 euroa tarkastuskerralta.
Puheenjohtajalle tai kokouksen puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla.
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille suoritetaan osallistumisesta hallituksen kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen jäsenelle.
Samoin kuin hallituksen jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston
kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.
Hallituksen jäsenelle, joka osallistuu neuvottelukunnan ja muiden hallintoelinten kokouksiin hallituksen määräämänä edustajana suoritetaan sama
kokouspalkkio kuin hallituksen kokouksen osallistumisesta.
Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun perusteella.
Palkkiota ei suoriteta koulutustilaisuuteen osallistumisesta.

3 § Vuosipalkkiot

Kokouksen ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä mainituille luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiot, jotka maksetaan seuraavan suuruisina kuukausierinä:
Valtuuston puheenjohtaja
Valtuuston varapuheenjohtajat
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtajat
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Neuvottelukunnan puheenjohtaja

200 euroa/kk
100 euroa/kk
350 euroa/kk
200 euroa/kk
140 euroa/kk
140 euroa/kk

Milloin edellä tässä pykälässä mainittu puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta varapuheenjohtajalla on oikeus
saada suhteellinen osa puheenjohtajan vuosipalkkiosta, siihen saakka kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäväänsä.
4 § Luottamushenkilöstösihteerin palkkio
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta
vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50
prosentilla korotettuna.
5 § Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin
korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä
kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 35 euroa.
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen
osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys.
Työnantajan 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 ansionmenetyksestä ja luottamustoimen
johdosta aiheutuneista kustannuksista.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta ja selvitystä ei vaadita, jos
korvattava määrä on enintään 15 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee
tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
Korvaus luottamustehtävän hoitamiseen käytettävästä työajasta voidaan
luottamushenkilön suostumuksella maksaa hänen työnantajalleen. Työnantajan tulee tällöin toimittaa kuntayhtymälle lasku, josta tulee käydä ilmi,

että luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut työntekijän
normaalia työaikaa, 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 työnantajanmaksun osuus. Korvaus maksetusta palkasta voi olla enintään edellä 1
momentissa mainitun enimmäismäärän suuruinen ja korvaus työnantajanmaksuista enintään kuntayhtymälle ansionmenetyskorvauksesta maksettavaksi tulevien eläke-, sosiaalivakuutus- ym. lakisääteisten maksujen
yhteismäärän suuruinen.
6 § Pöytäkirjat palkkioperusteina
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista
koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten
mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain.
7 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille
tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset.
8 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Tämä palkkio- ja matkustussääntö valtuustokaudelle 2017 - 2021 tulee
voimaan ensimmäisestä uuden valtuuston kokouksesta, samalla kumoutuu valtuuston 27.11.2012 § 28 hyväksymä luottamushenkilöiden palkkioja matkustussääntö.

