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Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 
 
Yhtymähallitus 29.04.2021 § 63 
  
  Kuntalain (410/2015) § 82:ssä säädetään luottamushenkilöiden palk-

kioista ja korvauksista. Luottamushenkilöille maksetaan kokouspalk-
kiota, korvausta ansionmenetyksestä sekä matkakustannusten kor-
vausta.  

 
  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kokous- ja vuosipalkkiot ovat 

määräytyneet yhtymävaltuuston 31.5.2017 (§ 22) tehdyn päätöksen 
mukaisesti. 

 
Kuntayhtymän johtajan esitys: 
 
  Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle uusiksi kokouspalkkioiksi 

1.8.2021 alkaen seuraavaa (suluissa aiemmin maksettu palkkio): 
 
  kokouspalkkiot 
 
   toimielin (yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja tarkastus-

lautakunta) 85 € (75 €) 
 
   toimikunnat ja muut työryhmät 60 € (57 €) 
 
  vuosipalkkiot 
 
   yhtymävaltuuston puheenjohtaja 800 € (700 €) 
   yhtymähallituksen puheenjohtaja 2100 € (2000 €) 
   tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 800 € (700 €) 
 
  ansionmenetyskorvaus 
 
   työnantajan todistus ansionmenetyksestä, korvaus enin-

tään 25 €/h (25 €), enintään kahdeksalta tunnilta 
 
   ilman edellä mainittua todistusta 14 €/h (14 €), enintään 

kahdeksalta tunnilta. 
 
  Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä sa-

moin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu si-
jaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vas-
taavasta syystä. Luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä 
selvitys tällaisista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin 
enintään kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. 
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  Todellista ansionmenetystä vastaava korvaus voidaan suorittaa 
myös luottamushenkilön työnantajalle, mikäli kuntayhtymän ja asian-
omaisen työnantajan kanssa näin sovitaan.  

 
  Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ-

suhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuh-
teessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetykses-
tään. 

 
  Yhtymävaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille makse-

taan yhtymähallituksen kokouksiin osallistumisesta sama palkkio 
kuin yhtymähallituksen jäsenille.  

   
  Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle makse-

taan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna, kun toimielimen pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja on estynyt saapumasta kokouk-
seen. 

 
  Yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan 

osallistumisesta yhtymävaltuuston kokouksiin sama palkkio kuin yh-
tymävaltuuston jäsenille. 

 
  Yhtymähallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen ko-

koukseen osallistuvalle yhtymähallituksen jäsenelle maksetaan sa-
ma palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle. 

 
  Jos toimielimen kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luotta-

mushenkilölle lisäksi 50 % kokouspalkkio jokaiselta kolmen tunnin 
jälkeen alkavalta tunnilta. 

 
  Mikäli sama toimielin kokoontuu joko kokonaisuutena tai jaostona 

samana päivänä useamman kerran, maksetaan kokouksesta ai-
noastaan yksi kokouspalkkio, ellei edellisen kokouksen päättymises-
tä ole kulunut vähintään kahta tuntia. 

 
  Mikäli uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymises-

tä ei ole kulunut vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset kestävät 
yhteensä yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilölle 50 % ko-
kouspalkkio jokaiselta kolmen tunnin jälkeen alkavalta tunnilta. 

 
  Mikäli vuosipalkkioon oikeutettu henkilö on estynyt hoitamasta tehtä-

väänsä, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on yhtä-
jaksoisesti kestänyt yli kaksi kuukautta. 

 
  Kokouspalkkiot maksetaan neljännesvuosittain. 
 
  Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä pykälässä tar-

koitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kunta-
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yhtymää, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokous-
palkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman korotuksia. 

 
  Kokousmatkoista luottamushenkilöille suoritetaan korvausta soveltu-

vin osin kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Yhtymävaltuusto 25.05.2021 § 13 
 
Valtuuston päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja 

matkakustannusten korvaukset esitetyn mukaisesti. 
 
 
 
 


