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KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ 
 
Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 
 
 

 
1 § 
Soveltamisala 
 

Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta 
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä mat-
kakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti. 
 
Tätä sääntöä sovelletaan toimielimiin nimettyjen opiskelijaedustajien palkkioiden ja 
kustannusten korvaamisessa.  

 
2 § 
Toimielinten kokouspalkkiot 
 

Yhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 
 
 1 valtuusto ja sen valiokunnat, hallitus sekä tarkastuslautakunta 90 €   
 

2 johtokunnat, toimikunnat, YT-ryhmä, neuvottelukunnat, projektien oh-
jausryhmät 60 € 

 
3 muut kokoukset ja edellä mainittujen toimielinten järjestämät informaa-

tiotilaisuudet 45 € 
 

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen 
palkkio 50 % korotettuna. 
 
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta halli-
tuksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen jäsenelle. 
 
Hallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuus-
ton ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle. 
 
Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen määräyksestä johtokunnan tai muun toi-
mielimen kokoukseen osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio 
kuin muulle toimielimen jäsenelle. 
 
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, maksetaan korottoman kokouspalkkion lisäksi 
50 % kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia koh-
den. 
 
Pöytäkirjantarkastajan palkkio on 50 % toimielimen jäsenen kokouspalkkiosta. 
 
Toimielimeen valitulle opiskelijaedustajalle maksetaan kokouspalkkio sen toimieli-
men mukaisesti, johon hänet on valittu. 



2 
 

 

 
3 § 
Kokoukset samana päivänä 
  

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona kokoon-
tuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi 
palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia. 
 
Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut 
vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, makse-
taan palkkio soveltaen, mitä edellä 2 § 6. momentissa on määrätty. 
 

4 § 
Vuosipalkkiot 
 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä olevil-
le luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: 

 
 - valtuuston puheenjohtaja  2000 € 
 - hallituksen puheenjohtaja  2500 € 
 - hallituksen varapuheenjohtaja 1000 € 
 - johtokunnan puheenjohtaja 1000 € 
 - tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1000 € 
 

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, 
hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 
kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai jäsenellä oikeus saada 
suhteellinen osa vuosipalkkiosta. 

 
5 § 
Luottamushenkilösihteerin kokouspalkkio  
 

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkio-
ta tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asian-
omaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 % korotettuna. 
 

6 § 
Viran ja toimenhaltijoiden kertapalkkio 
 

KVTES:n ja OVTES:n alaisille viran- ja toimenhaltijoille maksetaan luottamushenki-
löiden palkkiosäännön mukainen kertapalkkio osallistumisesta toimielimen kokouk-
seen työajan ulkopuolella. Projektien ohjausryhmien kokouksista ei makseta palkkio-
ta yhtymän viran- ja toimenhaltijoille. 
 
Viran- tai toimenhaltijan toimiessa toimielimen valitsemana sihteerinä, suoritetaan 
asianomaisen toimielimen jäsenen palkkio 50 % korotettuna. 
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7 § 
Erillispalkkiot 
 

Luottamushenkilölle, joka osallistuu yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen tai muun 
toimielimen iltakouluun, kokouksen muodossa järjestettyyn koulutukseen, tai muu-
hun vastaavaan tilaisuuteen, maksetaan ao. toimielimen jäsenen kokouspalkkio. 
Palkkiota iltakoulusta ei makseta erikseen, jos se pidetään toimielimen kokouksen 
yhteydessä. 
 
Jos luottamushenkilö osallistuu toimielimen valitsemana sellaiseen kokoukseen, toi-
mielimeen, neuvotteluun, toimitukseen tai tehtävään, jossa hän edustaa koulutusyh-
tymää tai valvoo toimialaansa ja josta ei tässä säännössä ole mainittu, maksetaan hä-
nelle sen toimielimen palkkio, johon hänet on määrätty ilman 2 § 6 momentin mu-
kaista korotusta, jollei hallitus erityisessä tapauksessa toisin päätä. 
 
Toimielinpalkkiota ei makseta juhla- ja edustustilaisuuksiin osallistumisesta. 
 
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole erikseen mainittu tässä säännössä, valtuus-
to määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. Valtuuston tai hallituksen luottamushenki-
lölle määräämästä erityistehtävästä voidaan suorittaa palkkiota hallituksen harkin-
nan mukaan.  
 
 

8 § 
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaus 
 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta todellisesta ansionmenetyksestä samoin 
kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, 
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Korvausta maksetaan 
osallistumisesta 
- koulutusyhtymän toimielimen kokoukseen 
- koulutusyhtymän toimielimen seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen 
- koulutusyhtymän järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun vas-
taavaan tilaisuuteen 
- koulutusyhtymän toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuu-
teen tai matkaan 
 
Korvausta maksetaan tilaisuuteen tai siihen liittyvään matkaan käytetyltä kultakin 
alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuo-
rokaudessa. Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin 
työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään tunti matka-aikaa kumpaankin 
suuntaan.  

 
Saadakseen ansionmenetyskorvausta luottamushenkilön tulee esittää työnantajan to-
distus ansionmenetyksestä sekä hyväksyttävä selvitys kustannuksista. 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 vero-
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tus- tai muihin tietoihin perustuva riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luotta-
mustoimen hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista.  
 
Edellä 3. ja 4.momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvatta-
va määrä on enintään 11,54 € tunnilta 1.2.2013 lukien sidottuna kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotusluonteisiin sopimuskorotuksiin. Luotta-
mushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja 
luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 
9 § 
Palkkioiden ja korvausten maksatus 
 

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua toimielimen kokouksessa 
täytettäviin kokouspalkkiolistoihin, kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoi-
tamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee 
tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset. 
 
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaa-
mista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden kuukauden kulu-
essa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hy-
väksyminen. 
 
Palkkiot ja korvaukset maksetaan neljännesvuosittain.  

 
10 § 
Matkakustannusten korvaaminen 
 

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen mat-
kakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yö-
matkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä 
korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvien osin voimassa 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset sekä verohallinnon 
vahvistamat vuosittaiset korvausperusteet. 
 
Luottamushenkilön omalla autolla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla taikka 
yleisillä kulkuneuvoilla tekemästä kokousmatkasta suoritetaan matkakustannusten 
korvausta siten, että ensisijaisesti korvataan enintään kotiosoitteen ja kokouspaikan 
välinen matkustus. Erityisestä kokouskohtaisesta syystä valtuuston ja hallituksen 
puheenjohtajalla taikka johtajalla on oikeus hyväksyä muu matkustusperuste. 


