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Keski-Suomen liiton 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. Ansionmenetykset voidaan maksaa vaihtoehtoisesti 
luottamushenkilöiden työnantajille kuitenkin enintään 35 euroa tunnilta ja enintään 8 
tunnilta kalenterivuorokaudessa.   
 
Valtion viranomaisille ja muille valtionhallinnon organisaation edustajille ei suoriteta 
palkkioita, eikä muita korvauksia maakunnan yhteistyöryhmän, sihteeristön ja 
yhteistyöryhmän jaostojen kokouksista.   
 

1. Palkkiot ja niiden määräytymisperusteet 
 

1.1 Toimielinten kokouspalkkiot 
 
Keski-Suomen liiton toimielinten ja maakunnan yhteistyöryhmän ja sen jaostojen 
kokouksista suoritetaan seuraavat palkkiot:  
1.  Edustajainkokous, maakuntavaltuusto 135 euroa  
2.  Maakuntahallitus, maakunnan yhteistyöryhmä, tarkastuslautakunta 135 euroa  
3.  Toimikunnat, muut elimet (koskee kuntalain mukaisia toimikuntia tms.) 105 euroa 
4.  Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ja maakunnan yhteistyöryhmän perustamat 

jaostot 105 euroa  
 

1.2 Kokousten puheenjohtajakorvaukset 
 
Edustajainkokouksen, maakuntavaltuuston, tarkastuslautakunnan, maakuntahallituksen, 
ja maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana 
toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan puheenjohtajan työstä korvausta 135 euroa 
kokoukselta kokouspalkkion lisäksi. 
  
Maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän perustamien toimikuntien, 
ohjausryhmien ja muiden työryhmien ja vastaavien puheenjohtajalle tai kokouksessa 
puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan puheenjohtajan työstä 
korvausta 51,50 euroa kokoukselta kokouspalkkion lisäksi.  
 
Puheenjohtajan korvauksen edellytyksenä on, että henkilö toimii kokouksessa 
puheenjohtajana yli puolet ao. kokouksen asiakohdilla laskettuna.  
 

1.3 Puheenjohtajien vuosipalkkiot 
 
Maakuntavaltuuston, tarkastuslautakunnan, maakuntahallituksen ja maakunnan 
yhteistyöryhmän puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajien 
tehtävistä vuosipalkkiota seuraavasti:  
 
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja 1.570 euroa  



Maakuntavaltuuston varapuheenjohtajat 450 euroa  
 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1.240 euroa  
 
Maakuntahallituksen puheenjohtaja 3.480 euroa  
Maakuntahallituksen varapuheenjohtajat 900 euroa  
 
Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja 1.570 euroa  
 
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa 
vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen 
maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 
365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään.  
 

1.4 Korvaukset osallistumisesta muiden toimielinten kokouksiin  
 

Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäsenille suoritetaan ko. toimielimen 
kokouspalkkio, jos heidät on määrätty osallistumaan kokouksiin. 

 
1.5 Korotukset yli kolme tuntia kestävältä kokoukselta 

 
Yli kolme tuntia kestävältä kokoukselta suoritetaan kokouspalkkion lisäksi 50 % 
kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden, ei 
kuitenkaan enää kokouksen kestettyä yli kuusi tuntia.  
 
Jos sama toimielin pitää kalenterivuorokauden kuluessa useamman kuin yhden 
kokouksen, kokouspalkkio suoritetaan eri kokousten yhteenlasketun kestoajan mukaan, 
ellei kokousten välinen aika ole yli kuusi tuntia.  
 

1.6 Osallistuminen seminaareihin tai muihin tilaisuuksiin (toimituspalkkio) 
 
Toimituspalkkio maksetaan luottamushenkilöille esim. seminaareihin, tiedotustilaisuuksiin 
ja edustustilaisuuksiin osallistumisesta.   
 

2. Luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaus 
 
Korvauksen saaminen edellyttää maakuntavaltuuston, maakunnan yhteistyöryhmän, 
tarkastuslautakunnan, maakuntahallituksen, toimiston johtoryhmän tai maakuntajohtajan 
päätöstä osallistumisesta ja korvausten maksamisesta.  
 
Kustannusten korvaamista koskeva vaatimus tulisi esittää kolmen kuukauden kuluessa 
sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.  

 
2.1  Matkakustannusten korvaukset 

 
Luottamushenkilöiden matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta (esim. oma 
auto, bussi, taksi, pysäköinti) päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, 
yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa ja mahdollisia muita sopimukseen sisältyviä korvauksia 
soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Korvaukset 
maksetaan allekirjoitetun matkalaskun mukaisesti.  
 

2.2 Muut korvaukset (mm. ansionmenetys) 



 
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja 
luottamustoimen vuoksi aiheutuneista kultakin alkavalta tunnilta enintään 8 tunnilta 
kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 35 euroa. 
  
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan 
todistus, josta käy selville kyseisen päivän ansionmenetys (päivämäärä ja tunti- ja 
palkkaerittely).   
 
Luottamushenkilöiden, jotka toimivat esim. yrittäjinä, tulee esittää kirjallisesti riittävä 
selvitys ansionmenetyksestään. Selvitys voi olla esim. viimeisin verotustodistus tai 
vastaava.  
 
Saadakseen korvausta sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 
vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista 
kustannuksistaan. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 35 euroa.  
 
Maakuntahallitus voi päättää erityisesti perustellusta syystä luottamushenkilöiden 
kustannusten korvauksista.    

 


