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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1.1.2021 
(Maakuntavaltuusto 27.11.2020) 

 
1 § Soveltamisala 

Keski-Suomen liiton luottamushenkilöille maksetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota 
luottamustoimen hoitamisesta, matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, sekä korvausta 
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisesta aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. 

Valtion viranomaisille ja muille valtionhallinnon organisaation edustajille ei suoriteta palkkiota eikä 
muita korvauksia maakunnan yhteistyöryhmän, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön ja niiden 
jaostojen kokouksista. 

 
2 § Kokouspalkkiot 

Keski-Suomen liiton toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat palkkiot: 
 

1. Edustajainkokous 135 euroa 
2. Maakuntavaltuusto 135 euroa 
3. Maakuntahallitus 135 euroa 
4. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 135 euroa 
5. Tarkastuslautakunta 135 euroa 
6. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (MYRS) 105 euroa 
7. Puheenjohtajisto 105 euroa 
8. Toimikunnat, työryhmät, jaostot, ohjausryhmät 105 euroa 
9. Luottamustoimipalkkio 105 euroa 

Toimikunnan, työryhmän ja jaoston tulee olla toimielimen nimeämä. 

Osallistuessaan muun toimielimen kokoukseen valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, 
maakuntahallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä MYR:n puheenjohtajille 
maksetaan sama kokouspalkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle. 

 
3 § Puheenjohtajakorvaukset 

Edustajainkokouksen, maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen, maakunnan yhteistyöryhmän ja 
tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle tai kokouksen puheenjohtajana toimivalle 
varapuheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkion lisäksi korvausta puheenjohtajan työstä 135 
euroa. 
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Puheenjohtajiston puheenjohtajalle ei makseta erillistä korvausta puheenjohtamisesta. 

 
Toimikunnan, työryhmän ja ohjausryhmän kokouksessa puheenjohtajana toimivalle maksetaan 
lisäkorvauksena puheenjohtajan tehtävästä puolet kyseisen toimielimen palkkiosta. 

Puheenjohtajan korvaus maksetaan, mikäli henkilö toimii puheenjohtajana yli puolet asianomaisen 
kokouksen kokousajasta. 

 
4 § Samana päivänä pidetyt kokoukset 

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta maksetaan 2 §:n mukaisen kokouspalkkion lisäksi 50 % 
kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden ei kuitenkaan enää 
kokouksen kestettyä yli kuusi tuntia. 

Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen, katsotaan ne 
kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kuusi tuntia. 

 
5 § Vuosipalkkiot 

Maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen, maakunnan yhteistyöryhmän ja tarkastuslautakunnan 
puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota puheenjohtajan tehtävistä 
seuraavasti: 

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja 1 570 euroa 
Maakuntavaltuuston varapuheenjohtajat 450 euroa 

 
Maakuntahallituksen puheenjohtaja 3 480 euroa 
Maakuntahallituksen varapuheenjohtajat  900 euroa 

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja 1 570 euroa 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1 240 euroa 
 
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, 
kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan 1. varapuheenjohtajalle 
kutakin kalenterivuorokautta vastaava osuus vuosipalkkiosta siihen saakka, kunnes puheenjohtaja 
palaa hoitamaan tehtäväänsä. 

 
6 § Luottamustoimipalkkio 

Kun luottamushenkilö osallistuu liiton toimielimen nimeämänä edustajana varsinaiseen 
kunnallishallinnon alaan kuulumattomaan toimikunnan tai vastaavan kokoukseen tai muuhun 
vastaavanlaiseen luottamustehtävään, hänelle maksetaan osallistumisesta luottamustoimipalkkio. 
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Luottamustoimipalkkio maksetaan myös seminaareihin, tiedotustilaisuuksiin ja edustustilaisuuksiin 
tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin osallistumisesta. 

Palkkion maksaminen edellyttää maakuntahallituksen, maakunnan yhteistyöryhmän, 
tarkastuslautakunnan tai puheenjohtajiston päätöstä osallistumisesta ja korvauksen maksamisesta. 

 
7 § Matkakustannusten korvaus 

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä 
matkoista maksetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, 
majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä 
virkamatkasta soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. 

Toimielinten kokousten matkakorvaukset maksetaan kunkin toimielimen sihteerin ilmoitusten 
mukaisesti. Muista matkoista luottamushenkilön tulee toimittaa asianmukainen ilmoitus toimistolle 
toimiston ohjeistuksen mukaisesti. 

 
8 § Ansionmenetys 

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta todellisesta ansionmenetyksestä kultakin alkavalta 
tunnilta, kuitenkin enintään kahdeksalta (8) tunnilta vuorokaudessa. Tuntikorvauksen 
enimmäismäärä on 40 euroa / tunti. 

Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen tai tilaisuuteen ja siihen liittyviin matkoihin käytetty aika 
/ työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä kulunut matka-aikaa kumpaankin suuntaan. 

 
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus 
ansionmenetyksestä. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen 
hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta siltä 
ajalta palkkaa. 

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai 
muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, tulee esittää riittävä kirjallinen selvitys 
ansionmenetyksestään ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Selvitys voi 
olla esimerkiksi viimeisin verotustodistus. 

Edellä mainittua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 15 
euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen 
ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. 

Jos luottamushenkilön työnantaja maksaa luottamushenkilölle palkan kokousajalta, voidaan 
korvaus työajan menetyksestä maksaa luottamushenkilön suostumuksella suoraan työnantajalle. 
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Työnantajalle maksettava tuntikorvaus voi olla enintään edellä määritellyn suuruinen kuntayhtymän 
sosiaaliturvamaksua vastaavalla korotuksella. 

Maakuntavaltuuston ryhmäkokouksiin käytetystä ajasta suoritetaan ansionmenetyksen korvaus. 
 
Korvaus ansionmenetyksestä maksetaan luottamushenkilön asianmukaisesti täyttämän ilmoituksen 
perusteella. 

 
10 § Muut korvaukset 

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön 
tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista. 

Muiden korvauskustannusten enimmäismäärä on 30 euroa/tunti. Korvausta voidaan maksaa 
kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin enintään kahdeksalta (8) tunnilta vuorokaudessa. 

Jos luottamushenkilön työnantaja maksaa luottamushenkilön sijaiselle palkan kokousajalta, korvaus 
maksetaan suoraan työnantajalle. Työnantajalle maksettava tuntikorvaus voi olla enintään edellä 
määritellyn suuruinen kuntayhtymän sosiaaliturvamaksua vastaavalla korotuksella. 

Korvaus maksetaan luottamushenkilön asianmukaisesti täyttämän ilmoituksen perusteella. 
Luottamushenkilön tulee ilmoituksessaan vakuuttaa, että kustannus on ollut tarpeellinen 
luottamustoimen hoitamisen vuoksi. 

 
11 § Palkkioiden ja korvausten maksatus 

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai 
luottamustehtävän hoidosta laadittuihin muistioihin tai muuhun todennettavaan asiakirjaan. 
Toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan tulee tehdä palkkioiden maksamisesta tarpeelliset 
ilmoitukset kuukausittain toimiston ohjeistuksen mukaisessa aikataulussa. 

 
12 § Korvausanomusten määräaika 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden 
kuluessa korvausperusteen muodostumispäivästä sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten 
mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 
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