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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 
 
 
1 §  
Soveltamisala 
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän luottamushenkilöille suo-
ritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyk-
sestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä 
sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mu-
kaisesti. 
 

2 §  
Kokouspalkkiot 
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimielinten kokouksista 
suoritetaan seuraavat palkkiot: 

 
1. Yhtymävaltuusto ja sen valiokunnat 90 € 
2. Hallitus ja sen jaostot  90 € 
3. Lautakunta    70 € 
4. Toimikunnat   50 € 
5. Muiden toimielinten (neuvottelukunnat yms.) osalta toimielimen perustaja-

toimielin määrittelee perustamispäätöksellään toimielimen palkkiot ja päät-
tää mahdollisista ansionmenetyskorvausperusteista. 

 
 Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäse-

nen palkkio 50 %:lla korotettuna. 
 
 Yhtymävaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallis-

tumisesta hallituksen kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen jäsenelle. 
 
 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan osallistumisesta yhtymä-

valtuuston kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.  
 
 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille, jotka osallistuvat muiden toimielinten 

kokouksiin hallituksen määrääminä edustajina, maksetaan sama kokouspalk-
kio kuin ao. toimielimen jäsenille.  

 
3 §  
Korotettu kokouspalkkio 
 

Yli viisi (5) tuntia kestävältä kokoukselta suoritetaan kokouspalkkion lisäksi  
50 % sanotun kokouspalkkion määrästä. 
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Jos sama toimielin pitää kalenterivuorokauden kuluessa useamman kuin yh-
den kokouksen, kokouspalkkio suoritetaan eri kokousten yhteenlasketun kes-
toajan mukaan, ellei kokousten väliin jäävä aika ylitä kahta tuntia.  

 
4 §  
Vuosipalkkiot 
 

Kokouksen ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan yhtymä-
valtuuston ja hallituksen puheenjohtajille ja lauta- ja johtokuntien puheenjohta-
jille kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota seuraavasti:  

 
1. yhtymävaltuuston puheenjohtaja   2 000 € + puhelinetu 
2. hallituksen puheenjohtaja  2 000 € + puhelinetu 
3. lauta- ja johtokunnan puheenjohtaja   1 500 € 
 

 
Mikäli tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtä-
väänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut yhtä-
jaksoisesti kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on hänen tilalleen tulleella luot-
tamushenkilöllä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta siltä ajalta, kun 
hän tehtävää hoitaa.  

 
5 § 
Toimitus- ja neuvottelupalkkiot 
 

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun 
kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa Kainuun sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymää, saa toimikunnan jäsenen kokouspalkkiota vas-
taavan toimituspalkkion. 
 

6 § 
Seminaari- ja informaatiotilaisuudet 
 

Luottamushenkilöille, jotka osallistuvat yhtymävaltuuston tai hallituksen pu-
heenjohtajan koolle kutsumaan seminaariin tai informaatiotilaisuuteen korva-
taan matkakulut ja ansionmenetykset tämän säännön 7 ja 8 §:n mukaisesti.  

 
7 § 
Ansionmenetyksen korvaus 
 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta luottamustoimen hoitamisesta ja  
1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin toimielimen kokouksen tai toimi-
tuksen alkavalta tunnilta. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta matka-aika mu-
kaan lukien enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.  
 
Ansionmenetykset maksetaan sitä mukaan, kun luottamushenkilöt laskuttavat. 
Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä tulee luottamushenkilön esit-
tää työnantajan todistus ansionmenetyksestä. Todistuksesta on käytävä ilmi, 
että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja 
että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.  
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Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa 
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää riit-
tävä selvitys ansionmenetyksestään. Korvattavan ansionmenetyksen enim-
mäismäärä on 45 €/tunti. 
 
Edellä 2 ja 3 mom. tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvatta-
va määrä on enintään 10 €/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin antaa kirjalli-
nen vakuutus ansionmenetyksestä ja luottamustoimien vuoksi aiheutuneiden 
kustannusten määristä.  
 
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi on aiheu-
tunut sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vas-
taavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys 
kustannusten perusteista.  

 
8 § 
Matkakustannusten korvaus 
 
 Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitami-

seksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivä-
rahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivä-
rahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta soveltuvin osin kunnalli-
sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.  

 
Kuntayhtymän hallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin ma-
joittumiskorvauksesta ja ulkomaille tehtyjen matkojen korvauksista; ei kuiten-
kaan oikeutta ylittää virkaehtosopimuksen mukaista tasoa. 
 
Matkakorvauksia korvattaessa korvauksen perustana voi olla vain henkikirjoi-
tuspaikka tai kiinteä työpaikka. 
 
Jos kokoukseen järjestetään kuljetus, niin vain erityisen perustellusta syystä 
maksetaan matkakorvaus järjestetyn matkan osalta oman auton käytön mu-
kaan. 

 
9 § 
Erinäisiä määräyksiä 
 
 Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitet-

tävä kuuden kuukauden kuluessa sen syntymisestä. 
 
 Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin 

tai luottamustehtävien hoidossa laadittuihin muistioihin tai muuhun luotetta-
vaan selvitykseen. 

 
 Ansionmenetys- ja vastaava korvaukset maksetaan kuukausittain eri selvitystä 

tai laskua vastaan ja palkkiot ja muut korvaukset maksetaan vuosineljännek-
sittäin jälkikäteen seuraavana kalenterikuukautena, joulukuulta kertyneet 
mahdollisuuksien mukaan kuitenkin jo kuukauden lopussa.  
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Ansionmenetyksestä maksetun korvauksen lisäksi ei makseta korvausta muis-
ta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu kuten esimerkiksi si-
jaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta 
syystä. 

 
 Säännöksiä ei sovelleta kuntien, valtion, järjestöjen tai muiden tahojen ni-

meämiin toimikuntien ja työryhmien jäseniin.  
 
10 § 
Vaatimuksen ratkaiseminen 
 
 Jos vaadittu palkkio tai kustannusten korvaus on evätty, yhtymähallitus ratkai-

see palkkion ja korvauksen määrän luottamushenkilön tekemästä hakemuk-
sesta.  

 
11 § 
Voimaantulo 
 

Tämä palkkiosääntö tulee voimaan välittömästi sen jälkeen kun yhtymäkokous 
on sen hyväksynyt. 

 
 


