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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT JA KORVAUKSET

1 § Yleistä
Kuntayhtymän luottamushenkilölle maksetaan (KuntaL 82 §):
- kokouspalkkiota luottamustoimen hoitamisesta,
- korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä,
- matkakustannusten korvausta,
- päivärahaa sekä ateria- ja majoituskorvausta tämän palkkiosäännön mukaan.
Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten, jos vapaasta sovitaan työnantajan kanssa. Työnantaja ei
voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta työntekijän osallistumisesta
kunnan toimielimen kokoukseen (KuntaL 80–81 §).
Kokouspalkkioita maksetaan kunnan toimielinten kokouksista, ei sen sijaan esimerkiksi
valtuustoryhmien kokouksista.

2 § Kokouspalkkioiden määrä
Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille kokouspalkkiot seuraavasti:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Yhtymävaltuusto...........................................…………..………......
Yhtymähallitus ...............................................................................
Tarkastuslautakunta ......................................................................
Toimikunnat ...................................................................................
Johtokunnat ...................................................................................
Ammattiosaamisen näyttötoimikunta, näyttöjaokset ………………

90 €
90 €
90 €
50 €
70 €
60 €

Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kuntalain tai muun lain tai asetuksen
säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa laaditaan pöytäkirja. Lisäksi kokouspalkkion saaminen
edellyttää, että luottamushenkilö on ollut läsnä kokouksessa/muussa tilaisuudessa vähintään 30 minuuttia, ellei tilaisuus kokonaisuudessaan ole ollut sitä lyhempi tai luottamushenkilö ole ollut läsnä varajäsenen ominaisuudessa vain tiettyä asiaa käsiteltäessä.
Kokouspalkkiot ovat verotettavaa tuloa.

3 § Toimielinten puheenjohtajien palkkiot
Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. Sellaiselle puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka saa toimestaan
tämän säännön mukaista vuosipalkkiota, korotukset suoritetaan siltä osin, kuin niiden yhteismäärä ylittää vuosipalkkion määrän.

Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu hallituksen kokoukseen, samoin kuin hallituksen jäsenille, joka osallistuu muiden hallintoelinten kokouksiin
hallituksen määräämänä edustajana, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenille.
Valtuuston, hallituksen ja alempana mainittujen toimikuntien puheenjohtajille suoritetaan
edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioitten lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota
vuosittain seuraavasti:
A. Valtuusto ...................................................................................... 600 €
B. Hallitus ...............................................................….......…………. 1 400 €
C. Tarkastuslautakunta ..................................................................... 600 €
D. Johtokunnat …………………….….…..…...................................... 400 €
Vuosipalkkiota suoritetaan mm. kokouksiin valmistautumisesta, asioihin perehtymisestä,
asioiden tiedottamisesta, kuntayhtymän edustamisesta, neuvotteluista asianomaisen toimielimen esittelijän kanssa sekä muista sellaisista neuvotteluista, joista ei tule maksettavaksi korvausta 2 §:n perusteella.
Milloin edellä tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

4 § Toimielimen sihteerin palkkio
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai
muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

5 § Samana päivänä pidetyt kokoukset
Mikäli toimielin pitää saman päivän kuluessa useamman kuin yhden kokouksen, kokouspalkkio suoritetaan eri kokousten yhteenlasketun kestoajan mukaan.
Yli kolme tuntia kestävältä kokoukselta suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

6 § Osallistuminen koulutukseen
Luottamushenkilölle, joka osallistuu Rovaniemellä koulutuskuntayhtymän järjestämään
koulutustilaisuuteen vähintään kolmen tunnin ajan, maksetaan koulutuspäivältä 50 euroa
kokouspalkkiota.

7 § Osallistuminen valtuuston tai hallituksen seminaari- tai informaatiotilaisuuteen
Valtuutetuille ja yhtymähallituksen jäsenille sekä lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajille, jotka osallistuvat yhtymävaltuuston tai -hallituksen puheenjohtajan koolle kutsumana
seminaaritilaisuuteen, informaatiotilaisuuteen tai aamu-/iltakouluun, maksetaan 50 euroa
kokouspalkkiota, mikäli samalta päivältä ei tule maksettavaksi muuta kokouspalkkiota.

8 § Osallistuminen muihin tilaisuuksiin
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kuntayhtymän toimielimen
jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja sekä sovitusta edustustehtävästä, maksetaan palkkiota 50 euroa. Tämän pykälän mukaista palkkiota ei kuitenkaan suoriteta luottamushenkilönä toimivalle kuntayhtymän viranhaltijalle, jollei
valtuusto ole erikseen niin päättänyt.

9 § Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi
aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan
enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 30 euroa.
Ansionmenetyskorvaus maksetaan suoraan työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää. Työnantajan tulee tällöin toimittaa kuntayhtymälle laskelma/lasku, josta tulee käydä
ilmi, että luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut työntekijän normaalia työaikaa, että työnantaja on maksanut työntekijälle luottamustehtävän hoitamiseen käytetyltä
ajalta palkkaa ja että palkasta on maksettu kaikki lakisääteiset työnantajamaksut. Laskuun
on liitettävä luottamushenkilön kirjallinen suostumus siihen, että korvaus saadaan maksaa
työnantajalle sekä vakuutus siitä, että luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi
ollut hänen normaalia työaikaansa ja että työnantaja on maksanut hänelle tältä ajalta palkkaa. Laskussa on eriteltävä palkan ja työnantajamaksujen osuus. Korvaus maksetusta
palkasta voi olla enintään edellä 1 momentissa mainitun enimmäismäärän suuruinen ja
korvaus työnantajamaksuista enintään kuntayhtymälle ansionmenetyskorvauksesta maksettavaksi tulevien eläke-, sosiaalivakuutus- ym. lakisääteisten maksujen yhteismäärän
suuruinen.
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan
todistus siitä. 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 virkatai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys
ansionmenetyksestään. Sama koskee myös selvitystä luottamustoimen johdosta aiheutuvista kustannuksista.
Edellä 2, 3 ja 4 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvaus on
enintään 10 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä
(esim. jos luottamushenkilö toimii yrittäjänä). Henkilön tulee mainita yrittäjyydestä kokouspalkkiolomakkeessa.
Luottamustoimen hoitamisena on pidettävä paitsi osallistumista kunnallisten elimien kokouksiin myös kuntayhtymän järjestämiin koulutus- ym. sellaisiin tilaisuuksiin osallistumista
sekä yhtymähallituksen puheenjohtajan koolle kutsumiin neuvotteluihin osallistumista.
Yhtymähallituksen puheenjohtajalla on oikeus saada ansionmenetyksen korvausta ed.
momentissa määriteltyjen luottamustehtävien hoitamisen vaatimalta ajalta.
Ansionmenetyskorvaukset ovat verotettavaa tuloa.

10 § Erinäisiä määräyksiä
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin tai kokouksen puheenjohtajan tai sihteerin hyväksymään palkkiolistaan. Yhtymähallituksen puheenjohtajalle maksetaan ansionmenetyksen korvausta hänen laatimaansa selvitykseen perustuen.
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa,
kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdyn virkamatkan korvausten saamisessa noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä, kuitenkin siten, että
yhtymähallituksella on yksittäistapauksissa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.
Toimielin on oikeutettu päättämään kuntalain 82 §:n 2 momentin mukaisista erillispalkkioista noudattaen soveltuvin osin tämän säännön määräyksiä.
Palkkiosäännön soveltamisohjeet antaa tarvittaessa yhtymähallitus, joka myös ratkaisee
sääntöä koskevat erimielisyydet.
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, valtuusto määrää
tarvittaessa palkkiot erikseen.
Mikäli RKK:n toimielin käyttää esityslistojen ja muiden aineistojen välittämiseen jäsenille ja
varajäsenille vain sähköistä tiedonsiirtoa, on luottamushenkilöllä mahdollisuus saada kuntayhtymältä käyttöön tiedon vastaanottamiseen ja käyttämiseen tarvittava laitteisto ja yhteys.

11 § Puoluevero
Puolueet perivät luottamushenkilömaksua eli ns. puolueveroa luottamushenkilön antaman
valtuutuksen nojalla. Valtuutus toimitetaan kuntayhtymän palkanlaskentaan. RKK perii luottamushenkilölle maksetusta kokouspalkkiosta tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin
5 kohdassa tarkoitetun luottamushenkilömaksun, jonka se tilittää edelleen puolueelle tai
puolueyhdistykselle. Luottamushenkilömaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen tulon
hankkimisesta johtunut meno.

12 § Palkkioiden maksuajat
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista
koskeva vaatimus on esitettävä yhden vuoden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.
Tässä säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset maksetaan vähintään neljännesvuosittain toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan palkkioiden maksamista koskevan ilmoituksen perusteella.

13 § Voimaantulo
Tämä palkkiosääntö valtuustokaudelle 2017–2021 tulee voimaan ensimmäisestä uuden
valtuuston kokouksesta ja samalla kumotaan 27.2.2013 hyväksytty palkkiosääntö.

