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SoTe kuntayhtymä
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
1§
Soveltamisala
SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön mukaan
– palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,
– korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu
o sijaisen palkkaamisesta,
o lastenhoidon järjestämisestä,
o luottamushenkilön hoidettavana tai hoitovastuulla olevan erityistä hoitoa tai hoivaa vaativan henkilön hoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä,
– matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.
2§
Kokouspalkkiot
SoTen toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:
Yhtymävaltuusto
Yhtymähallitus
Yksilöasianjaos
Tarkastuslautakunta
Liikelaitoksen johtokunta
Toimikunnat ja työryhmät

90 euroa/kokous
90 euroa/kokous
90 euroa/kokous
90 euroa/kokous
90 euroa/kokous
90 euroa/kokous

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen 1 momentissa mainittua
kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla.
Yhtymävaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu yhtymähallituksen tai Saarikan johtokunnan kokoukseen, samoin kuin yhtymähallituksen puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu yhtymävaltuuston tai Saarikan johtokunnan
kokoukseen tai muiden kuntayhtymän toimielinten kokouksiin yhtymähallituksen puheenjohtajana tai muutoin nimettynä edustajana suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden
mukaan kuin asianomaisen toimielimen jäsenelle.

3§
Samana päivänä pidetyt kokoukset
Jos sama toimielin pitää saman kalenterivuorokauden aikana useamman kuin yhden kokouksen, tiedotustilaisuuden, seminaarin tms, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi.
4§
Vuosipalkkiot/kulukorvaukset
Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, yksilöasianjaoksen sekä Saarikan johtokunnan puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä (mm. valmistelu- ja edustustehtävät) palkkiota vuosittain seuraavasti:
Yhtymävaltuusto
Yhtymävaltuuston varapuheenjohtajat
Yhtymähallitus
Yhtymähallituksen varapuheenjohtajat
Yksilöasianjaos
Yksilöasianjaos varapuheenjohtaja
Tarkastuslautakunta
Liikelaitoksen johtokunta
Liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtaja

1700 euroa/vuosi
450 euroa/vuosi
2700 euroa/vuosi
600 euroa/vuosi
2200 euroa/vuosi
600 euroa/vuosi
1200 euroa/vuosi
2200 euroa/vuosi
600 euroa/vuosi

Puheenjohtajille (ei varapuheenjohtajille) maksetaan lisäksi kulukorvausta, joka on suuruudeltaan 15 prosenttia puheenjohtajalle maksettavasta vuosipalkkiosta.
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.
5§
Sihteerin palkkio
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan 2 §:n 1 momentissa mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hän saa tehtäväänsä vuosi-, kuukausi- tai
muuta eri palkkiota.
6§
Sisäisen tarkastajan palkkio
Yhtymähallituksen nimeämille sisäisille tarkastajille suoritetaan yhtymähallituksen vahvistaman tarkastussuunnitelman mukaisten tarkastusten suorittamisesta yhtymähallituksen
kokouspalkkiota vastaava palkkio. Jos sisäinen tarkasta suorittaa saman kalenterivuorokauden aikana useamman kuin yhden tarkastuksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa
yhdeksi tarkastukseksi.

7§
Toimituspalkkio
Kun yhtymähallituksen puheenjohtaja osallistuu SoTen edustajana kokoukseen tai muuhun
tilaisuuteen, josta ei makseta muuta palkkiota, maksetaan hänelle yhtymähallituksen kokouspalkkiota vastaava palkkio.
Kun yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, Saarikan johtokunta tai muu hallintoelin on valinnut
luottamushenkilön sellaiseen edustajainkokoukseen, toimikuntaan, kokoukseen, seminaariin, edustustilaisuuteen, koulutustilaisuuteen tai muuhun vastaavanlaiseen luottamustehtävään, josta ei makseta muuta palkkiota, suoritetaan tälle tehtävään valinneen hallintoelimen
jäsenen kokouspalkkiota vastaava palkkio (ns. toimituspalkkio). Sama koskee myös SoTen ja
Saarikan järjestämiin tiedotustilaisuuksiin, kokouksiin, koulutuksiin ja seminaareihin osallistumista.

8§
Palkkio pöytäkirjan tarkastamisesta
Pöytäkirjantarkastajille ei suoriteta erillispalkkiota.
9§
Ansiomenetyksen korvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansiomenetyksistä ja luottamustoimen vuoksi 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen
enimmäismäärä 25 euroa.
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää todistus siitä.
Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi
ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta silta ajalta palkkaa.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai
muussa julkisoikeudellisessa suhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansiomenetyksestään. Luottamushenkilön, jolla ei ole mahdollista toimittaa työnantajan todistusta pidätetystä palkasta (esim. yrittäjä, ammatinharjoittaja, maanviljelijä), ansionmenetyksen korvauksen perusteena käytettävä tuntipalkka lasketaan viimeisimmän valmistuneen verotuksen
tietojen perusteella seuraavasti: viimeisen valmistuneen verotuksen mukaiset ansiotulot/12/161.
Edellä tarkoitettua todistusta ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 15 euroa tunnilta.
Luottamushenkilön tulee tällöin antaa kirjallinen vakuutus ansiomenetyksestä ja/tai luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Ansionmenetys korvataan vain silloin, kun menetys on todella tapahtunut

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön
tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan.
Luottamushenkilöllä on oikeus saada korvausta lastenhoidon järjestämisestä paitsi varsinaisten kokousten myös muiden luottamustoimen hoitamisesta johtuvien tehtävien ajaksi.
Luottamushenkilön osalta, jonka hoidettavana tai muutoin hoitovastuulla on erityistä hoitoa
tai hoivaa vaativa henkilö, sovitaan luottamustehtävien hoitamisen edellyttämistä järjestelyistä sekä niiden korvaamisesta erikseen.
Edellä mainittuja tuntipalkkoja korotetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
yleiskorotuksia vastaavasti.
Luottamushenkilö voi laskuttaa ansionmenetystä edellä tässä palkkiosäännössä määriteltyjen kokousten, tiedotustilaisuuksien, koulutusten, seminaarien ja edustustehtävien keston
sekä em. tilaisuuksiin käytetyn matka-ajan ajalta. Ansiomenetystä voi laskuttaa myös em.
kokouksiin liittyvien ryhmäkokousten ajalta.
Sisäiseksi tarkastajaksi nimetty luottamushenkilö voi laskuttaa ansiomenetystä yhtymähallituksen vuosittain vahvistaman tarkastussuunnitelman mukaisiin tarkastuksiin ja niihin liittyviin valmistelu- ja raportointitehtäviin käytetyn ajan osalta.
10 §
Vaatimuksen esittäminen
Ansiomenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.
11 §
Palkkion ja korvausten maksaminen
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävien hoitamisesta laadittuihin muistioihin tai muihin tilaisuuden kutsu-/ohjelmaasiakirjaan.
Tässä säännössä mainitut palkkiot ja korvaukset maksetaan kaksi kertaa vuodessa kesä – ja
joulukuussa.
Tässä säännössä mainitut luottamushenkilölle kuuluvat korvaukset voidaan maksaa myös
suoraan luottamushenkilön työnantajalle, työnantajan SoTe kuntayhtymälle osoittaman laskun mukaisesti.

12 §
Matkakustannusten korvaus
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä
matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Jos sama toimielin pitää saman kalenterivuorokauden aikana useamman kuin yhden kokouksen, katsotaan ne matkakorvausta maksettaessa yhdeksi kokoukseksi.
Luottamushenkilöllä luottamustehtäväänsä hoitaessaan on oikeus saada päivärahaa, ateriakorvausta, majoituskorvausta, yömatkarahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesti.
Kokouksista, joissa kiertää lista matkakustannusten merkkaamista varten, ei tehdä enää
erillistä matkalaskua. Muussa tapauksessa tehdään matkalasku erilliselle matkalaskulomakkeelle.
13 §
Erinäiset määräykset
Tämän säännön tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet ratkaisee yhtymähallitus.

