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Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö 2017
Yhtymähallitus 26.4.2017 § 68 – Yhtymävaltuusto 24.5.2017 § 13
1 § Soveltamisala
Kuntalain (410/2015) 82 § Palkkiot ja korvaukset
Luottamushenkilölle maksetaan:
1) kokouspalkkiota;
2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä;
3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.
Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.
Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.
Valtuusto päättää tässä säännössä määrättyjen palkkioiden ja korvausten määrän ja laskentaperusteen tarkistamisesta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran valtuustokauden aikana.
2 § Kokouspalkkiot
Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille seuraavat kokouspalkkiot:
Yhtymävaltuusto, kokouspalkkio
110,00 €
Yhtymähallitus, kokouspalkkio
110,00 €
Tarkastuslautakunta, kokouspalkkio
110,00 €
Valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan asettamat toimikunnat 100,00 €
Kokouksella tarkoitetaan tässä säännössä kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja
jossa laaditaan pöytäkirja.
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta hallituksen kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen jäsenelle. Hallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.
Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilölle lisäksi 50 % kokouspalkkion 2 §:n
1 momentin mukaisesta määrästä jokaiselta kolmen tunnin jälkeen alkavalta tunnilta.
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3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset
Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai jaostona, valiokuntana tms. kokoontuu samana
päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.
Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään kahta
tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan palkkio soveltaen, mitä edellä yli kolme tuntia kestävistä kokouksista on määrätty.
4 § Vuosipalkkiot
Korvaukseksi kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan valtuuston puheenjohtajalle, hallituksen puheenjohtajalle ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle lisäksi vuosipalkkiota seuraavasti:
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja, vuosipalkkio
1.210,00 €
Yhtymähallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio
3.300,00 €
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio
990,00 €
Milloin valtuuston, hallituksen tai tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden.
Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
5 § Toimituspalkkiot
Luottamushenkilö, joka on nimetty muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, toimikuntaan, koulutus-, neuvottelu- tai tiedotustilaisuuteen tai muuhun vastaavanlaiseen luottamustehtävään, josta ei makseta muuta palkkiota, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman kokouksen kestoon perustuvaa korotusta.
Toimielimen seminaarista, työkokouksesta tai niihin rinnastettavasta kokoontumisesta maksetaan
luottamushenkilölle sama palkkio kuin toimielimen kokouksesta ilman kokouksen kestoon perustuvaa korotusta.
6 § Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta
vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 40 euroa.
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että
luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta
siltä ajalta palkkaa.
Korvaus luottamustehtävän hoitamiseen käytettävästä työajasta voidaan luottamushenkilön suostumuksella maksaa hänen työnantajalleen. Työnantajan tulee tällöin toimittaa kuntayhtymälle lasku,
josta tulee ilmetä, että luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut työntekijän normaalia
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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- yms. lakisääteisten työnantajamaksujen yhteismäärän suuruinen.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.
Edellä 2 ja 4 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on
enintään 25 % edellä 1 momentissa tarkoitetusta ylärajasta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
7 § Pöytäkirjat palkkioperusteina
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän
hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Tässä säännössä mainitut palkkiot suoritetaan neljännesvuosittain, jollei hallitus toisin päätä.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva
vaatimus on, mikäli mahdollista esitettävä kahden kuukauden kuluessa kuljen syntymisestä.
8 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta, päivärahaa ja muita matkakustannusten korvauksia soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä noudattaen.
9 § Säännön soveltaminen ja hallituksen toimivalta
Hallitus antaa tarvittaessa palkkiosäännön soveltamisohjeet ja ratkaisee sääntöä koskevat erimielisyydet.
Hallitus voi päättää, että luottamushenkilölle maksetaan palkkiota tai kustannusten taikka ansionmenetyksen korvausta myös sellaisesta luottamustehtävän hoitamisesta, josta ei makseta tässä
säännössä mainittua kokouspalkkiota tai toimituspalkkiota. Palkkion määräämisessä tulee tällöin
noudattaa soveltuvin osin toimituspalkkiota koskevia määräyksiä. Kustannusten korvauksen tulee
perustua asianmukaisiin tositteisiin. Ansionmenetyskorvauksen tulee perustua asianmukaiseen riittävään selvitykseen.
10 § Voimassaolo
Tämä sääntö on voimassa 1.6.2017 alkaen.

