
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ  

SÄÄDÖSKOKOELMA 

1.05 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 

Yhtymävaltuuston 7.6.2021 / 5 § hyväksymä 

 

1 Soveltamisala  

Kuntayhtymän luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen 

hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita 

luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon 

järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten 

korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti. 

 

2 Kokouspalkkiot  

Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten 

mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon 

kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio. 

Kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksetaan jäsenille seuraavat 

kokouspalkkiot: 

1) yhtymävaltuusto ja sen valiokunnat, yhtymähallitus 

ja tarkastuslautakunta 130 e 

2) liikelaitoksen johtokunta 100 e 

3) yhtymähallituksen asettamat toimikunnat ja 

muut toimielimet, kuten rakennustoimikunta 80 e 

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan 

jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna. 

Yhtymävaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan 

osallistumisesta yhtymähallituksen kokouksiin sama palkkio kuin 

yhtymähallituksen jäsenelle. 

Yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan 

osallistumisesta yhtymävaltuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio 

kuin yhtymävaltuuston jäsenelle. 

Yhtymähallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen 

osallistuvalle luottamushenkilölle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen 

toimielimen jäsenelle. 



Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta maksetaan kokouspalkkion lisäksi 50 

prosenttia kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa 

tuntia kohden. 

 

3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai jaostona 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 2 § :n 7 momentissa on 

määrätty. 

 

4 Vuosipalkkiot  

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan 

yhtymävaltuuston puheenjohtajalle kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota  

1 450 e ja yhtymähallituksen puheenjohtajalle 3 400 e, liikelaitoksen 

johtokunnan puheenjohtajalle 950 e ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 

1 900 e. 

Milloin yhtymävaltuuston tai yhtymähallituksen puheenjohtaja on estynyt 

hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on 

yhtäjaksoisesti jatkunut yli 30 päivää. Sen jälkeiseltä ajalta 

varapuheenjohtajalle maksetaan suhteellinen osa vuosipalkkiosta. 

 

5 Toimituspalkkiot  

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun 

kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kuntayhtymää, saa 

toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan 

suuruisen toimituspalkkion ilman 2 §:n 7 momentin mukaista korotusta. Sama 

koskee myös kuntayhtymän järjestämiin tiedotustilaisuuksiin osallistumista. 

Seminaarimatkoista, joilla osallistujille kustannetaan ylläpito, ei makseta 

palkkiota vaan ainoastaan kulukorvaus.  

 

6 Ansionmenetyskorvaus 

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä ja 

luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista 

kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta 

kalenterivuorokaudessa, enintään 25e/h. 



Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen 

osalta työnantajan todistus siitä 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. 

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 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos 

korvattava määrä on enintään 15 euroa/tunti. 

 

7 Matkakustannusten korvaaminen 

Luottamushenkilön kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi 

tehdyistä matkoista maksetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, 

ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa 

soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

 

8 Korvaukset työasemien ja tietoliikenneyhteyksien käytöstä 

Mikäli luottamustoimen hoito välttämättä edellyttää sähköisen 

kokouskäytännön tai muun vastaavan syyn vuoksi oman, yksityisen työaseman 

ja tietoliikenneyhteyden käyttöä, voidaan näistä suorittaa kulukorvausta. 

Kulukorvaus työasemasta ja tietoliikenneyhteydestä on 150 euroa vuodessa. 

Kulukorvaus pelkästä tietoliikenneyhteydestä on 50 euroa vuodessa.  

Kulukorvausta ei suoriteta työasemasta eikä tietoliikenneyhteydestä, mikäli ne 

ovat Satakunnan sairaanhoitopiirin hankkimia tai jos ne on hankittu 

kunnallisella tai muulla julkisella rahoituksella.  

 

9 Vaatimuksen esittäminen 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on 

esitettävä, mikäli mahdollista, kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, 

jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 

10 Korvausten maksaminen 

Tämän palkkiosäännön mukaiset palkkiot ja korvaukset maksetaan 

neljännesvuosittain, jollei yhtymähallitus toisin päätä. 

 

Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2022. Tämä sääntö kumoaa aiemman 

palkkiosäännön. 


