Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja
kuntayhtymäkonsernit
Palkkiosääntö sekä palkkiot

Yhtymähallitus 16.4.2019
Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2019, 32 §
Voimaan 22.1.2020
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1 § Soveltamisala
Tätä palkkiosääntöä noudatetaan kuntayhtymäkonsernin luottamushenkilöiden ja
kuntayhtymäkonsernin yhtiöiden hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan 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 palkkiosäännön mukaisesti.
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§ Kokouspalkkiot
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan kokouspalkkiot
seuraavasti:
 Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus 160 €.
 Tarkastuslautakunta 160 €.
 Hallintosäännön mukaiset jaosto 160 €.
Toimielinten puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio
50 %:lla korotettuna eli 240 €. Puheenjohtajan palkkio maksetaan kokouksen osalta
ainoastaan yhdelle luottamushenkilölle.
Yhtymävaltuuston pöytäkirjantarkastajille maksetaan tarkastuspalkkiota 30 €
tarkastuskerralta. Palkkio maksetaan pöytäkirjantarkastajille, myös muiden toimielinten
osalta, jos pöytäkirja tarkastetaan muutoin kuin postitse, välittömästi kokouksen jälkeen tai
toimielimen seuraavassa kokouksessa.
Kokouspalkkion määrä vahvistetaan yhtymävaltuustossa valtuustokausittain.
Yhtymävaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajille, jotka osallistuvat
yhtymähallituksen kokoukseen, samoin kuin yhtymähallituksen puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu yhtymävaltuuston kokoukseen tai muiden
hallintoelinten kokoukseen yhtymähallituksen määräämänä edustajana, suoritetaan
kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenille.
Yli kolme tuntia kestävältä kokoukselta suoritetaan 2 §:n 1 momentissa mainitun
kokouspalkkion korotus 50 %:lla jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden ei
kuitenkaan enää kokouksen kestettyä yli kuusi tuntia.
Jos sama toimielin pitää vuorokauden kuluessa useamman kuin yhden kokouksen,
kokouspalkkio suoritetaan eri kokousten yhteenlasketun kestoajan mukaan, ellei
kokousten välinen aika ole yli kuusi tuntia.

3 § Vuosipalkkiot
Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajille
suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajien
tehtävistä vuosipalkkio.
Kokouksen ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville
luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:
 Yhtymävaltuuston puheenjohtaja 3 500 €.
 Yhtymähallituksen puheenjohtaja 7 000 €.
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Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1 500 €.

Milloin edellä tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta
tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut
yhtäjaksoisesti kaksi (2) kuukautta. Sen jälkeiseltä ajalta varapuheenjohtajalla on oikeus
saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

4 § Toimituspalkkiot
Kun yhtymävaltuusto, yhtymähallitus tai muu hallintoelin on valinnut luottamushenkilön
sellaiseen edustajainkokoukseen, toimikuntaan tai muuhun vastaavanlaiseen
luottamustehtävään, josta ei makseta muuta palkkiota, suoritetaan tälle tehtävään
valinneen hallintoelimen jäsenen kokouspalkkiota vastaava palkkio (ns. toimituspalkkio).
Sama koskee myös kuntayhtymän järjestämiin tiedotustilaisuuksiin osallistumista.

5 § Palkkion maksamisen perusteena
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai
luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin.
Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.
Kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla alennettuna, jos kokous toimitetaan sähköistä
päätöksentekomenettelyä käyttäen.

6 § Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta todellisesta ansionmenetyksestä ja
luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista, ei kuitenkaan enemmän kuin
kahdeksalta (8) tunnilta kalenterivuorokaudessa.
korvausta maksetaan osallistumisesta kuntayhtymän
- toimielimen kokoukseen
- toimielimen seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan
Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokouksessa käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai
kodin ja kokouspaikan välinen enintään tunti matka-aikaa kumpaankin suuntaa.
1. Ansionmenetyskorvaus
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus
ansionmenetyksestä sekä tosiasialliseen menetykseen perustuva selvitys kustannuksista.
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 virkatai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys
ansionmenetyksestä.
Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä on 40 €/tunti.
Edellä mainittua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään
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15 €/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus
ansionmenetyksen ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten
määrästä.
2. Muiden kustannusten korvaaminen
Saadakseen korvausta muista tässä pykälässä tarkoitetuista kustannuksista
luottamushenkilön tulee esittää kirjallinen selvitys kustannusten perusteesta ja määrästä.
Ulkopuoliselle suorittamistaan kustannuksista (esim. lapsenhoitopalkkio) tulee esittää
tosite. Luottamushenkilön tulee anomuksessaan vakuuttaa, että kustannus on ollut
tarpeellinen luottamustoimen hoitamisen vuoksi. Korvauksen enimmäismäärä näistä
kustannuksista on 20 €/tunti.
Palkkiot ja korvaukset maksetaan neljännesvuosittain.

7 § Matkakustannusten korvaukset
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä
matkoista ja ulkomaille tehdystä virkamatkasta suoritetaan matkakustannusten korvausta
ja päivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti,
kutenkin seuraava poikkeus huomioiden:
Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset maksetaan enintään
kotiosoitteesta kokouspaikalle kokouspalkkioiden maksamisen yhteydessä kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.
Valtuustoseminaareihin ja vastaaviin seminaareihin sekä iltakouluihin osallistumisesta
aiheutuvat matkakustannukset korvataan edellä mainituin perustein aiheutuneiden
kustannusten mukaisesti tilaisuuksista tehtyjen muistioiden perusteella.
Muilta osin luottamustoimen hoidosta aiheutuvat perustellut matkakustannukset on
luottamushenkilön erikseen laskutettava ja ne käsitellään normaalin laskujen
hyväksymismenettelyn mukaisesti.

8 § Muut määräykset
Tähän sääntöön perustuvat vaatimukset on esitettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa.
Palkkion perusteesta tai määrästä syntyneet erimielisyydet ratkaisee henkilöstöjaosto.
Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 22.1.2020
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