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VII LUKU LUOTTAMUSMIEHET 
 

– – – 
 
9 § Luottamusmiehen palkkaus 

1 mom. Kunta/kuntayhtymä korvaa sen ansion, jonka luottamusmies menet-
tää toimiessaan työajalla joko paikallisissa neuvotteluissa tai muutoin 
työnantajan kanssa sovituissa tehtävissä tai osallistumisesta työsuo-
jelutarkastajan työpaikalla toimittamaan tarkastukseen. 

Palkka luottamusmiestehtävien suorittamiseen käytetyltä ajalta laske-
taan sen suuruiseksi, kuin minkä luottamusmies, jos hän olisi suorit-
tanut varsinaista työtään, samana aikana olisi todennäköisesti an-
sainnut säännöllisenä työaikanaan, tai milloin tätä ansiota ei voida ar-
vioida, muiden vastaavana aikana samaa tai lähinnä samaa työtä 
suorittaneiden viranhaltijain/työntekijäin keskimääräisen tuntiansion 
suuruiseksi. Kokonaan työstä vapautetun pääluottamusmiehen an-
sionmenetyksen korvaamisesta sovitaan edellä mainittujen periaat-
teiden mukaan paikallisesti. Tehtävistään kokonaan vapautetun luot-
tamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on kuitenkin 1.7.2014 lukien 
vähintään 1 907 € ja 1.2.2016 lukien vähintään 1 923 € kuukaudessa 
sekä sen lisäksi mahdollinen henkilökohtainen lisä ja mahdollinen 
määrävuosilisä. 

Soveltamisohje 

Mikäli luottamusmies työvuoronsa aikana hoitaa luottamus-
miestehtäviä työtehtäviensä ohella, maksetaan hänelle palk-
ka työajan perusteella tulevine korvauksineen koko työvuo-
ron ajalta. 

Luottamusmiehenä toimivan lääkärin ansionmenetyskor-
vaukseen eivät kuulu todistuspalkkiot.  

2 mom. Jos luottamusmies tekee esimiestensä antamia luottamusmiestoi-
meen kuuluvia tehtäviä esimiehen määräyksestä taikka jos luotta-
musmies osallistuu virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa ja sovelta-
mista koskevaan viralliseen paikallisneuvotteluun vapaa-aikanaan, 
luetaan tämä aika hänelle työajaksi. 

3 mom. Mikäli työnantaja määrää luottamusmiehen virkamatkalle, joka on 
välttämätön luottamusmiestoimintaan kuuluvien neuvottelujen ja niihin 
liittyvien tehtävien johdosta, maksetaan hänelle matkakustannusten 
korvaukset virkamatkojen korvauksia koskevien määräysten mukai-
sesti. 
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10 § Luottamusmieskorvaus 

1 mom. Pääluottamusmiehelle (tai ellei sellaista ole nimetty, vastaavassa 
asemassa olevalle luottamusmiehelle) maksetaan 9 §:n mukaisen 
palkan tai 8 §:n 3 ja 4 momentin mukaisen korvauksen lisäksi luotta-
musmiestyöstä varsinaiseen palkkaan kuuluva korvaus seuraavasti: 

Edustettavien lukumäärä Korvaus €/kk  
1.7.2014  

Korvaus €/kk  
1.2.2016 

5–79 69 70 

80–159 87 88 

160–249 104 105 

250–339 137 138 

340–449 180 181 

450– 211 212 
 

 

Pöytäkirjamerkintä 

Pääluottamusmiehelle jonka edustettavien lukumäärä on 
alle 5 ja jolle on 31.1.2003 maksettu tuolloin voimassa ol-
leen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mu-
kaista luottamusmieskorvausta maksetaan 1.2.2003 alkaen 
48 €/kk suuruista erillislisää niin kauan kuin hän jatkaa täs-
sä tehtävässään. 

2 mom. Korvaus suoritetaan myös pääluottamusmiehen varamiehelle, milloin 
hän esimiehelle tehdyn ilmoituksen mukaan hoitaa luottamusmies-
tehtävää vähintään kahden viikon ajan yhdenjaksoisesti. 

3 mom. Luottamusmieskorvaus voidaan paikallisen sopimuksen nojalla mak-
saa pääluottamusmiehen sijasta muulle luottamusmiehelle. 

 
– – – 
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