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Valtuutettujen päätös Kevan luottamushenkilöiden palkkioi-
den ja muiden korvausten perusteista 

Valtuutettujen päätös (§ 16) 18.8.2020  

Kevan luottamushenkilöille maksetaan 18.8.2020 alkaen palkkioita ja kustan-

nusten korvauksia seuraavasti: 

1 Kokouspalkkiot 

Valtuutetun ja hallituksen jäsenen sekä kokoukseen kutsutun muun luottamus-

henkilön kokouspalkkio on 450 euroa. 

Työelämän kehittämistyöryhmän sekä valtuutettujen tai hallituksen asettaman 

valiokunnan jäsenen ja kokoukseen kutsutun muun luottamushenkilön kokous-

palkkio on 280 euroa. Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäse-

nen kokouspalkkio on kuitenkin 450 euroa. 

Valtuutettujen tai hallituksen asettaman, toimikunnan tai vastaavan jäsenen ja 

muun kokoukseen kutsutun luottamushenkilön kokouspalkkio on 150 euroa. 

Puheenjohtajan, jolle ei makseta vuosipalkkiota, kokouspalkkiota korotetaan 

20 prosentilla. 

Jos samana päivänä on kaksi kokousta, niistä maksetaan vain yksi palkkio, 

ellei kokousten väliä ole vähintään kaksi tuntia. Jos kokous tai kokoukset vä-

liaikoineen kestävät yhteensä yli kolme tuntia, palkkiota korotetaan 50 prosen-

tilla. 

Luottamushenkilölle, jonka hallitus on valinnut tai määrännyt edusta- maan 

eläkelaitosta neuvottelussa tai tilaisuudessa tai joka on kutsuttu osallistumaan 

toimielimen jäsenille järjestettyyn tiedotus- tai vastaavaan tilaisuuteen, mak-

setaan palkkiona 125 euroa kerralta. 

2 Vuosipalkkiot 

Kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja tehtävään liittyvästä vastuusta 

luottamushenkilöille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:  

valtuutettujen puheenjohtaja 10.000 euroa  

valtuutettujen varapuheenjohtaja 9 000 euroa 

hallituksen puheenjohtaja 20 000 euroa 

hallituksen varapuheenjohtaja 12 000 euroa 

hallituksen jäsen 9 000 euroa 
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Jos luottamushenkilö on tehtävässä vain osan kalenterivuodesta, maksetaan 

vuosipalkkiosta se suhteellinen osuus, jonka toimikausi on kestänyt. Samoin 

menetellään, jos luottamushenkilö on estynyt tai pidättäytynyt työskentelystä 

yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ajan. Hallituksen varajäsenelle makse-

taan se suhteellinen osuus hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, jonka varajä-

sen on edellä mainitusta syystä hoitanut hallituksen jäsenen tehtävää varsi-

naisen jäsenen sijasta. 

3 Matkakustannusten korvaukset 

Luottamushenkilölle maksetaan luottamustehtävän hoitamisesta johtuvat 

matkakustannusten korvaukset, päivärahat ja vastaavat samoin perustein 

kuin työmatkoista eläkelaitoksen henkilökunnalle. Päivärahaa ei makseta pää-

kaupunkiseudun sisäisistä matkoista. 

4 Ansionmenetyksen korvaukset 

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta luottamustoimen hoitamisesta joh-

tuvasta ansionmenetyksestä todellisen ansionmenetyksen perusteella, kuiten-

kin enintään 350 euroa päivältä. 

Korvauksen saadakseen luottamushenkilön on esitettävä työnantajan todistus 

ansionmenetyksen määrästä. Ellei luottamushenkilö ole työ- tai virkasuh-

teessa, hänen tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetykses-

tään. Jos haettava korvaus on enintään 150 euroa päivältä, todistuksen tai 

selvityksen sijasta riittää kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen määrästä. 

5 Palkkioiden ja korvausten maksaminen 

Kokouspalkkiot ja ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kuukausittain, 

vuosipalkkiot neljännesvuosittain ja matkakustannusten korvaukset mahdolli-

simman pian matkalaskun saavuttua Kevalle. Hakemus kustannusten ja ansi-

onmenetyksen korvaamisesta on pyrittävä esittämään Kevalle viivytyksettä ja 

viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä matkasta, kokouksesta tai tilai-

suudesta, josta kustannukset tai ansionmenetykset ovat aiheutuneet. 

Tämän päätöksen perusteella ei makseta palkkioita Kevan palveluksessa ole-

ville toimielinten jäsenille. 

 


