Luottamushenkilöiden palkkiot 20151§ Soveltaminen
Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisten
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten
korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

2 § Kokouspalkkiot
Maakuntavaltuusto päättää kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritettavista
kokouspalkkioista vaalikausittain etukäteen.
Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun
toimielimien sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen ja josta
laaditaan pöytäkirja.
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50
prosentilla korotettuna. Tätä korotusta ei kuitenkaan makseta sellaiselle puheenjohtajalle tai
varapuheenjohtajalle, joka toimestaan saa tämän säännön mukaan vuosipalkkiota.
Maakuntavaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta
maakuntahallituksen kokouksiin sama palkkio kuin maakuntahallituksen jäsenille.
Maakuntahallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston
kokouksiin sama palkkio kuin maakuntavaltuuston jäsenille.
Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen osallistuvalle hallituksen
jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilöille lisäksi 50 % kokouspalkkion
määrästä jokaiselta neljän tunnin jälkeen alkavalta tunnilta.

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset
Jos toimielin pitää saman päivän kuluessa useamman kuin yhden kokouksen, kokouspalkkio
suoritetaan eri kokousten yhteenlasketun kestoajan mukaan.

4 § Vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan valtuuston puheenjohtajalle ja
hallituksen puheenjohtajille maakuntavaltuuston päättämä vuosipalkkio.
Milloin valtuuston tai hallituksen 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 § Katselmus, neuvottelu, toimitus
Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen,
neuvotteluun tai toimitukseen edustamaan kuntayhtymää, josta ei makseta muuta palkkiota,
suoritetaan tälle toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruinen
toimituspalkki ilman korotusta.

6 § Tilintarkastajat
Tilintarkastajille suoritetaan palkkiota laskun perusteella.

7 § Ansiomenetyksen korvaukset
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta
vastaavasta syystä jokaiselta alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta
kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 20 euroa.
Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus
siitä. Todistuksesta on 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.
Muista luottamustoimen hoitoon liittyvistä kustannuksista luottamushenkilön tulee esittää
kirjallisesti riittävä selvitys.
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden
kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän
hoitamisesta laadittuihin muistioihin.
Palkkiot maksetaan puolivuosittain.

8 § Matkakustannusten korvaukset
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä
matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta,
majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen
mukaan.

9 § Maakunnan yhteistyöryhmä ja sihteeristö
Maakunnan yhteistyöryhmään ja sihteeristöön sovelletaan, valtion viranomaisten ja muiden
valtionhallinnon organisaatioiden edustajia lukuun ottamatta, samoja perusteita palkkioissa,
ansionmenetyksissä sekä matkakustannusten ja muiden jäsenille tehtävien hoitamisesta
aiheutuneiden kustannusten korvaamisessa kuin maakuntahallitukseen.

10 § Voimaantulo
Tämä hallintosääntö tulee voimaan lukien.

