Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (hallintosäännöstä)
132 § Luottamushenkilöiden yleiset palkkioperusteet
Kuntayhtymän 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 luvun
mukaisesti.
133 § Kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksettavat palkkiot
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.
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.
134 § Kokouksen kesto
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan kokouspalkkion
lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin
jälkeen alkavaa tuntia kohden ei kuitenkaan enää kokouksen
kestettyä yli kuusi tuntia.

Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin
yhden kokouksen tai kysymyksessä on jäljempänä 5 §:ssä mainittu
muu luottamustehtävä katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa
yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kuusi tuntia.
135 § Puheenjohtajien vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan
valtuuston puheenjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajille
maakuntavaltuuston päättämä vuosipalkkio.
Milloin edellä tässä pykälässä mainittu puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun
este on jatkunut kaksi kuukautta. Sen jälkeiseltä ajalta
varapuheenjohtajalla on oikeus saada suhteellinen osa
vuosipalkkiosta, mikäli hänelle ei ole määrätty omaa vuosipalkkiota.
136 § Toimituspalkkio
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 toimituspalkkio ilman korotusta. Toimituspalkkio
maksetaan, kun kokouksesta on laadittu allekirjoitettu pöytäkirja tai
muistio.
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan, jollei
hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota, kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
137 § Tilintarkastuksen palkkiot
Tilintarkastuksen palkkiot suoritetaan sopimuksen mukaan.
138 § Ansionmenetys- ja muut toimielinten kokouksista maksettavat korvaukset
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja
luottamustoimen vuoksi aiheutuneista kustannuksista kultakin
alkavalta tunnilta, ei enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta
kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 40
€/tunti.
Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön
tulee esittää työnantajan todistus. 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.

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi
aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti
riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan.
Edellä 2, 3 ja 4 momenteissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei
vaadita, jos korvattava määrä on enintään 10 €/tunti.
Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus
ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden 4
momentissa mainittujen kustannusten määrästä.
Luottamushenkilölle maksettavan korvauksen sijasta työajan menetyksestä voidaan maksaa luottamushenkilön suostumuksen
perusteella korvausta työnantajalle. Työnantajalle maksettava
tuntikorvaus voi olla enintään edellä määritellyn suuruinen
kuntayhtymän sosiaaliturvamaksua vastaavalla korotuksella.
Maakuntavaltuuston ryhmäkokouksiin käytetystä ajasta suoritetaan
ansionmenetyksen korvaus.
139 § Korvausanomusten määräaika
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on
esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa
olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.
140 § Kokouspalkkioiden maksuperuste
Tässä luvussa mainittujen palkkioiden tulee perustua allekirjoitettuihin
kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisessa laadittuihin
muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä
palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.
141 § Kokousmatkojen korvaukset
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen
hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten
korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta,
yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen
virkaehtosopimuksen I matkaluokan mukaisesti.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ei sovelleta valtion,
kuntien, järjestöjen tai muiden tahojen nimeämiin
yhteistyötoimikuntien ja -työryhmien jäseniin.
142 § Erityistehtävistä suoritettavat palkkiot
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä,
maakuntavaltuusto määrä tarvittaessa palkkiot erikseen.
Maakuntavaltuuston tai maakuntahallituksen luottamushenkilölle määräämästä erityistehtävästä maakuntahallituksen harkinnan mukaan
voidaan suorittaa sen kokouspalkkiota vastaava palkkio.

