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Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö  
 
Hyväksytty: Maakuntavaltuusto 26.11.2012   
Voimaantulo 1.1.2013–   
 
1 § 
Soveltamisala 
 
Hämeen liiton luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansi-
onmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, las-
tenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa 
tämän palkkiosäännön mukaan. Jäljempänä maakuntavaltuustosta ja maakuntahallituksesta käytetään nimi-
tystä valtuusto ja hallitus. 
 
2 § 
Kokouspalkkiot 
 
Hämeen liiton toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 
 
  1.1.2013 
1. Valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta 125 € 
2. Kesäyliopiston johtokunta 95 € 
3. Valtuuston tai hallituksen asettamat toimikunnat 

ja työryhmät 
95 € 

 
Jos jäsen on toimielimen kokouksessa yli kolme tuntia, korotetaan 1. momentin mukaista kokouspalkkiota 50 
prosentilla. 
 
Mikäli toimielimen pöytäkirja tarkastetaan erillisessä toimituksessa Hämeen liitossa, maksetaan pöytäkirjan 
tarkastuksesta neljäsosa toimielimen kokouspalkkiosta.  
 
 
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta hallituksen kokouksiin sama 
palkkio kuin hallituksen jäsenelle. 
 
Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston kokouksiin 
sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle. 
 
Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokouksiin osallistuvalle hallituksen jäsenelle makse-
taan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle. 
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3 § 
Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 
Mikäli sama toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista yksi palkkio, 
ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.  
 
4 § 
Vuosipalkkiot 
 
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: 
 
  1.1.2013 
1. Valtuuston puheenjohtaja 2 100 € 
2. Valtuuston varapuheenjohtajat 1 000 € 
3. Hallituksen puheenjohtaja 3 000 € 
4. Hallituksen varapuheenjohtaja 2 000 € 
5. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1 200 € 
6. Kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtaja 1 000 € 
 
Milloin edellä tässä pykälässä mainittu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtä-
väänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti yhden kuukauden. Sen 
jälkeiseltä ajalta puheenjohtajan tehtäviä hoitavalla varapuheenjohtajalla on oikeus saada suhteellinen osa 
puheenjohtajan vuosipalkkiosta.  
 
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota, suoritetaan asian-
omaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.  
 
5 § 
Toimituspalkkiot 
 
Luottamushenkilö, joka on nimetty muuhun kuin tämän säännön 2 §:n 1. momentin mukaiseen kokoukseen, 
neuvotteluun tai toimitukseen edustamaan kuntayhtymää, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen 
kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman 2 §:n 2 momentin mukaista korotusta, jollei halli-
tus erityisessä tapauksessa toisin päätä.  
 
6 § 
Ansiomenetyskorvaus 
 
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansiomenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 
§:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta 
tunnilta vuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 35 €.  
 
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää siitä työnantajan todistus. 
Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työai-
kaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. 
 
Korvausta ansionmenetyksestä voidaan maksaa vaihtoehtoisesti myös luottamushenkilön työnantajalle kui-
tenkin enintään 6 §:n 1 momentin mukainen enimmäismäärä kulloinkin voimassa olevine sosiaalikuluineen, jos 
luottamushenkilö on antanut tähän kirjallisen suostumuksen. 
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Luottamushenkilö, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoi-
keudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. 
 
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, las-
tenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä 
selvitys tällaisista kustannuksistaan.  
 
Edellä 2, 4 ja 5 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 
12 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luot-
tamustoimen vuoksi aiheutuneiden 4 ja 5 momenteissa mainittujen kustannusten määrästä. 
 
7 § 
Pöytäkirjat palkkioperusteena 
 
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitami-
sesta laadittuihin muistioihin. Mikäli luottamustoimen hoitamisesta ei laadita muistiota tai muuta vastaavaa 
selvitystä, tulee palkkioiden perustua muutoin luotettavaan selvitykseen.  
 
Toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljän-
nesvuosittain. 
 
8 § 
Vaatimuksen esittäminen 
 
Ansiomenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on 
esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassaolevien määräysten mukaan kuuluu las-
kun hyväksyminen. 
 
9 § 
Matkakustannusten korvaaminen 
 
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suori-
tetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja 
kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten kor-
vausta koskevien määräysten mukaisesti. Maakuntahallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä 
toisin majoittumiskorvauksesta ja päivärahoista. 
 
10 § 
Selventävät ohjeet 
 
Tämän säännön soveltamisesta voi maakuntahallitus antaa tarpeen mukaan selventäviä ohjeita. 
 
11 § 
Erinäisiä määräyksiä 
 
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. 
 
Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2013 ja tällä kumotaan aikaisempi 1.1.2009 voimaan tullut luottamus-
henkilöiden palkkiosääntö. 


