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Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Maakuntavaltuuston 12.12.2012 hyväksymä
Voimassa 1.4.2013 alkaen

1§

Uudenmaan liiton hallintoelinten, neuvottelukuntien, toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajille ja jäsenille sekä muille luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen
hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.
Kokouksella tarkoitetaan tässä säännössä kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaista tai Uudenmaan liiton hallintoelinten asettaman toimielimen sellaista kokousta,
joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa laaditaan pöytäkirja tai muistio.

2§

Uudenmaan liiton hallintoelinten kokouksista suoritetaan luottamushenkilöille seuraavat
palkkiot:
maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen,
tarkastuslautakunnan ja kielellisten palveluiden
toimikunnan puheenjohtaja
175 €

200 €

maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen
tarkastuslautakunnan ja kielellisten palveluiden
toimikunnan jäsen
140 €

160 €

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

175 €
140 €

tarkastuslautakunnan jäsen
maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen
jaoston tai toimikunnan puheenjohtaja

150 €

170 €

maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen
jaoston tai toimikunnan jäsen

100 €

115 €

Maakuntavaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu maakuntahallituksen kokoukseen, samoin kuin maakuntahallituksen jäsenelle, joka osallistuu muiden
hallintoelinten kokouksiin maakuntahallituksen määräämänä edustajana tai maakuntavaltuuston kokokseen, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenille. Milloin varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten
valittu puheenjohtaja toimii yksin puheenjohtajana kokouksen koko kestoajan, hänellä on
oikeus saada puheenjohtajan kokouspalkkio.
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3§

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan 2 pykälän mukaisia puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli
kolmen tunnin on kokouksessa saapuvilla.
Mikäli sama toimielin tai sen osa kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kaksi tuntia.
Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan palkkio
soveltaen, mitä edellä 1 momentissa on määrätty.

4§

Uudenmaan liiton hallintoelimen asettaman ilman hallinnollista ratkaisuvaltaa olevan toimikunnan, neuvottelukunnan, työryhmän ja muun tilapäisen elimen kokouksista suoritetaan
puheenjohtajalle ja jäsenelle palkkio samansuuruisena kuin maakuntahallituksen jaoston
puheenjohtajalle ja jäsenelle, ellei päätöksen tehnyt elin toisin päätä. Sama koskee myös
Uudenmaan liiton järjestämiin seminaareihin, tiedotustilaisuuksiin ja edustustehtäviin osallistumista.

5§

Kun maakuntavaltuusto tai maakuntahallitus on valinnut luottamushenkilön sellaiseen toimielimeen tai muuhun vastaavanlaiseen luottamustehtävään, josta ei makseta muuta palkkiota, suoritetaan tälle tehtävään valinneen hallintoelimen jäsenen kokouspalkkiota vastaava palkkio.

6§

Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 §:ssä
määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajien tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti:
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja
Maakuntahallituksen puheenjohtaja
Maakuntavaltuuston varapuheenjohtajat
Maakuntahallituksen varapuheenjohtajat
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

2 300 €
4 500 €
1 200 €
2 300 €
1 500 €

2 650 €
5 175 €
1 380 €
2 650 €
1 725 €

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen
saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään.
7§

Luottamushenkilön oikeuteen saada luottamustehtävän hoitamiseen liittyvän virkamatkan
perusteella matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoituskorvausta,
yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen I matkus-tusluokkaa koskevia määräyksiä. Kuitenkaan ei päivärahaa Uudenmaan liiton alueella pidetyistä kokouksista makseta.
Luottamushenkilölle korvataan pysäköintimaksut todellisten kustannusten mukaan ajalta,
jona hän on maksanut pysäköintimaksua luottamustehtävän hoidon vuoksi.

8§

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä silloin, kun ansionmenetys tai
vastaava on aiheutunut osallistumisesta Uudenmaan liiton hallintoelimen kokokseen tai hallintoelimen antamaan määräykseen perustuvasta osallistumisesta muuhun tilaisuuteen tai
niihin liittyvään matkaan.
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Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä tai aiheutuvista kustannuksista luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus tai muu riittävä selvitys siitä, että luottamustehtävän
hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta
palkkaa. Vastaavanlaisen selvityksen on velvollinen tekemään myös luottamushenkilö, joka
tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa. Todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään
kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen kaksinkertainen vähimmäispalkka. Korvauksensaajan tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen tai aiheutuneiden kustannusten määrästä.
9§

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. Ansionmenetyksen korvaamista ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskevat vaatimukset on jätettävä kuitenkin kalenterikuukaudelta kahden kuukauden kuluessa
sen päättymisestä sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

10 §

Tämä sääntö tulee voimaan 1.4.1997 ja sillä kumotaan liittovaltuuston 10.10.1980 hyväksymä palkkiosääntö. Maakuntavaltuuston 14.12.2004 hyväksymät muutokset tulevat voimaan 1.4.2005 Maakuntavaltuuston 11.12.2007 hyväksymät muutokset tulevat voimaan
1.1.2008. Maakuntavaltuuston 12.12.2012 hyväksymät muutokset tulevat voimaan
1.4.2013.

