
V OSA Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet   
 

19. luku Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet   
 
147 § Soveltamisala   

Tätä hallintosäännön lukua sovelletaan hyvinvointialueen luottamushenkilöille 
hyvinvointialuelain ja aluevaltuuston päätösten mukaisesti maksettaviin 
palkkioihin ja kustannusten korvauksiin.   

148 § Kokouspalkkiot   

Hyvinvointialuelain mukaisten toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat 
kokouspalkkiot:   

 
  Aluevaltuusto 160 euroa   

  Aluehallitus 160 euroa   

  Aluevaalilautakunta 160 euroa   

  Hallintosäännössä nimetyt lautakunnat ja jaostot 120 euroa 

  Työryhmät ja toimikunnat 120 euroa   

  Vaikuttamistoimielimet 100 euroa   

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan 
jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna.   

Aluevaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan 
osallistumisesta aluehallituksen kokouksiin sama palkkio kuin aluehallituksen 
jäsenille.   

Aluehallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan osallistumisesta 
aluevaltuuston kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenille.    

Aluehallituksen puheenjohtajille ja jäsenille, jotka osallistuvat muiden toimielinten 
kokouksiin aluehallituksen määrääminä edustajina, maksetaan sama kokouspalkkio 
kuin ao. toimielimen jäsenille.   

149 § Palkkio lisätunneilta   

Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme 
(3) tuntia, suoritetaan lisäpalkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta.    

150 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta   
 

Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen 
kokous ja/tai katselmus tai toimitus, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa 
samaksi kokoukseksi.   

151 § Kuukausi- tai vuosipalkkiot   

Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen 
toimintaan liittyvistä tehtävistä seuraavat kuukausi- tai vuosipalkkiot:   

 
 



 Aluevaltuusto   

- puheenjohtaja 600 euroa/kk  

- varapuheenjohtajat / 300 euroa/kk 

Aluehallitus 

 -  puheenjohtaja 1200 euroa/kk 

 -  varapuheenjohtaja 400 euroa/kk 

 -  hallituksen jäsen 300 euroa/kk 

 

 Yksilöasiainjaoston puheenjohtaja 600 euroa/kk 

 Turvallisuusjaoston puheenjohtaja 2000 euroa/vuosi 

 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2000 euroa/vuosi 

 Tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja 2000 euroa/vuosi 

 Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan puheenjohtaja 2000 euroa/vuosi 

 

   Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, 
         hänen oikeutensa kuukausi- tai vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti 
         jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä  
   oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.   
 

151 § Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen   

Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin 
toimielimen puheenjohtajuuden tai jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle 
kokoukseen osallistumisesta toimielimen jäsenen kokouspalkkio.   

Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan luottamushenkilöön, joka 
on asiantuntijana kutsuttu kuultavaksi toimielimen kokoukseen.   

152 § Muut kokoukset ja tilaisuudet   

Neuvottelukuntien ja yhteistoimintaelinten sekä muiden vastaavien kokousten 
kokoontumisesta maksetaan puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio 
kuin lautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.   

153 § Palkkio toimituksista ja muista tilaisuuksista  

Toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai 
muusta vastaavasta toimituksesta maksetaan toimielimen jäsenen palkkio 
ilman korotusta. Edellä mainittuja toimituksia ovat esimerkiksi 
rakennuskatselmukset ja tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet. Jäsenelle 
maksettavan palkkion edellytyksenä on, että tehtävä perustuu toimielimen 
päätökseen. 

Hyvinvointialueen itse koollekutsumista muista kuin edellä tässä palkkiosäännössä 
mainituista tilaisuuksista tai kokouksista mukaan lukien valtuustoryhmien 
puheenjohtajien kokoukset, maksetaan ilman aikamäärettä hyvinvointialueen 
luottamushenkilöille 120 euron palkkio / kokous tai tilaisuus.  

Muiden kuin hyvinvointialueen järjestämät yleisinfot tai tilaisuudet eivät kuulu 
palkkiosäännön piiriin, ellei hyvinvointialuejohtaja tai hänen sijaisensa, 
aluehallitus tai aluevaltuusto ole nimennyt luottamushenkilöä nimenomaisesti 
osallistumaan ko. tapahtumaan. 



Valtuustoryhmien oma työskentely ei sisälly palkkiosäännön piiriin. 

154 § Kokouksen peruuntuminen   

Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai päätösvaltainen eikä kokousta voida 
pitää, maksetaan paikalle tulleille luottamushenkilöille kokouspalkkio. 

155 § Luottamushenkilön palkkio pöytäkirjanpitäjän tehtävästä   

Toimielimen pöytäkirjanpitäjänä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen 
palkkio 50 % korotettuna.   

 
156 § Palkkion maksamisen edellytykset   

Kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että luottamushenkilö on ollut läsnä 
koko kokouksen keston tai vähintään yhden (1) tunnin ajan. Varajäsenelle 
maksetaan kokouspalkkio kokoukseen osallistumisen perusteella.  

Puheenjohtajan kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että hän toimii puheen- 
johtajana koko kokouksen ajan tai vähintään yhden (1) tunnin ajan.  Palkkion 
maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän hoitamisesta 
laadittuihin muistioihin, johon on asianmukaisesti merkitty kokouksen/ 
tilaisuuden kesto, läsnäolijat sekä saapumiset ja poistumiset.   

Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi 
ajaksi.   

157 § Palkkioiden maksaminen   

Kuukausipalkkiot maksetaan kuukausittain, kokous- ja vuosipalkkiot neljä 
kertaa vuodessa. Muut palkkiot ja korvaukset maksetaan esitetyn laskun 
mukaisesti kuukausittain kahdessa viikossa.   

158 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen  

Luottamushenkilölle tai sovittaessa luottamushenkilön työnantajalle 
(luottamushenkilön ja työantajan sopimuksesta) maksetaan korvausta 
ansionmenetyksestä ja luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuneista 
kustannuksista. 

Korvaus suoritetaan kustannuksista, jotka aiheutuvat hyvinvointialueen 
luottamustehtävän hoitamisesta, esimerkiksi    

-  osallistumisesta hyvinvointialueen toimielinten kokouksiin   

-  hyvinvointialueen toimielimen seminaariin, iltakouluun tai muuhun vastaavaan 
tilaisuuteen   

-  hyvinvointialueen järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun 
vastaavaan tilaisuuteen   

-  hyvinvointialueen toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun 
tilaisuuteen tai matkaan tai   

-    hyvinvointialueen toimielimen määräämään työryhmään osallistumisesta. 

-  lasten hoidon järjestämisestä, sijaisen palkkaamisesta tai muusta vastaavasta 
syystä  

-   ryhmäpuheenjohtajien kokouksiin osallistumisista.  

Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä tulee luottamushenkilön 
esittää työnantajan todistus ansionmenetyksestä. Todistuksesta on käytävä 



ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen 
hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta kyseiseltä ajalta palkkaa.   

Mikäli luottamushenkilö ei ole luottamustehtävän hoitamiseen käytettynä 
ajankohtana työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa 
toimisuhteessa tai hänen ansiotulonsa muodostuvat useasta lähteestä, hänen 
tulee korvauksen saadakseen esittää kirjallisesti selvitys siitä, että hän 
menettää luottamustehtävän hoitamisen vuoksi ansiotuloja.  

Tässä momentissa tarkoitetun luottamushenkilön (myös yrittäjien) 
ansionmenetyksen määräksi tunnilta katsotaan viimeksi vahvistetun 
valtionverotuksen ansiotulojen määrä (verotustodistuksen kohta: verotettava 
ansiotulo valtionverotuksessa) jaettuna luvulla 1600.  

Yrittäjien osalta ansiotuloksi lasketaan viimeksi vahvistetun valtionverotuksen 
ansiotulojen määrä (verotustodistuksen kohta: verotettava ansiotulo 
valtionverotuksessa) sekä osinkotulot ja pääomatulot, jotka on nostettu 
yhtymistä ja yhtiöistä jaettuna luvulla 1600. Korvattavan ansionmenetyksen 
enimmäismäärä on 50 euroa / tunti.    

Viimeisin vahvistettu verotustodistus tulee toimittaa kuukauden kuluessa 
verotuspäätöksen saamisesta. Edellä mainittua todistusta tai selvitystä ei kuitenkaan 
vaadita, jos korvattava määrä on enintään 25 euroa/ tunti.   

 
159 § Matkakustannusten korvaaminen   

Luottamushenkilön kokousmatkoista ja muista luottamustehtävän hoitamiseksi 
tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, 
ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yö matkarahaa, kurssipäivärahaa ja 
korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta soveltuvin hyvinvointialueen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.   

Matkakorvauksia korvattaessa korvauksen perustana voi olla vain 
henkikirjoituspaikka, matkakustannukset korvataan vakinaisesta asunnosta. 
Korvauksen tulee perustua todellisuuteen.  Kilometrikorvausta autolla ei suoriteta, 
mikäli luottamushenkilö on esimerkiksi kulkenut toisen luottamushenkilön kyydissä. 
Luottamushenkilön omia työ- /opiskelumatkakustannuksia ei saa sisällyttää 
kokousmatkan korvauksiin. Jos kokoukseen järjestetään kuljetus, niin vain erityisen 
perustellusta syystä maksetaan matkakorvaus järjestetyn matkan osalta oman auton 
käytön mukaan.   

Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi ei kykene käyttämään julkisia 
kulkuvälineitä tai omaa autoa, korvataan toimielimen kokouksiin tai muihin 
edellä mainittuihin tehtäviin osallistumisesta aiheutuneet todelliset taksi- tai 
invataksikulut.   

160 § Tarkemmat ohjeet   

Ansionmenetyksen, matkakustannusten ja muiden kustannusten korvaamista 
koskeva vaatimus selvityksineen on esitettävä kirjallisesti viivytyksettä.  
Korvaushakemus on tehtävä kultakin kalenterikuukaudelta erikseen.  
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on 
esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa sen syntymisestä.    

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin, 
luottamustehtävien hoidossa laadittuihin muistioihin tai järjestettävän tilaisuuden 



ohjelmaan. Säännöksiä ei sovelleta kuntien, valtion, järjestöjen tai muiden 
tahojen nimeämiin toimikuntien ja työryhmien jäseniin.   

Mitä tässä säännössä on sanottu luottamushenkilöiden oikeudesta 
kokouspalkkioon, sovelletaan vastaavasti myös hyvinvointialueen viranhaltijaan tai 
työntekijään sovellettavan työehtosopimuksen mukaisin ehdoin.   

Aluehallitus voi antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän luvun 
soveltamisesta.   

161 § Erimielisyyden ratkaiseminen   

Aluehallitus on toimivaltainen ratkaisemaan tämän luvun mukaisten palkkioiden ja 
korvausten määrän, mikäli niistä on syntynyt erimielisyyttä.   
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