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ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO               
 
 
 
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 
 
 
 
Hyväksytty:  maakuntavaltuustossa 19.11.2019 §  22 
 
Sovelletaan:  1.1.2020 lukien 
 
 
1 § Maakuntaliiton luottamushenkilöille maksetaan 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 palkkiosäännön mukaan. 

 
2 § Toimielinten kokouksista maksetaan jäsenille palkkiota seuraavasti: 
 
     1.1.2020 lukien 

a) maakuntavaltuusto      115 € 
b) maakuntahallitus      115 € 
c) tarkastuslautakunta      115 € 
d) toimikunnat       92 € 
e) maakunnan yhteistyöryhmä      92 € 
 
Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kuntalain tai muun lain tai asetuksen 
säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon-
kutsuttu ja jossa laaditaan pöytäkirja. 

 
Puheenjohtajalle tai kokouksen puheenjohtajana toimivalle suoritetaan kokouspalkkio, joka 
vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. 

 
Maakuntavaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajille, jotka osallistuvat maakun-
tahallituksen kokoukseen, samoin kuin maakuntahallituksen jäsenelle, joka osallistuu mui-
den hallintoelinten kokouksiin maakuntahallituksen määräämänä edustajana, maksetaan 
kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin maakuntahallituksen jäsenille. 

 
3 § Edellä 2 §:ssä mainittuja kokouspalkkioita korotetaan 50 %:lla jokaista yli kolmen tunnin 

jälkeen alkavaa tuntia kohden ei kuitenkaan enää kokouksen kestettyä yli kuusi tuntia. Jos 
samana kalenterivuorokautena pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous, 
katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen 
aika ole yli kaksi tuntia. 

 
4 § Maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajille ja 

maakuntahallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokous-
palkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä seuraavan suuruinen 
kuukausipalkkio: 

 
      1.1.2020 lukien 

- maakuntavaltuuston puheenjohtaja      163 €/kk 
- maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja      102 €/kk 
- maakuntahallituksen puheenjohtaja      300 €/kk 
- maakuntahallituksen varapuheenjohtaja      102 €/kk 
-  tarkastuslautakunnan puheenjohtaja      102 €/kk 

 
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa kuu-
kausipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kaksi kuukautta. Tästä alkaen makse-
taan varapuheenjohtajalle kutakin päivää kohden puheenjohtajan kuukausipalkkion 30. osa 
siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 

 
5 § Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla 

korotettuna. 



palkkiosääntö 1.1.2020 2

 
 
6 § Katselmuksesta, neuvottelusta, kokouksesta tai muusta toimituksesta tai erityistehtävästä, 

johon maakuntayhtymän toimielimen jäsen osallistuu toimielimen tai maakuntajohtajan 
päätöksen perusteella, maksetaan palkkiota siten kuin toimielimen kokouksesta kokous-
palkkiota ilman 3 §:ssä tarkoitettuja korotuksia. 

 
7 § Tilintarkastajille maksetaan palkkiota laskun perusteella. Rahavarojen ja arvopaperien  

tarkastajille maksetaan osallistumisesta tarkastuskokoukseen tai -toimitukseen palkkiota 
tarkastuslautakunnan kokouspalkkion mukaisesti. 

 
8 § Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi 

aiheutuneista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta ei kuitenkaan 
enemmältä kuin 8 tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 
01.01.2020 lukien 45 euroa. 

 
Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan 
todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. 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 työ-
tä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa tu-
lee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. 

 
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luotta-
mushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan. 

 
Edellä 2 momenteissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä 
on enintään 14 euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen 
vakuutus ansiomenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden 3 momentissa mainit-
tujen kustannusten määrästä. 
 
Korvaus ansionmenetysajasta voidaan maksaa suoraan luottamushenkilön työnantajalle, 
jos luottamushenkilö sitä pyytää. Tällöin tulee esittää riittävä selvitys työnantajalle koituvis-
ta todellisista palkkakustannuksista ansionmenetysajalta. Työnantajalle maksettava tunti-
korvaus voi olla enintään edellä määritellyn enimmäismäärän suuruinen. 

 
9 § Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden 

kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hy-
väksyminen kuuluu. 

 
10 § Tässä säännössä mainitut kokouspalkkiot ja muut korvaukset maksetaan neljännes-

vuosittain. 
 
11 § Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä 

matkoista maksetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoit-
tumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa kulloinkin voimassa olevan kunnallisen 
yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen pu-
heenjohtajille ja jäsenille maksetaan matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset kulloinkin 
voimassa olevan virkaehtosopimuksen I matkaluokan mukaan. 
 


