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ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN PALKKIOSÄÄNTÖ
Aluevaltuusto 8.3.2022 § 4
Aluevaltuusto X .X.2022 § X
Luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden sekä työntekijöiden palkkiot ja
matkakorvaukset
1§
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat
kokouspalkkiot:
Aluevaltuusto, aluehallitus ja niiden iltakoulut 170 €
Aluevaltuustossa läsnä olevat aluehallituksen puheenjohtajat ja jäsenet 170 €
Aluehallituksessa läsnä olevat aluevaltuuston puheenjohtajat ja
kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja 170 €
Lautakunnat, johtokunnat, jaostot, toimikunnat ja muut aluehallituksen
nimeämät toimielimet 150 €
läsnä olevat aluehallituksen pj ja aluehallituksen edustaja 150 €
Vaikuttamistoimielimen puheenjohtaja 150 €
Vaikuttamistoimielimen jäsenet 75 €

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa kyseisen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota
korotettuna 50 prosentilla. Milloin varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu
puheenjohtaja toimii puheenjohtajana vähintään puolet kokouksen kestoajasta, hänellä on
oikeus saada puheenjohtajan kokouspalkkio.
Aluevaltuuston puheenjohtajistolle maksetaan osallistumisesta aluehallituksen kokouksiin
sama palkkio kuin aluehallituksen jäsenillekin.
Aluehallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle suoritetaan osallistumisesta aluevaltuuston
kokoukseen sama palkkio kuin valtuutetuillekin, mikäli ei ole valtuutettu.
Aluehallituksen puheenjohtajalle ja aluehallituksen edustajalle lautakunnassa tai muussa
luottamuselimessä suoritetaan palkkio kokoukseen osallistumisesta samojen perusteiden
mukaisesti kuin asianomaisen luottamuselimen jäsenille.
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, ja luottamushenkilö on ollut läsnä yli 3 tuntia,
korotetaan palkkiota jokaiselta alkavalta kahden tunnin jaksolta 50 prosentilla laskettuna
peruspalkkiosta.
Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai jaostona kokoontuu yhtenä päivänä
useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi kokouspalkkio, ellei
edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia. Milloin uuden
kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään kahta
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tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio
soveltaen mitä 6 mom. on säädetty.
Kokouspalkkiota maksetaan myös aluevaltuuston- ja hallituksen informaatiotilaisuuksista,
seminaareista ja iltakouluista. Kokouspalkkiota maksetaan myös aluevaltuuston- ja
hallituksen informaatiotilaisuuksista, seminaareista ja iltakouluista. Tällöin ei kuitenkaan
sovelleta tämän pykälän 2 ja 4 momentteja.
Nuorisovaltuuston edustajalle maksetaan aluevaltuuston, aluehallituksen, lautakunnan tai
jaoston kokouksesta 75 euroa. Mikäli muun vaikuttamistoimielimen edustaja osallistuu
aluevaltuuston, aluehallituksen, lautakunnan tai jaoston kokouksen, maksetaan edustajalle
75 euroa.

Toimielimen esittelijänä, sihteerinä tai asiantuntijana kokouksessa, seminaarissa,
kyselytunnilla tai vastaavassa toimineelle viranhaltijalle tai työntekijälle, jolle ei
makseta muuta erityistä korvausta tehtävän hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen
toimielimen jäsenen kokouspalkkiosta puolet. Viranhaltijalla tai työntekijällä on oikeus
korvaukseen, mikäli kokous alkaa klo 16 jälkeen, eikä tehtävää suoriteta hänen
työajanseurantansa mukaisena viranhoito- tai työaikanaan tai hän on kokonaistyöajassa ja
hän on ollut kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa toimielimen
kokousajasta tai vähintään tunnin ajan.
2§
Vuosipalkkio
Aluevaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, aluehallituksen puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajille sekä aluehallituksen muille jäsenille ja luottamuselinten
puheenjohtajille kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella hoidetuista tehtävistä
seuraavan suuruinen vuosipalkkio:
Aluevaltuuston puheenjohtaja 6000 €
Aluevaltuuston varapuheenjohtaja 3000 €
Valtuustoryhmän puheenjohtaja 1500 €
Aluehallituksen puheenjohtaja 12000 €
Aluehallituksen varapuheenjohtaja 4000 €
Aluehallituksen muu jäsen 2000 €
Lautakuntien puheenjohtajat 2000 €
Milloin edellä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä ja este on
jatkunut kuukauden, hänen oikeutensa vuosipalkkioon tällöin lakkaa. Varapuheenjohtajalla
tai varajäsenellä on oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
3§
Vaalilautakunnan päiväpalkkio
Aluevaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle suoritetaan kultakin toimituspäivältä
seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimitusten päätyttyä
suoritettavasta laskentatehtävästä:
Aluevaalilautakunnan puheenjohtaja 240 €
Aluevaalilautakunnan varapuheenjohtaja 170 €
Aluevaalilautakunnan jäsen 140 €
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Aluevaalilautakuntien puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita korotetaan kolmen tunnin
läsnäolon jälkeen 50 prosentilla.
Toimituspäivää edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista suoritetaan 1 § mukainen
kokouspalkkio.
Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa kyseisen toimielimen jäsenen edellä mainittua
kokouspalkkiota korotettuna 50 prosentilla.

4§
Erityinen luottamustehtävä
Jos aluehallitus tai lautakunta on valinnut luottamushenkilön sellaiseen työryhmään,
edustajainkokoukseen, toimikuntaan tai muuhun vastaavaan luottamustoimeen, josta ei
suoriteta palkkiota tai korvausta, suoritetaan luottamushenkilölle 1 momentin määrää
vastaava palkkio ilman 2 momentin mukaista korvausta, jollei aluehallitus tai lautakunta
erityisessä tapauksessa toisin päätä.
5§
Ansiomenetyskorvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten
hoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei
kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen
enimmäismäärä on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 3160 euron suuruisen
peruspalkan mukainen. Tuntipalkkaa määrättäessä käytetään kuukausipalkan jakajana
lukua 163. Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen
osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan
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 virkatai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys
ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Edellä
tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 1650 euron suuruisen peruspalkan
mukainen.
Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja
luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannustenmäärästä.
6§
Palkkioiden maksaminen
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai
luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin.
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Toimielimensihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamisesta ilmoitukset
neljännesvuosittain.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista
koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa
olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.
7§
Matkakustannusten korvaus
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuvaa
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta,
yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä
korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen koskevat määräykset, kuitenkin siten, että
aluehallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.

Toimielin

Kokouspalkkio Vuosipalkkio
I ja II
Pj
jäsen
Pj
varapj jäsen

Aluevaltuusto

255

170

Aluehallitus

255

170 12000

4000

Lautakunnat

225

150

-

240

140

225

150

Alueneuvoston nimeämät
jaostot, johtokunnat
neuvostot, toimikunnat

225

150

Vaikuttamistoimielin

150

75

Vaalipäiväkorvaus:
Aluevaalilautakunta
kokouspalkkiot:
Aluevaalilautakunta

6000

2000

1300

3000 2000
-

