PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palkkio- ja
matkustussääntö
1§

Soveltaminen
Luottamushenkilöille suoritetaan hyvinvointialueen luottamustehtävien hoitamisesta palkkiota, ansionmenetyksen ja matkakustannusten korvausta sekä korvausta
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, päivärahaa sekä ateria- ja majoittumiskorvausta tämän säännön mukaisesti.
Vastaavasti suoritetaan kokouspalkkiota hyvinvointialueen luottamuselimen kokoukseen, seminaariin tai iltakouluun osallistuvalle esittelijälle, sihteerille tai asiantuntijalle myöhemmin määriteltävällä tavalla.

2§

Kokouspalkkiot
Alla mainittujen toimielinten jäsenille maksetaan kokouksista seuraavanlaiset kokouspalkkiot:

1. Aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtaja

380 euroa

2. Aluevaltuuston ja aluehallituksen jäsenet

320 euroa

3. Aluevaalilautakunnan puheenjohtaja

320 euroa

4. Lautakuntien / jaostojen / toimikuntien puheenjohtaja

280 euroa

5. Lautakuntien / jaostojen / toimikuntien jäsenet

220 euroa

6. Vaikuttamistoimielinten puheenjohtaja

280 euroa

7. Vaikuttamistoimielinten jäsenet

90 euroa

8. Valtuustovaliokunnan / valtuustotoimikunnan jäsenet

220 euroa

Kokouksiksi katsotaan myös aluehallituksen, sen jaoston ja toimikuntien sekä lautakuntien seminaarit, kyselytilaisuudet ja vastaavat.
Valiokuntien, toimikuntien ja neuvottelukuntien sekä muiden toimielinten kokouksesta maksetaan toimielimen puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio kuin
lautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.
Aluevaltuuston seminaariin osallistuvalle aluevaltuuston puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan aluevaltuuston kokouspalkkion suuruinen palkkio edellyttäen, että luottamushenkilö on ollut tilaisuudessa läsnä vähintään tunnin.
Nuorisovaltuuston edustajalle maksetaan aluevaltuuston, aluehallituksen, lautakunnan tai jaoston kokoukselta 90 euroa. Mikäli muun vaikuttamistoimielimen
edustaja osallistuu kutsusta aluevaltuuston, aluehallituksen, lautakunnan tai jaoston kokoukseen, maksetaan edustajalle kokoukselta 90 euroa.
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Toimielimen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio edellyttäen, että jäsen on ollut
kokouksessa vähintään tunnin tai tätä lyhyempien kokousten osalta koko kokouksen ajan, ellei poissaolo perustu siihen, että jäsen on ollut esteellinen ottamaan
osaa asian käsittelyyn. Tämä määräys ei kuitenkaan koske varajäsentä, joka kutsutaan kokoukseen varsinaisen jäsenen sijaan osaksi kokousaikaa.
Mikäli sama toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä
ole kulunut vähintään kahta tuntia.
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 kokouspalkkio. Viranhaltijalla tai työntekijällä on oikeus
korvaukseen, mikäli kokous jatkuu 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 kaksi tuntia.
Palkkion maksamisen perusteena olevaan pöytäkirjaan tulee merkitä kokousajat
kokouksen kulun mukaisesti. Taukoja, joissa toimielimen jäsenellä on velvollisuus
olla varalla (esim. neuvottelutauot), ei merkitä pöytäkirjaan. Yli kahdeksan (8) tunnin kokoukseen tulee sisällyttää vähintään yhden (1) tunnin tauko, jota ei lasketa
kokousaikaan. Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon
oikeuttavaksi ajaksi.
Muu osallistuminen: hyvinvointialueen koolle kutsumien tilaisuuksien ulkopuolella
tapahtuvasta perehtymisestä, kyselyihin vastaamisesta tai muusta vastaavasta
toiminnasta ei makseta kokouspalkkioita.

3§

Puheenjohtajan palkkion maksamisen edellytykset
Milloin varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii puheenjohtajana vähintään puolet kokouksen kestoajasta, hänellä on oikeus
saada puheenjohtajan kokouspalkkio.

4§

Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen
Osallistuessaan aluehallituksen kokouksiin aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat saavat kokoukselta saman palkkion kuin aluehallituksen jäsenet.
Osallistuessaan aluehallituksen edustajana muun elimen kokoukseen aluehallituksen puheenjohtaja ja jäsen saa saman kokouspalkkion kuin asianomaisen elimen jäsen.
Ollessaan kutsuttuna tai määrättynä läsnä hyvinvointialueen toimielimen kokouksessa, muutoin kuin jäsenenä tai vakinaiseksi määrättynä edustajana, luottamushenkilö saa saman palkkion kuin asianomaisen toimielimen jäsen.
Edellä 1–3 momenteissa mainituille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkio
toimielimen kokoukselta edellyttäen, että luottamushenkilö on ollut kokouksessa
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läsnä vähintään tunnin ja tätä lyhyempien kokousten osalta koko kokouksen ajan.
5§

Palkkiomaksu kokouksen peruuntuessa
Jos toimielimen kokous ei laillisesta kutsusta huolimatta saavuta paikalle tulleiden
jäsenten vähälukuisuuden vuoksi päätösvaltaisuutta eikä kokousta tästä syystä
pidetä, maksetaan paikalle tulleille luottamushenkilöille peruspalkkio.

6§

Luottamushenkilöille maksettavat vuosipalkkiot
Alla mainituille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi heidän
kokousten ulkopuolella suorittamistaan, toimielimen toimintaan liittyvistä tehtävistä
seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

1. Aluevaltuusto
a. Puheenjohtaja

7 677 euroa/vuosi

b. Varapuheenjohtaja

5 274 euroa/vuosi

2. Aluehallitus
a. Puheenjohtaja

7 677 euroa/vuosi

b. Varapuheenjohtaja

6 237 euroa/vuosi

c. Jäsen

4 797 euroa/vuosi

3. Tarkastuslautakunta
a. puheenjohtaja

2 670 euroa/vuosi

b. varapuheenjohtaja

1 340 euroa/vuosi

4. Kansalliskielilautakunta
a. puheenjohtaja

2 670 euroa/vuosi

b. varapuheenjohtaja

1 340 euroa/vuosi

5. Muut lautakunnat, toimikunnat ja valiokunnat
a. puheenjohtaja

2 670 euroa/v

b. varapuheenjohtaja

1 340 euroa/v

6. Jaostot
a. puheenjohtaja

1 890 euroa/v

b. varapuheenjohtaja

950 euroa/v

7. Aluevaalilautakunta (vuosipalkkio maksetaan vaalivuosilta)
a. puheenjohtaja

2 700 euroa/v
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8. Valtuustoryhmän puheenjohtaja
a. 900 euroa + 180 euroa / valtuustoryhmään kuuluva varsinainen valtuutettu
Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut neljä kuukautta, jonka jälkeiseltä ajalta varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä on oikeus
saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
Milloin tässä pykälässä mainittu toimielin aloittaa toimintansa tai lakkautetaan kesken toimikauden, on tässä pykälässä mainitulla luottamushenkilöllä oikeus saada
suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
Varapuheenjohtajalle tai varajäsenelle tuleva suhteellinen osuus edellä tarkoitetuista vuosipalkkioista lasketaan kalenteripäivien mukaan.
Vuosipalkkioiden maksuperusteissa tapahtuvat muutokset, kuten tehtävästä
eroaminen tai uuden henkilön valitseminen tehtävään, vaikuttavat palkkion maksuun muutosta seuraavan kuukauden alusta.
7§

Aluehallituksen puheenjohtajan tehtävän hoitaminen osa-aikaisesti
Aluehallituksen puheenjohtaja voi halutessaan toimia osa-aikaisena luottamushenkilönä. Aluehallituksen puheenjohtajan toimiessa osa-aikaisesti palkka on
3 000 euroa kuukaudessa.
Osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus kokouspalkkioihin sekä matkakulujen
korvaukseen. Matkakuluja ei korvata osa-aikaiselle luottamushenkilölle asunnon
ja pääasiallisen luottamustehtävän hoitamispaikan välisistä matkoista. Pääasiallinen luottamustehtävän hoitamispaikka on Tikkurila. Osa-aikaisella luottamushenkilöllä ei ole oikeutta samasta tehtävästä maksettaviin vuosipalkkioihin eikä muihin
kulukorvauksiin.

8§

Hyvinvointialueen ulkopuoliset toimielimet
Hyvinvointialueen edustajaksi HUS-yhtymään, hyvinvointialueiden yhteisiin toimielimiin tai muihin yhteistoimintaelimiin valituille luottamushenkilöille maksetaan
aluehallituksen jäsenen kokouspalkkiota vastaava palkkio, mikäli hyvinvointialueen edustaja ei saa palkkiota kyseiseltä organisaatiolta. Luottamushenkilölle korvataan osallistumisesta edellä mainittuihin kokouksiin ansionmenetys ja muut kustannukset, mikäli edellä mainittu organisaatio ei korvaa kuluja.

9§

Palkkio toimituksista sekä valmistelu- tai täytäntöönpanotehtävistä
Toimielimen jäsenille maksetaan palkkio toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta sekä toimielimen alaan kuuluvasta valmistelu- tai täytäntöönpanotehtävästä. Edellä mainittuja toimituksia ovat esimerkiksi omaisuuden tarkastukset ja tarkastuslautakunnan suorittamat tarkastukset.
Palkkion suuruus määräytyy 2 §:ssä määritellyn kyseisen toimielimen jäsenen kokouspalkkion mukaan. Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että hä-
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nen suorittamansa tehtävä perustuu toimielimen pöytäkirjaan merkittyyn päätökseen.
10 §

Ansionmenetyksen korvaaminen
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä kultakin alkavalta tunnilta. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on
42 euroa.
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on käytävä myös 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 virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Selvitys on esitettävä kirjallisena.
Mikäli edellä tarkoitettua laskelmaa tai todistusta ei ole saatavissa (esim. yrittäjät),
luottamushenkilölle korvattava määrä on tuntia kohden enintään 20 euroa. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen
ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Ansionmenetyskorvausta maksetaan ilman erillistä selvitystä enintään 7,5 tunnilta vuorokaudessa.
Lapsenhoitokorvausta suoritetaan pääsääntöisesti enintään kahdeksalta tunnilta
vuorokaudessa ja korvauksen enimmäismäärä on 20 euroa tunnilta.
Edellä 1–5 momenteissa tarkoitettuja ansionmenetyksen korvauksia on haettava
hyvinvointialueen tähän tarkoitukseen laatimalla lomakkeella tai hyvinvointialueen
osoittamalla muulla tavalla.
Luottamustehtävien hoitamiseen katsotaan ansionmenetyksen korvauksia laskettaessa kuuluvan kokousaika mahdollisine kokoustaukoineen, kohtuullinen matkaaika kokoukseen ja takaisin kotoa tai työpaikalta sekä kokousmenettelyyn liittyvät
tarpeelliset ryhmien väliset neuvottelut. Ansionmenetystä maksetaan myös luottamushenkilön osallistumisesta toimielimen jäsenille järjestettyyn ulkomaanmatkaan.
Luottamushenkilön, joka on palvelussuhteessa hyvinvointialueeseen, tulee hyvissä ajoin ennen luottamus tehtävän alkamista ilmoittaa asiasta esihenkilölleen, jolloin esihenkilön tehtävänä on kunkin työyksikön työtilanne huomioon ottaen antaa
henkilölle lupa poistua hoitamaan luottamustehtävää. Luottamustehtävän hoitoon
käytetyltä ajalta ei suoriteta palkanpidätystä.

11 §

Muiden kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta,
yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta
noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevan hyvinvointialuetta koskevan yleisen
virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevia määräyksiä.
Toisella paikkakunnalla opiskelevalle tai ase- tai siviilipalveluvelvollisuutta suorittavalle tai toisella paikkakunnalla Suomessa työkomennuksella olevalle aluevaltuus-
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ton, aluehallituksen, lautakunnan tai muun toimielimen jäsenelle korvataan matkat
maksutositteita vastaan opiskelija-, varusmies- tms. alennukset huomioon ottaen
käytettäessä junaa, linja-autoa tai laivaa. Päivärahoja tai matkoja ulkomailta ei
makseta.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.
Edellä mainittu kahden kuukauden määräaika ei kuitenkaan ole esteenä myös tätä vanhemman laskun hyväksymiselle, mikäli laskun perusteet on riittävästi selvitetty.

12 §

Matkakustannusten korvaaminen
Matkakulut kokouksiin tai muihin edellä mainittuihin tehtäviin osallistumisesta korvataan luottamushenkilöille julkisen liikenteen maksujen tai oman auton käytön
mukaan, kuitenkin voimassa olevan hyvinvointialuetta koskevan yleisen virka- ja
työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevien määräysten mukaan. Matka korvataan luottamushenkilön vakituisesta asunnosta tai työpaikasta
luottamustehtävän hoitamispaikkaan ja takaisin. Matkakuluja koskevat tiedot kysytään luottamushenkilöltä vaalikauden alussa. Mikäli matkakustannukset poikkeavat toimikauden alussa ilmoitetusta, luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa matkakustannustensa poikkeama perusteluineen.
Luottamushenkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi ei kykene käyttämään
julkisia kulkuvälineitä tai omaa autoa, korvataan toimielimen kokouksiin tai muihin
edellä mainittuihin tehtäviin osallistumisesta aiheutuneet todelliset taksi- tai invataksikulut.
Mikäli toimielimen kokous kestää niin myöhään, että julkinen liikenne on keskeytynyt yöksi, luottamushenkilölle korvataan aiheutuneet todelliset taksikulut luottamustehtävän hoitamispaikasta luottamushenkilön vakituiseen asuntoon.
Matkakustannukset maksetaan vain yhteen kertaan, mikäli luottamushenkilö osallistuu samana päivänä useampaan kokoukseen siten, että seuraava kokous alkaa
kolmen (3) tunnin kuluessa edellisen kokouksen päättymisestä.

13 §

Palkkioiden maksaminen
Tässä säännössä mainitut kokouspalkkiot maksetaan kuukausittain maksukautta
seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Vuosipalkkiot ja matkalaskut maksetaan kuitenkin kaksi kertaa vuodessa kesäkuussa ja joulukuussa toteutuneen perusteella.
Aluehallitus voi kuitenkin harkintansa mukaan päättää tässä säännössä mainittujen korvausten ja palkkioiden maksamisajankohdasta joidenkin toimielinten osalta
edellä mainituin edellytyksin toisin.
Luottamushenkilön tulee vaatia saatavaansa yhden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomainen etu olisi ollut maksettava. Muussa ta-
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pauksessa on saamisoikeus menetetty.
14 §

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Luottamushenkilön vaatimuksen häneltä evätyn luottamustoimisuhteeseen perustuvan palkkion tai korvauksen suorittamisesta ratkaisee aluehallitus.

15 §

Palkkio- ja matkustussäännön indeksitarkistus
Luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioihin tehdään valtuuskauden lopussa
5 % indeksitarkistus, joka astuu voimaan seuraavan valtuustokauden alussa.

