
Etelä-Pohjanmaan liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö 
 
Yhtymävaltuuston 28.3.1994 hyväksymä. Maakuntavaltuuston 31.5.2021 tarkistama. Maa-
kuntavaltuuston 31.5.2021 päättämät tarkistukset tulevat voimaan 1.7.2021. 
 
 
1 § Etelä-Pohjanmaan liiton luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamus-

toimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita 
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjes-
tämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja 
päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 

 
2 § Etelä-Pohjanmaan liiton toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat palkkiot: 
 

1. Maakuntavaltuusto   120 € 
2. Maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta 120 € 
3. Maakunnan yhteistyöryhmä  120 € 
(lukuun ottamatta valtion viranomaisten ja muiden  
valtionhallinnon organisaatioiden edustajia) 
4. Muut toimielimen nimeämät työryhmät ja elimet 80 € 
 

 Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapu-
heenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toi-
mielimen jäsenen 2 §:n 1 mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. 

 
 Maakuntavaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajille, jotka osallistuvat 

maakuntahallituksen kokoukseen, samoin kuin maakuntahallituksen puheen-
johtajalle, varapuheenjohtajille ja jäsenelle, joka osallistuu maakuntavaltuuston 
kokoukseen tai maakuntahallituksen määräämänä edustajana muiden hallin-
toelinten kokouksiin, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan 
kuin asianomaisen hallintoelinten jäsenille. 
 

 
3 § Yli kolme tuntia kestävältä kokoukselta suoritetaan 2 §:n 1 momentissa mainitun 

kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen 
tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden ei kuitenkaan enää kokouksen kestettyä 
yli kuusi tuntia. Jos sama toimielin pitää kalenterivuorokauden kuluessa use-
amman kuin yhden kokouksen, kokouspalkkio suoritetaan eri kokousten yh-
teenlasketun kestoajan mukaan, ellei kokousten välinen aika ole yli kuusi tuntia. 

 
4 §  Toimielinten puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokous-

palkkioiden lisäksi puheenjohtajien tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti: 
 
 Maakuntavaltuuston puheenjohtaja  3 000 € 
 Maakuntahallituksen puheenjohtaja  6 000 € 
 Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja 2 500 € 
 Maakuntahallituksen varapuheenjohtajat  1 700 € 
 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja  1 500 € 
  
 
 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio sisältää seuraavat tilaisuu-

det:  



 huomionosoituksiin osallistuminen liiton edustajana (esim. syntymäpäiväjuh-
lat, neuvosjuhlat, avajaiset) 

 tutustumiskäynnit  
 tiedotustilaisuudet 
 maakuntajuhla 
 kansanedustajien tapaamiset 
 seminaarit 

 
 Näistä tilaisuuksista maksetaan matkakorvaus ja mahdollinen ansionmenetys, ei 

palkkiota.  
 
 Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeuten-

sa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä al-
kaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden 
vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan 
tehtäviään. 

 
5 § Luottamushenkilö, joka ei saa vuosipalkkiota ja on nimitetty edustamaan kun-

tayhtymää muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen tai muuhun 
vastaavanlaiseen luottamustehtävään, josta ei makseta muuta palkkiota, saa 
toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suu-
ruisen toimituspalkkion. Toimituspalkkio maksetaan ilman kokouksen kestoon 
perustuvaa korotusta.  
 

  
6 § Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmene-

tyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneista 1 §:ssä tarkoitetuista kustan-
nuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta 
tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 40 €. An-
sionmenetystä on haettava erikseen. 

 
 Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää 

työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamus-
toimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei 
makseta siltä ajalta palkkaa.  Mikäli todistusta tai selvitystä ei esitetä, niin korvat-
tava määrä on 12 € tunnilta. 

 
 Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu 

sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta 
syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kus-
tannuksista. 

 
7 § Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettä-

vä kahden kuukauden kuluessa ao. tilaisuudesta sille henkilölle, jolle voimassa 
olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 
8 § Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin ja 

luottamustehtävän hoitamisessa laadittuihin muistioihin. Liiton omien toimielin-
ten sihteeri, puheenjohtaja tai muu tehtävänantaja toimittaa kokouksen pöytä-
kirjan tai muistion liiton kirjaamoon viivytyksettä.   

 
9 § Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamisek-

si tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, 



ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa sovel-
tuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Päivärahan 
maksamisessa noudatetaan Etelä-Pohjanmaan liiton matkustussääntöä. Päivä-
rahan saaminen edellyttää matkustamista Etelä-Pohjanmaan, Keski-
Pohjanmaan tai Österbotten - Pohjanmaan maakunnan ulkopuolelle. 

 
10 § Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenten, lukuun ottamatta valtion viranomaisten 

ja muiden valtionhallinnon organisaatioiden edustajia, kokouspalkkiot, ansion-
menetyksen korvaukset, matkakorvaukset sekä muut heille tehtävän hoitami-
sesta aiheutuneet kustannusten korvaukset suoritetaan samoin kuin maakunta-
hallituksen jäsenelle. 

 
 Maakunnan yhteistyöryhmän jaostoihin sovelletaan muutoin edellä olevaa 

määräystä lukuun ottamatta kokouspalkkiota, joka määräytyy 2 §:n 1. momentin 
4. kohdan mukaisesti. 

 
 
 


