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Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet
Yhtymävaltuuston hyväksymä 10.6.2021 § 26

1.
Yleiset määräykset
Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset
-

luottamushenkilöille luottamustoimen hoitamisesta suoritettavista kokous- ja muista
palkkioista,

-

korvauksista, joita suoritetaan ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta
vastaavasta syystä

-

matkakustannusten korvaamisesta ja päivärahan suorittamisesta

Hallitus ratkaisee tässä luvussa tarkoitettuja asioita koskevat erimielisyydet kuntayhtymän
osalta. Hallituksella on oikeus antaa tätä lukua koskevia soveltamisohjeita.

2.
Kokouspalkkiot
Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:
– Valtuusto
–

Puheenjohtaja

430 €

–

Varapuheenjohtajat ja jäsenet

310 €

–

Puheenjohtaja

475 €

–

Varapuheenjohtaja ja jäsenet

340 €

– Hallitus

– Talous- ja konsernijaosto
–

Puheenjohtaja

310 €

–

Varapuheenjohtaja ja jäsenet

250 €

– Hallituksen asettama toimikunta tai muu vastaava toimielin
–

Puheenjohtaja

200 €

–

Varapuheenjohtaja ja jäsenet

130 €

–

Puheenjohtaja

200 €

–

Varapuheenjohtaja ja jäsenet

130 €

– Lautakunta
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– Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunta
–

Puheenjohtaja

310 €

–

Varapuheenjohtaja ja jäsenet

250 €

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta hallituksen
kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen jäsenille.
Hallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston
kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.
Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen osallistuvalle hallituksen
jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilölle lisäksi 50 prosenttia
kokouspalkkion tässä kohdassa mainitusta määrästä kolmen tunnin jälkeiseltä ajalta.
Jos luottamushenkilö esteen tai esteellisyyden johdosta kutsuu varajäsenen osaksi kokousta
sijaansa, maksetaan kokouksesta tuleva palkkio heille puolitettuna.
Jos varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii yksin
puheenjohtajana kokouksen ajan, hänelle maksetaan puheenjohtajan kokouspalkkio.
Kokouspalkkio maksetaan toimielimen varsinaiselle ja varajäsenelle puolitettuna, jos varsinaisen jäsenen lisäksi kokoukseen osallistuu hänen sijassaan toimiva varajäsen. Kokouspalkkio
maksetaan kuitenkin kokonaisena, jos luottamushenkilö on läsnä kokouksen alkaessa ja päättyessä.

3.
Vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan seuraavan suuruiset
vuosipalkkiot:
-

Valtuuston puheenjohtaja

4685 €

-

Valtuuston I ja II varapuheenjohtaja

1880 €

-

Hallituksen puheenjohtaja

10260 €

-

Hallituksen varapuheenjohtaja

5130 €

-

Hallituksen jäsen

2480 €

-

Talous- ja konsernijaoston puheenjohtaja

3145 €

-

Talous- ja konsernijaoston varapuheenjohtaja

1880 €

-

Sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtaja

4685 €

-

Sairaanhoitoalueen lautakunnan varapuheenjohtaja

1880 €

-

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

4685 €

-

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

1880 €

-

Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan ja
vähemmistökielisen lautakunnan puheenjohtaja

1275 €
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-

Eettisen toimikunnan puheenjohtaja

4685 €

Milloin toimielimen puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa
vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeen on
varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
Mikäli luottamustehtävän hoito kestää vain osan kalenterivuodesta, on luottamushenkilöllä
oikeus saada luottamustehtävää hoidettuja täysiä kalenterikuukausia vastaava suhteellinen
osuus vuosipalkkiosta.

4.
Toimituspalkkiot
Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen,
neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kuntayhtymää, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman kohdan 2. viimeisessä kappaleessa mainittua korotusta. Sama koskee myös kuntayhtymän järjestämiin tiedotusja koulutustilaisuuksiin nimettynä osallistumista. Osallistumista koskeva toimeksianto tulee
olla mainittuna toimielimen pöytäkirjassa.
Ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia maksetaan
-

osallistumisesta kuntayhtymän toimielimen kokoukseen
osallistumisesta kuntayhtymän toimielimen seminaariin, koulutukseen tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
osallistumisesta kuntayhtymän järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun
vastaavaan tilaisuuteen sekä
osallistumisesta kuntayhtymän toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun
tilaisuuteen tai matkaan.

Eettisen toimikunnan esittelijänä toimivalle toimikunnan jäsenelle suoritetaan kokouspalkkion
lisäksi korvauksena esittelyn valmistelusta 86 euroa ensimmäisestä käsittelystä ja 43 euroa jatkokäsittelystä.

5.
Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta ei
kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen
enimmäismäärä on 40 €.
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 virkataikka muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Selvitys on esitettävä kirjallisena.
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Edellä tässä kohdassa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on
enintään 25 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus
ansionmenetyksen ja luottamustoimien vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

6.
Samana päivänä pidetyt kokoukset
Mikäli sama toimielin kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään
kahta tuntia.
Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään
kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan palkkio soveltaen,
mitä edellä 2. kohdan viimeisessä kappaleessa on määrätty.

7.
Päätösvaltaisuutta vaille jäänyt kokous
Jos toimielimen kokous ei laillisesta kutsusta huolimatta saavuta paikalle tulleiden jäsenten
vähälukuisuuden vuoksi päätösvaltaisuutta, maksetaan kokouspalkkio paikalle tulleille jäsenille.

8.
Palkkioperusteet
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin, luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin tai osallistujaluetteloihin. Toimielimen sihteerin tai
muun tehtävään määrätyn tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle,
jolle laskun hyväksyminen voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu.

9.
Kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet
Mikäli toimielimen osalta on päätetty ottaa käyttöön hallintosäännön tarkoittama sähköinen
kokouskäytäntö tai sähköinen kokouskutsu, voidaan toimielimen jäsenille antaa henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone tai soveltuva mobiililaite, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Luottamustehtävien määrästä riippumatta laitteita annetaan yksi henkilöä kohti.
Jos luottamushenkilö käyttää kuntayhtymän laitteen sijasta omaa yksityistä kannettavaa tietokonettaan tai soveltuvaa mobiililaitettaan, voidaan näistä suorittaa kulukorvausta. Kulukorvaus
omasta laitteesta ja tietoliikenneyhteydestä on 54 € kuukaudessa.
Hallituksen puheenjohtajalle annetaan henkilökohtaiseen käyttöön luottamustoimen hoitamista varten matkapuhelin ja tietoliikenneyhteys.

5

10.
Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä on soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen
määräykset, kuitenkin siten, että hallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin
kustannusten korvauksesta.
Toisella paikkakunnalla Suomessa työkomennuksella olevalle tai toisella paikkakunnalla Suomessa opiskelevalle tai ase- ja siviilipalveluvelvollisuutta suorittavalle valtuuston, hallituksen,
lautakunnan, johtokunnan 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.

