
 

 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE –KUNTAYHTYMÄN 
KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ 

 yhtymäkokous x § 
 

HSL:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettavien palkkioiden ja 
kustannusten korvausten perusteet ovat 1.4.2013 lukien seuraavat: 

 
1. Vuosipalkkiot euroa 
  
Hallituksen puheenjohtaja 6.600,- 
Hallituksen varapuheenjohtaja 4.050,- 
Hallituksen jäsen ja varajäsen, joka on kuntan-
sa ainoa edustaja 

 
3.150,- 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2.220,- 
Tarkastuslautakunnan jäsen 930,- 

 
Vajaan kalenterivuoden pituiselta toimikaudelta maksetaan suhteellinen 
osuus vuosipalkkiosta. Yli kahden kuukauden pituisen ulkomailla oleskelun tai 
muun vastaavan esteen ajalta voidaan jäsenen pyynnöstä suhteellinen osuus 
vuosipalkkiosta maksaa tehtävää hoitavalle varajäsenelle. 
 
 
2. Kokouspalkkiot euroa 
  
Hallituksen puheenjohtaja 340,- 
Hallituksen jäsen ja asiantuntijajäsen 260,- 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 260,- 
Tarkastuslautakunnan jäsen 200,- 
Hallituksen asettaman neuvottelukunnan tai 
toimikunnan jäsen 

155,- 

Hallituksen tai tarkastuslautakunnan keskuu-
destaan asettaman työryhmän jäsen 

120,- 

Hallituksen edustajan palkkio osallistumisesta 
yhtymäkokoukseen 

200,- 

Tarkastuslautakunnan edustajan palkkio osal-
listumisesta yhtymäkokoukseen 

170,- 

 
Kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla, mikäli kokous kestää yli kolme tuntia.  
 
Jos saman vuorokauden aikana pidetään kaksi saman toimielimen kokousta, 
katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei 
kokousten välinen aika ylitä kahta tuntia.  
 
Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan varapuheenjohtajalle tai tilapäiselle 
puheenjohtajalle, joka johtaa puhetta kokouksen ajan tai kokouksessa yli puoli 
tuntia. 
 
Hallituksen asettaman neuvottelukunnan jäsenelle maksetaan tässä pää-
töksessä tarkoitettu palkkio vain siinä tapauksessa, että hänet on nimetty 
neuvottelukuntaan kunnallisena luottamushenkilönä. 
 
3. Korvaus ansionmenetyksestä 

 
Korvaus ansionmenetyksestä sekä sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon 
järjestämisestä tai muusta niihin rinnastettavasta syystä maksetaan hyväk-
syttävän selvityksen perusteella. Korvausta voidaan suorittaa vain todellisen 
ansionmenetyksen tai todellisten kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 



 

35 euroa tunnilta tai 275 euroa vuorokaudelta. 
 
4. Muut kustannusten korvaukset 

 
Vakituisen asunnon tai työpaikan ja kokouspaikan väliset matkat sekä luot-
tamustoimen hoitamisesta aiheutuneet muut kustannukset korvataan todel-
listen ja kohtuullisiksi katsottavien kustannusten mukaisesti noudattaen so-
veltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustan-
nusten korvauksia koskevan liitteen määräyksiä. Tilapäisen asunnon (esi-
merkiksi kesäasunto) tai tilapäisen työpaikan ja kokouspaikan välisen matkan 
osalta korvausta suoritetaan enintään 200 kilometriltä. Ulkomaan päiväraha 
suoritetaan valtion yleisten virkaehtosopimusmääräysten mukaisesti.  
 
5. Palkkioiden ja korvausten maksaminen 

 
Kohdissa 3. ja 4. tarkoitettu korvaus suoritetaan luottamushenkilölle, joka 
hallituksen, hallituksen puheenjohtajan, tarkastuslautakunnan tai tarkastus-
lautakunnan puheenjohtajan päätöksellä osallistuu kyseisen toimielimen 
edustajana kokoukseen, seminaariin tai muuhun ulkopuolisen järjestämään 
tilaisuuteen. Tässä tarkoitettu päätös voidaan tehdä myös jälkikäteen. 
 
Korvattavista kustannuksista on esitettävä kuitti tai muu hyväksyttävä selvitys, 
ellei kyseessä ole kilometrikorvaus, päiväraha tai muu sopimuksessa tai 
päätöksessä vahvistettu korvaus. 
 
Palkkiot ja kustannusten korvaukset matkaennakkoa lukuun ottamatta suo-
ritetaan jälkikäteen HSL:ssä noudatettavina palkkionmaksupäivinä. Mak-
suunpanosta päättää hallituksen sihteeri, joka myös ratkaisee korvauksen 
määrän harkinnanvaraisessa tapauksessa. Luottamushenkilön vaatimuksesta 
on korvauksen määrä saatettava hallituksen ratkaistavaksi. 
 
6. Voimaantulo 
 
Tätä sääntöä noudatetaan 1.4.2013 lukien toistaiseksi. 

 


