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1 §  

Soveltamisala 

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen 

hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita 

luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon 

järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten 

korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 

Palkkiosääntöä sovelletaan myös seudullisten toimielinten tehtävien 

hoitamisessa. 

 

2 § 

Kokouspalkkiot 

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkioita voimassa olevan 

taloussuunnitelman mukaisesti. 

 

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheen-

johtajalle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. 

 

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan 

osallistumisesta kunnanhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin 

kunnanhallituksen jäsenelle. 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan 

osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston 

jäsenelle. 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen määräyksestä 

lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kunnanhallituksen 

muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin lautakunnan tai johtokunnan 

jäsenelle. 

 

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia 

puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla jokaiselta alkavalta 

tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen. tunnin on kokouksessa 

saapuvilla. 

 

 

3 §  

Samana päivänä pidetyt kokoukset 

Jos toimielin pitää samana päivänä useamman kuin yhden 

kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa yhdeksi kokouksek- 



si, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. 

 

Mikäli uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole 

kulunut vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset kestävät yli kolme tuntia, 

maksetaan palkkio soveltaen, mitä edellä 2§:n 6 momentissa on määrätty. 

4 §  

Vuosipalkkiot 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan 

kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan puheen-

johtajille edellä 2 §:n I momentissa määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi 

puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain taloussuunnitelmassa 

vahvistetun taksan mukaisesti. 

 

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeu-

tensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. 

Tästä alkaen on varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osuus 

vuosipalkkiosta. 

 

5 §  

Esittelijän ja sihteerin palkkio 

Toimielimen esittelijöille ja sihteereille maksetaan toimielimen 

kokouspalkkio 50 %:11a korotettuna. 

6 §  

Toimituspalkkio 

Luottamushenkilö, joka on nimettynä muuhun kuin tässä säännössä 

tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kuntaa tai 

valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen 

kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman 2 § 6 

momentin mukaista korotusta, jollei kunnanhallitus erityisissä tapauksessa 

toisin päätä. 

 

Kunnanjohtajalta 1 momentissa tarkoitetun toimeksiannon saaneelle 

luottamushenkilölle suoritetaan toimielimen jäsenen korottamaton 

kokouspalkkio. 

 

Luottamushenkilö, joka määrättynä tai oikeutettuna osallistuu 

koulutustilaisuuteen tai seminaariin, ei suoriteta tämän sääntökohdan 

tarkoittamaa palkkiota. 

7§ 

Edustajain-, kunta- ja yhtymäkokoukset 

Kuntien edustajainkokouksiin, kuntakokouksiin ja yhtymäkokouksiin 

valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on voimassa mitä edellä 2 §:ssä 

on määrätty kunnanvaltuuston jäsenten palkkiosta. 

8 § 

Vaalilautakunnat, toimikunnat 

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan 

puheenjohtajalle ja jäsenelle kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon 



samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta 

laskentatyöstä vuosittain taloussuunnitelmassa vahvistetun taksan 

mukaisesti. 

9 § 
Erityistehtävät 

Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä 

maksetaan palkkiota taloussuunnitelmassa vuosittain vahvistetun taksan 

mukaisesti samoin perustein kuin kunnan toimielinten kokouksista suori-

tetaan palkkiota edellä 2 §:n 1 momentissa muille lautakunnille. 

 

Kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen luottamushenkilölle määräämästä 

erityistehtävästä kunnanhallituksen harkinnan mukaan voidaan suorittaa 

palkkioita samoin perustein kuin edellä I kappaleessa. 

 

10§ 

Ansionmenetyksen korvaus 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin 

kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 

paikkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä 

kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta 

tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 25 

euroa. 

 

Saadakseen korvausta luottamushenkilön on esitettävä ansionmenetyksen 

osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. 

Työnantajan todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen 

hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa, ja että hänelle ei 

makseta siltä ajalta palkkaa. 

 

Edellä 2 ja 3 momenteissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos 

korvattava määrä on enintään 15 euroa tunnissa. Luottamushenkilön on tällöin 

kuitenkin annettava kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja 

luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 

Kunnan luottamustehtävän hoitoon käytetyltä ajalta maksetaan kunnan 

palveluksessa olevalle luottamushenkilölle hänen varsinainen 

palkkauksensa, ellei laista, asetuksesta tai muusta määräyksestä muuta 

johdu. 

11§ 

Vaatimuksen esittäminen 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on 

esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa 

olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

12 § 

Matkakustannusten korvaaminen 

Luottamushenkilöiden oikeudesta saada luottamustehtävien hoitamisesta 

johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, 

majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta 



ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten saamisessa 

noudatettavasta menettelystä, ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen 

yleisen virkaehtosopimuksen määräykset, kuitenkin siten; että 

kunnanhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä 

majoittumiskorvauksesta 

 

Matkakustannusten korvausta ei kuitenkaan suoriteta, jos yhteen suuntaan 

kuljettava matka on vähemmän kuin kaksi kilometriä. 

13 § 

Maksaminen 

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljä kertaa vuodessa. 


