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SISÄLLYSLUETTELO 

 
 
 
 
  1 § Soveltamisala 

  2 § Kokouspalkkiot 

  3 § Vuosipalkkiot 

  4 § Erityistehtävät 

  5 § Ansionmenetysten korvaus 

  6 § Matkakustannusten korvaus 

  7 § Palkkioiden ja korvausten maksaminen 

  8 § Voimaantulo   



1 § 

Soveltamisala  

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota 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.  

 

Tätä palkkiosääntöä sovelletaan myös kunnan viran- ja toimenhaltijoihin ottaen 

huomioon kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset. 

 

2 § 

Kokouspalkkiot  

Kunnan toimielinten kokouksista sekä vaalilautakuntien ja toimikunnan 

vaalitoimituspäiviltä suoritetaan palkkiota seuraavasti: 

 

  a) kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat 33,64 € 

  b) vaalilautakunnat ja –toimikunta  67,28  € 

  c) tarkastuslautakunta   67,28 € 

  b) johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 25,33  € 

 

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle 

suoritetaan tämän pykälän mukainen kokouspalkkio 50%:lla korotettuna. 

 

Kunnanvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä 

kunnanhallituksen jäsenelle, joilla on läsnäolo-oikeus toimielimen kokouksessa 

suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin ao. toimielimen 

jäsenelle.  

 

Vaalilautakuntien ja –toimikunnan palkkio sisältää korvauksen vaalitoimituksen 

päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä. 

 

Saman vuorokauden sisällä pidetyt saman toimielimen kokoukset katsotaan yhdeksi 

kokoukseksi. 



 

 

3 § 

Vuosipalkkiot 

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien 

puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi 

puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti: 

 

Kunnanvaltuusto pj  1.681,88 € 

Kunnanhallitus pj  2.018,26 € 

Ympäristölautakunta     336,38 € 

Sosiaali- ja terveyslautakunta    336,38 € 

Koululautakunta     336,38 € 

Vapaa-aika lautakunta     336,38 € 

Tekninen lautakunta     336,38 € 

Tarkastuslautakunta     336,38 € 

 

 

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa 

vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen 

maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 

365:s osa siihen saakka kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 

 

4 § 

Erityistehtävät 

Katselmuksesta, toimituksesta, neuvottelusta tai muusta vastaavasta tehtävästä, 

johon kunnan luottamushenkilö osallistuu toimielimen päätöksen perusteella tai 

josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan 25,23 euron toimipäiväpalkkio. 

   

Luottamushenkilölle maksetaan saman tehtävän hoitamisesta yhdeltä päivältä vain 

yksi tämän pykälän mukainen palkkio. 

 

 

 



 

 

5 § 

Ansionmenetyksen korvaus 

 

Luottamushenkilöille suoritetaan säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja 

luottamustoimen vuoksi aiheutuvista kustannuksista tuntikorvaus, jonka 

enimmäismäärä on 21,86 euroa. Tuntikorvaus suoritetaan enintään kahdeksalta 

tunnilta kalenterivuorokaudessa. 

 

Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää 

työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä 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 kirjallisesti 

riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Tällaiseksi katsotaan esimerkiksi yrittäjän 

sijaiselleen maksama korvaus. 

 

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

korvattava määrä on enintään 10,09 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin 

kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi 

aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu 

sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, 

luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista 

kustannuksistaan. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1 

momentissa on määrätty. 

 

 

 

 



 

 

 

6 § 

Matkakustannusten korvaus  

 

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi 

tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, 

ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin 

osin kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta noudattaen.  

 

7 § 

Palkkioiden ja korvausten maksaminen 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan 

vuosipalkkiot maksetaan kuukausittain tasasuuruisissa erissä. Muut tässä säännössä 

mainitut palkkiot maksetaan puolivuosittain jälkikäteen. 

 

Ansionmenetyksen- ja kustannusten korvaamista sekä matkalaskua koskeva 

vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa 

olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 

8 § 

Voimaantulo  

Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2001 ja sillä kumotaan kunnanvaltuuston 

16.12.1996 hyväksymä palkkiosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.  

Kunnanhallituksella on oikeus antaa tätä palkkiosääntöä täydentäviä määräyksiä. 

 

 

 

 

 
 


	PALKKIOSÄÄNTÖ

