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PALKKIOSÄÄNTÖ 

1 § Soveltamisala 

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitami-

sesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamus-

toimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämises-

tä tai muusta vastaavasta syystä, ja matkakustannusten korvausta ja päivä-

rahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palk-

kiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia sekä 

mahdollisia paikallisia sopimuksia. 

2 § Kokouspalkkiot 

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan kokoukseen osallistuville jäse-

nille ja varajäsenille ja niille, joilla on läsnä- ja puheoikeus palkkiota seuraa-

vasti:    

1. Valtuusto ja sen valiokunnat, kunnanhallitus ja sen jaostot   150 € 

2. Kunnanhallituksen asettamat tilapäiset toimikunnat ja työryhmät, seudul-

liset toimielimet sekä tarkastuslautakunta     120 € 

3. Muut toimielimet         100 € 

4. Nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto         60 € 

Kaikkiin kokouspalkkioihin sisältyy korvaus oman tietokoneen ja puhelimen 

käytöstä.  

Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kuntalain tai muun lain tai 

asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, 

joka on laillisesti koolle kutsuttu ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio. Säh-

köisessä päätöksentekomenettelyssä tapahtuva päätöksenteko ennen ko-

kousta ja sen jälkeinen varsinainen kokous katsotaan yhdeksi kokoukseksi ja 

siitä maksetaan palkkio yhden kokouksen mukaan. 

Virkamiehille maksetaan em. kokouspalkkioista 60%. Virkamiehille kokous-

palkkio maksetaan vain virka-ajan (klo 8-16) ulkopuolella tapahtuvista ko-

kouksista.  
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Kokouksessa puheenjohtajana, esittelijänä ja sihteerinä toimivalle makse-

taan jäsenen tai virkamiehen palkkio 50 prosentilla korotettuna.  

 

 

3 § Jatkokokous ja samana päivänä pidetyt kokoukset 

Jatkokokouksesta ei makseta erillistä kokouspalkkiota. 

Jos sama toimielin pitää saman kalenterivuorokauden aikana useamman 

kuin yhden kokouksen tai jäljempänä 5 §:ssä tarkoitetun toimituksen, näitä 

pidetään kokouspalkkiota suoritettaessa yhtenä kokouksena, ellei kokousten 

välinen aika ole yli kaksi tuntia.  

4 § Luottamushenkilöille maksettavat vuosipalkkiot 

Luottamushenkilöille suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen lisäksi vuosi-

palkkiota seuraavasti:  

Valtuuston puheenjohtaja      4 000 €   

Valtuuston 1. varapuheenjohtaja     2 000 € 

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja    1500 € 

Valtuustoryhmän puheenjohtaja     1 500 €  

Kunnanhallituksen puheenjohtaja    5 000 €  

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja   2500 € 

Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja   2000 € 

Kunnanhallituksen jäsen      1 200 €  

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja    1 500 €  

Tarkastuslautakunnan jäsen     1 000 €  

Lautakunnan puheenjohtaja     1 500 €  

Vesilaitoksen johtokunnan puheenjohtaja  1 000 € 

Jaoston puheenjohtaja      1 000 € 
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Mikäli em. luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäviään, hänen oikeu-

tensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kolme kuu-

kautta. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus 

saada kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen 

saakka, kunnes puheenjohtaja tai jäsen palaa hoitamaan tehtäviään. Luotta-

mushenkilö on velvollinen itse ilmoittamaan esteestään toimielimen sihteerille 

viipymättä. Mahdollinen liikaa maksettu palkkio peritään takaisin.  

 

5 § Luottamushenkilöille maksettava toimituspalkkio 

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitet-

tuun kokoukseen, neuvotteluun, toimitukseen tai tiedotustilaisuuteen edustaa 

kuntaa tai valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jä-

senen kokouspalkkion suuruisen toimituspalkkion, jollei kunnanhallitus erityi-

sessä tapauksessa toisin päätä. Toimituspalkkiota ei kuitenkaan suoriteta 4 

§:n mukaista vuosipalkkiota saavalle luottamushenkilölle. 

Edellä 1 momentissa mainittuihin tilaisuuksiin sovelletaan 3 §:n määräyksiä 

samana kalenterivuorokautena pidetyistä kokouksista. 

6 § Kuntien yhteiset toimielimet 

Kuntayhtymien yhtymäkokouksiin ja kuntalain 51 §:ssä tarkoitettuihin kuntien 

yhteisiin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden kokouspalkkioista on 

voimassa, mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kunnanvaltuuston jäsenten palk-

kioista. Palkkio maksetaan edellytyksellä, ettei kuntayhtymä tai muu kunta 

maksa palkkiota. 

Viranhaltijoihin sovelletaan samaa käytäntöä, mikäli kokous ajoittuu virka-

ajan (klo 8-16) ulkopuolelle.  

7 § Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta, 
vaalitoimikunta 

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohta-

jalle ja jäsenelle sekä vaalilautakunnan sihteerille maksetaan kultakin toimi-

tuspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituk-

sen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä: 

keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja - toimikunnan 

puheenjohtaja sekä vaalilautakunnan sihteeri vaalivuonna 

250 € 

lautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsen sekä varajäsenet 150 € 
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Jos edellä mainittu luottamushenkilö osallistuu toimielimen toimintaan tai las-

kentatyöhön enintään 3 tunnin ajan maksetaan lautakunnan jäsenen ko-

kouspalkkio tämän palkkiosäännön 2 §:n mukaisesti. 

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tä-

män säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokous-

palkkio. 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkioiden li-

säksi vaalikohtaisena kertapalkkiona 600 €. 

8 § Luottamushenkilöille maksettavat ansionmenetyksen 
korvaukset 

Luottamushenkilölle suoritetaan kokouspalkkion lisäksi korvausta ansionme-

netyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheu-

tuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaa-

vasta syystä, kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kah-

deksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. 

Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esit-

tää siitä työnantajansa todistus. Todistuksesta on käytävä ilmi, että luotta-

mustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hä-

nelle ei makseta siltä aikaa palkkaa.  

Kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilön on haettava palkatonta virka-

/työvapaata luottamustoimen hoitamiseksi, mikäli se tapahtuu työajalla.  

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa 

taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää 

kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Mikäli hakemuksessa ei 

ole mainittu työaikaa, työajaksi katsotaan virka-aika klo 8-16. 

Lastenhoitopalkkiota maksetaan lapsen hoitamisesta johtuvista kustannuk-

sista. Lastenhoitopalkkiota maksetaan enintään 17 euroa tunnilta ja enim-

mäistuntimäärä on 8 tuntia/vuorokausi. Suorittamistaan kustannuksista 

(esim. lapsenhoitopalkkio) tulee esittää kirjallinen luotettava tosite. 

Ansionmenetystä tai lastenhoitokustannuksia koskeva korvausvaatimus on 

esitettävä 4 kuukauden kuluessa henkilöstöyksikköön.   
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9 § Palkkioiden maksaminen 

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain siten, että 

maksupäivät ovat maalis-, kesä-, syys- ja joulu-/tammikuussa.  

10 § Matkakustannusten korvaaminen 

Kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista 

suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, ma-

joittumiskorvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yö-

matkarahaa ja kurssirahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työeh-

tosopimuksen (KVTES) mukaisesti.  

Matkakustannuksina maksetaan kodin ja kokouspaikan välisen kilometrimää-

rän mukainen kilometrikorvaus.  

Toteutuneet kustannukset hyväksyy toimielimen sihteeri. 

 

11 § Koulutus- ja seminaari yms. tilaisuudet 

Koulutus- ja seminaari- yms. tilaisuudet ja matkat hyväksyy ao. toimielin. Hy-

väksyessään toimielin päättää myös tilaisuuteen osallistuvien viranhaltijoiden 

nimeämisestä. 

Luottamushenkilölle maksetaan koulutus- ja seminaaritilaisuuksista kokous-

palkkio tai ansionmenetyskorvausta, jos kyseessä olisi ollut henkilön työaika-

na tapahtuva koulutus- tai seminaaritilaisuus. 

Ansionmenetyskorvauksena korvattavaksi ajaksi lasketaan kokouksessa 

käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enin-

tään tunti matka-aikaa kumpaankin suuntaan, kuitenkin enintään 8 tuntia/ 

vuorokaudelta 8§ mukaisesti. 

Viranhaltijoille maksetaan arkipäivisin virka-ajan (8-16) ulkopuolelle sijoittu-

vista koulutus- ja seminaaritilaisuuksista kokouspalkkio ja viikonloppuihin si-

joittuvista tilaisuuksista KVTES:n mukaisesti.  
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12 § Sääntöjen tulkinta- ja ratkaisuvalta  

Mahdolliset riidat tai epäselvyydet maksatuksesta tai laskutuksesta, tai ha-

kemuksissa tai päätöksissä ilmenneet epäselvyydet tai sopimusten vastai-

suudet käsittelee henkilöstöpäällikkö.   

Mahdolliset sopimuksen sisältöä koskevat epäselvyydet käsittelee ja ratkai-

see henkilöstöjaosto.  

 


