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1 §  

Soveltamisala 

1. 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. 

 

2. Tätä palkkiosääntöä sovelletaan viranhaltijoihin/työntekijöihin näiden 

toimiessa esittelijänä/sihteerinä/asiantuntijana luottamuselimien kokouk-

sissa toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla muulloin kuin 

säännöllisenä työaikanaan vähintään puoli tuntia – tällöin kyseessä on 

ns. kertapalkkio (jos läsnäolo kokouksessa on yli tunnin varsinaisen työ-

ajan päättymisen jälkeen, tuon puolen tunnin läsnäoloehdon ei tarvitse 

täyttyä) KVTES luku II 14§ 2 momentti ja luku III 23§ 2 momentti. 

 

Mikäli viranhaltijan/työntekijän toimipisteessä on käytössä vuosityöai-

kakäytäntö siten, että työpäivän päättymisessä voidaan noudattaa jous-

toa, katsotaan työajan päättymisajaksi palkkiota määrättäessä kello 

16.00. Sama koskee aina johtavassa tai itsenäisessä asemassa työskente-

levää viranhaltijaa. 

 

2 § 

Kokouspalkkiot 

1. Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat, kunnanhallitus ja sen jaostot 85 

euroa. 

 

Lautakunnat sekä johtokunnat ja muut toimielimet 70 euroa. 

 

2. Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapu-

heenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toi-

mielimen jäsenen 1. momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 

50 %:lla. 

 

3. Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka 

osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituk-

sen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu 

kunnanvaltuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin 

kunnanhallituksen puheenjohtajana suoritetaan kokouspalkkio samojen 

perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenille. Samoin 

hallintoelimeen määrätylle kunnanhallituksen edustajalle.  

 

4. Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien sekä muiden toimielin-

ten iltakoulut, seminaarit ja koulutukset rinnastuvat kokouspalkkioihin. 

Jos edellä mainitut yhdistyvät kokouksiin lasketaan ne osaksi kokousai-

kaa.  

 

Jos valmistelijan ja/tai puheenjohtajan koolle kutsuma iltakou-

lu/seminaari/koulutus on omana tapahtumanaan, maksetaan siitä korvaus 

kokouspalkkion mukaisesti, kunhan osallistujalista ja muistio tapahtu-



masta laaditaan. Tällä määräyksellä pyritään huomioimaan se, että luot-

tamushenkilön työ on paljon laajempi kokonaisuus, kuin pelkkä kokous-

työskentely.  

 

 

 

 

3 § 

Pitkäkestoiset tai samana päivänä pidetyt kokoukset 

 

1. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1 momen-

tissa mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion 

määrästä, jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. 

 

2. Toimielimen kokouksista erillisen iltakoulun / seminaarin / kou-

lutuksen enimmäispalkkio on kuitenkin kaksinkertainen koko-

uspalkkio, vaikka kyseinen tilaisuus kestäisi yli viisi tuntia.  

 

3. Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin 

yhden kokouksen katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi 

kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. 

 

4 § 

Vuosipalkkiot  

1. Puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkki-

oiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti: 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja  1750 euroa 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja  3000 euroa 

Lautakunnan puheenjohtaja  1000 euroa  

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 400 euroa/vaalit 

  

Konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan ja  

riskienhallinnan jaoston puheenjohtaja 500 euroa 
  

 

 

 

 

 

2. Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen 

oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukau-

den. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuo-

rokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheen-

johtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 

 

5 § 

Sihteerin palkkio 



Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan 2 §:n 

1 momentissa mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hän 

saa tehtävästään vuosi- tai muuta eri palkkiota. Sama koskee viranhalti-

jaa 1 §:n 2. momentin kaltaisessa tapauksessa. 

 

6 § 

Katselmus, neuvottelu, toimitus 

 

1. Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnan 

toimielin tai toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perus-

teella tai kunnanjohtajan nimeämänä ja josta laaditaan pöytäkirja tai 

muistio maksetaan kokouspalkkio 70 euroa.  

 

2. Yli kolme tuntia kestävään, edellä 1. momentissa mainittuun katsel-

mukseen, neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan mitä edellä 3 §:ssä 

on määrätty. 

 

 

 

7 § 

Edustajainkokoukset  

1. Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkki-

osta on voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kunnanvaltuuston jä-

senten palkkiosta. 

             51 

2. Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun kuntien yhteis-

toimintaelimeen valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkiot soveltu-

vin osin samojen perusteiden mukaan kuin 2-7 §:ssä on määrätty, jollei 

kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai toimielimen suorittama-

na. Samoin kuntien yhteistoimintaan liittyvistä kuntayhtymien tai 

muiden kuntien yhteistoimintaelimien neuvottelutilaisuuksista (ku-

ten sopimusohjausneuvottelut). 

 

8 § 

Tilintarkastajat  

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio sopimuksen perusteella. 

 

9 § 

Käräjäoikeuden lautamiehet 

 

Käräjäoikeuden lautamiehille maksetaan palkkiota vähintään oikeusmi-

nisteriön päätöksellään vahvistama määrä. 

10 § 

Vaalilautakunta, -toimikunta 

 

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan 

kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon 

samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta las-

kentatyöstä seuraavasti: 

 



Vaalilautakunta, -toimikunta 

Puheenjohtajalle 175 euroa 

Jäsenelle        120 euroa 

 

11 § 

Erityistehtävät  

1. Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, 

kunnanvaltuusto määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. 

 

2. Kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen luottamushenkilöille mää-

räämästä erityistehtävästä voidaan kunnanhallituksen harkinnan mukaan 

suorittaa kokous tms. palkkiota 70 euroa. Kunnanhallitus voi delegoida 

tämän asian suhteen päätäntävaltaa kunnanjohtajalle.  

 

12 § 

Ansionmenetyksen korvaus 

 

1. Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansi-

onmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvasta 1 §:ssä tarkoite-

tuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmän 

kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.  

 

2. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 24 euroa, kuitenkin todelliseen 

ansiomenetykseen perustuen. 

 

3. Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee 

esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, et-

tä luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työ-

aikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. 

 

4. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuh-

teessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tu-

lee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Lähtökoh-

taisesti ansiotulo määritellään näissä tapauksissa jakamalla viimei-

sin saatavilla oleva verotettava ansiotulo kahdellatoista, jos luotta-

mushenkilöllä ei ole esittää muuta perusteltua selvitystä ansiomene-

tykselleen. 

 

5. Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi 

aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 

vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä 

selvitys tällaisista kustannuksista. Kustannusten enimmäismäärään nou-

datetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty.  

 

Lastenhoidon järjestämisessä enimmäiskorvaus on 12 euroa/tunti. 

 

13 § 

Vaatimuksen esittäminen 

 



Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on 

esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa 

olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 

14 §   

  Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. 

 

15 §   

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoi-

tamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvaus, 

päiväraha, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurs-

sipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 

mukaisesti. 

 

16 §   Tämä sääntö tulee voimaan 1.6.2017 lukien.    


