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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. 

 
2 § Kokouspalkkiot 

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti: 
 
1. Kunnanvaltuusto, kunnanvaltuuston seminaarit ja iltakoulut 55 €  
2. Kunnanhallitus     55 € 
3. Lautakunnat ja jaostot    50 € 
4. Toimikunnat ja työryhmät    50 € 
5. Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto  50 € 
 
Toimielimen puheenjohtajalle ja kokouksessa puheenjohtajana toimivalle 
varapuheenjohtajalle maksetaan jäsenen kokouspalkkio 50 % korotettuna. 
 
Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, joka osallistuu 
kunnanhallituksen kokoukseen, maksetaan sama palkkio kuin kunnanhallituksen jäsenelle.  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai muulle jäsenelle, joka 
osallistuu kunnanvaltuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin 
kunnanhallituksen puheenjohtajana tai muutoin määrättynä edustajana, suoritetaan 
kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle.  
 
Mikäli varsinaisen jäsenen lisäksi varajäsen on puhe- ja läsnäolo-oikeudella oikeutettu 
osallistumaan vapaaehtoisesti kokoukseen, ei kokouspalkkiota tällaisesta makseta kuin 
ainoastaan varsinaiselle jäsenelle. 
 
Edellä olevia kokouspalkkioita korotetaan 50 %:lla jokaista yli kolmen tunnin jälkeen alkavaa 
kolmea tuntia kohden. 

 
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen tai 
toimielimen kokouksen lisäksi järjestetään 6 §:n mukainen koulutus tai kurssi taikka seminaari 
tai iltakoulu, maksetaan vain kokouspalkkio, ellei niiden välinen aika ole yli 2 tuntia. 

 
3 § Vuosipalkkiot ja kulukorvaukset 

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien 
puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä vuosittain 
seuraavasti: 
 
  Kunnanvaltuusto  420 €  
  Kunnanhallitus  520 €  
  Elinvoimalautakunta  345 € 
  Perusturvalautakunta  345 €  
  Hyvinvointilautakunta  345 €  
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  Tarkastuslautakunta  345 € 
 
 
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa 
vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan 
varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen 
saakka kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 
 
Edellä mainittujen toimielinten puheenjohtajille suoritetaan kulukorvausta puhelimen 
käytöstä vuosittain seuraavasti: 
 
  Kunnanvaltuusto  200 € 
  Kunnanhallitus  300 € 
  Elinvoimalautakunta  100 € 
  Perusturvalautakunta  100 € 
  Hyvinvointilautakunta  100 € 
  Tarkastuslautakunta  100 € 
  
Kulukorvauksen maksamiseksi ei tarvitse tehdä erillistä selvitystä menoista. 

 
4 § Luottamushenkilösihteerin palkkio 

Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen kokouspalkkio 50 % 
korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota. 

 
5 § Katselmus, neuvottelu, toimitus, tarkastus, edustus, erityistehtävä 

Kun kunnanvaltuusto, kunnanhallitus tai muu toimielin on valinnut luottamushenkilön 
edustajaksi sellaiseen edustajainkokoukseen, toimikuntaan, varsinaiseen kunnallishallinnon 
alaan kuulumattomaan toimielimeen tai muuhun vastaavanlaiseen luottamustehtävään, 
josta ei makseta muuta palkkiota, suoritetaan hänelle palkkiota seuraavasti: 

 
1. Katselmus, neuvottelu, toimitus, tarkastus,  

työmaakokous tai muu sellainen, josta laaditaan  
pöytäkirja tai muistio    45 € 

 
2. Luottamustehtävien hoitoon kuuluva edustus  

ja muu erityistehtävä   45 €  
 

3. Edustajille yhdistyksissä, säätiöissä,  
asunto-osakeyhtiöissä, yhtiökokouksissa 45 € 

 
Yli kolme tuntia kestävään edellä mainittuun luottamustehtävään sovelletaan mitä edellä 2 
§:ssä on määrätty.  
 
Myös vuosipalkkioita saaville toimielinten puheenjohtajille maksetaan edellä mainitut 
korvaukset. 
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6 § Koulutus- ja kurssikorvaus luottamushenkilöille 

Jos luottamushenkilö määrätään koulutukseen tai kursseille, hänelle suoritetaan koulutus- ja 
kurssipäiviltä 35 euron suuruinen korvaus vuorokautta kohti matkakustannusten korvausten 
lisäksi. 
 

7 § Kuntien yhteinen toimielin 

Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun yhteislautakuntaan tai muuhun kuntien 
yhteistoimintaelimeen valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin kohdin 
samojen perusteiden mukaan kuin 2 §:ssä on määrätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota 
muun kunnan tai toimielimen suorittamana. 
 

8 § Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta 

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin 
vaalitoimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen 
päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä ja muista toimenpiteistä: 
 

Vaalilautakunnan puheenjohtaja 110 €   
  Vaalilautakunnan jäsen  100 €  
  Vaalitoimikunnan puheenjohtaja 35 € 
  Vaalitoimikunnan jäsen  30 € 
 
Vaalilippujen tuomisesta ja muista vaaliin liittyvistä toimituksista maksetaan palkkiota 
jäsenelle 100 € sekä matkakustannusten korvaus tämän palkkiosäännön mukaisesti.  

 
9 § Pöytäkirjan tarkastus 

Mikäli pöytäkirjan tarkastusta ei suoriteta kokouspäivänä, maksetaan pöytäkirjan 
tarkastajille kokouspalkkion lisäksi tarkastuspalkkiota 12 € tarkastuskerralta ja 
matkakustannusten korvaus tämän palkkiosäännön mukaisesti. 
 

10 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaus 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta todellisesta ansionmenetyksestä ja 
luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista, kuten sijaisen palkkaamisesta, 
lastenhoidon järjestämisestä ulkopuolisella tai muusta perustellusta syystä kultakin alkavalta 
tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. 
Ansionmenetystä maksetaan 2, 5 ja 8 §:ssä mainituista tilaisuuksista. 

 
Korvattavaksi ajaksi luetaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai kodin ja 
kokouspaikan välillä enintään tunti matka-aikaa kumpaankin suuntaan. 
Kalenterivuorokaudessa maksetaan enintään yhden tunnin valmistautuminen kokoukseen, 
mikä sisältyy kahdeksaan tuntiin. Mikäli luottamushenkilö joutuu kokouksen vuoksi olemaan 
poissa töistä enemmän kuin puolet työvuorosta ja työnantaja vaatii koko työvuoron 
anomista vapaaksi ja asia käy ilmi työnantajan todistuksesta, maksetaan ansionmenetys 
koko vuorolta (kuitenkin enintään 8 tunnilta). 
 
1. Ansionmenetyskorvaus 

Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää 
työnantajan todistus ansionmenetyksestä sekä tosiasialliseen menetykseen perustuva 
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selvitys kustannuksista. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen 
hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä 
ajalta palkkaa. Todistuksesta on käytävä ilmi ansionmenetyksen määrä. 
 
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka 
virka- tai muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä 
selvitys todellisesta ansionmenetyksestään ja luottamustoimen hoitamisesta 
aiheutuneista kustannuksista. Yrittäjälle ansionmenetys maksetaan todellisen määrän 
mukaisesta, mikäli hän esittää viimeisimmän vahvistetun verotuspäätöksen sekä sen 
pohjalta tehdyn laskelman ansionmenetyksestä tai kirjanpitäjän todistuksen 
menetetystä ansiosta. Mikäli korvattava määrä on enintään 12 euroa/tunti, riittää 
luottamushenkilön toimittama oma kirjallinen selvitys todellisesta ansionmenetyksestä. 
Korvattava tuntimäärä pyöristetään lähimpään täyteen puoleen tuntiin. 

 
Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä on 40 euroa/tunti. 
 

2. Muiden kustannusten korvaus 
Saadakseen korvausta muista tässä tarkoitetuista kustannuksista luottamushenkilön 
tulee esittää kirjallinen selvitys kustannusten perusteesta ja määrästä. Ulkopuoliselle 
suorittamistaan kustannuksista (esim. lapsenhoitopalkkio) tulee esittää tosite. 
Luottamushenkilön tulee anomuksessaan vakuuttaa, että kustannus on ollut tarpeellinen 
luottamustoimen hoitamisen vuoksi. Korvauksen enimmäismäärä näistä kustannuksista 
on 20 euroa/tunti. 

 
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista 
koskeva vaatimus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa 
olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. 
 
Palkkiot ja korvaukset maksetaan kaksi kertaa vuodessa. 

 
11 § Matkakustannusten korvaukset 

Luottamushenkilölle kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä 
matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, majoittumiskorvausta, 
yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen mukaisesti. 
 

12 § Muut määräykset 

Palkkion perusteesta tai määrästä syntyneet erimielisyydet ratkaisee henkilöstöjaosto. 
 
Tätä luottamushenkilöiden palkkiosääntöä sovelletaan 1.7.2020 lukien.  
 
Tällä palkkiosäännöllä kumotaan kunnanvaltuuston 13.11.2017 § 89 hyväksymä 
luottamushenkilöiden palkkiosääntö.


