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Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Kunnanhallitus 24.4.2017 § 116
Kunnanvaltuusto 8.5.2017 § 19
Voimaantulopäivä 1.6.2017
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1§

Soveltamisala
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen
hoitamisesta sekä korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon
järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten
korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.
Tätä palkkiosääntöä sovelletaan kunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin
kokouspalkkioiden suuruuden ja maksuajankohdan osalta (2 – 4 §, 6 -7 §,
12 §). Muilta osin viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioista ja
matkakustannusten korvauksista on voimassa, mitä kunnallisessa yleisessä
virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) on sovittu.

2§

Kokouspalkkiot
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti:
1.

Valtuusto

70 euroa/kokous

2.

Kunnanhallitus

70 euroa/kokous

3.

Tarkastuslautakunta

60 euroa/kokous

4.

Muut lautakunnat

50 euroa/kokous

5.

Toimikunnat, työryhmät ja muut
tilapäiset toimielimet (suunnittelu-,
projekti- ja ohjausryhmät

40 euroa/kokous

Puheenjohtajalle ja kokouksessa varsinaisen puheenjohtajan poissa ollessa
puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle sekä kokouksen sihteerille ja
kunnanjohtajalle kunnanhallituksen esittelijänä suoritetaan kokouspalkkio, joka
vastaa ao. toimielimen jäsenen kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla.
Samasta kokouksesta maksetaan korotettu palkkio ainoastaan yhdelle
puheenjohtajana toimivalle.
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jotka osallistuvat
kunnanhallituksen kokoukseen samoin kuin kunnanhallituksen jäsenelle, joka
osallistuu valtuuston tai muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen
edustajana, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin ao.
hallintoelimen jäsenille.
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3§

Samana päivänä pidetyt kokoukset

Jos toimielin pitää saman päivän kuluessa useamman kuin yhden kokouksen,
katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi ja
kokouspalkkio suoritetaan eri kokousten yhteenlasketun kestoajan mukaan,
ellei kokousten väliin jäävä aika ole yli kuusi tuntia.
Mikäli kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan 2 § 1 mom. mainittu
kokouspalkkio 50 % korotettuna.

4§

Pöytäkirjanpitäjän ja esittelijän palkkiot
Toimielimen pöytäkirjanpitäjänä tai esittelijänä toimivalle työntekijälle
suoritetaan 2 mom. mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

5§

Vuosipalkkiot
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajille suoritetaan
edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan
tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti:
Valtuuston puheenjohtaja
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

1 200 euroa
1 800 euroa
700 euroa
500 euroa
500 euroa
500 euroa
300 euroa (vaalivuosina)

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.
Vuosipalkkio sisältää korvauksen neuvotteluista, katselmuksista ja muista
toimituksista, joista ei laadita pöytäkirjaa tai muistiota. Vuosipalkkioon
sisältyvät myös kokousasioiden valmistelu sekä ne edustustehtävät, joiden
osalta ei ole erikseen kunnanhallituksen päätöstä.
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6§

Katselmus, neuvottelu, toimitus
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon
kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen
perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio.
35 euroa

Edustustehtävästä, jonka jäsen suorittaa toimielimen
päätöksen perusteella

35 euroa

Kunnan edustajaksi KL 51 §:ssä tarkoitettuun yhteiseen
toimielimeen valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkio
soveltuvin osin 2 §:n määräysten mukaisesti, ellei kunnan
edustaja saa palkkiota muun kunnan tai toimielimen suorittamana.

7§

Seminaari ja iltakoulu
Toimielimen seminaari-, iltakoulu- tai muusta edelliseen verrattavasta
tilaisuudesta, jota ei voida pitää kokouksena, mutta jonka sisällöstä ja
osallistujista on olemassa palkkioiden maksamista varten riittävä kirjallinen
selvitys, suoritetaan kyseisen toimielimen 2 § mukainen kokouspalkkio.

8§

Erityistehtävät
Kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen luottamushenkilölle määräämästä
erityistehtävästä voidaan suorittaa palkkiota 40 euroa, ellei toimielin asiasta
erikseen muuta päätä.
Mikäli luottamushenkilölle maksetaan 5 §:ssä määriteltyä vuosipalkkiota, ei
erillistä korvausta erityistehtävästä suoriteta, ellei toimielin asiasta erikseen
muuta päätä.

9§

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaaliavustajalle ja
järjestysmiehelle maksetaan kultakin vaalipäivältä palkkiota, johon samalla
sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta vaalitulosten
laskentatyöstä, seuraavasti:
Puheenjohtaja
Jäsen
Vaaliavustaja
Järjestysmies

100 euroa
50 euroa
50 euroa
45 euroa.
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Vaalitoimikunnan osalta palkkiot ovat seuraavat:
Puheenjohtaja
Jäsen
Vaaliavustaja
Järjestysmies

10 §

80 euroa
40 euroa
40 euroa
35 euroa.

Koulutuskorvaus
Koulutuspäiville osallistuville luottamushenkilöille maksetaan hakemuksesta
ansionmenetyskorvaus 11 §:n säännösten mukaisesti. Koulutus- ja
seminaarimatkojen osalta ei suoriteta palkkiota eikä ansionmenetyskorvauksia kunnan vastatessa matkakuluista ja ylöspidosta matkan aikana.

11 §

Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan
ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä
mainituista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmän
kuin kahdeksalta tunnilta/kalenterivuorokausi.
Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 10,00 €.
Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee
esittää työnantajansa todistus siitä. Todistuksesta on käytävä ilmi, että
luottamustoimen hoitamiseen käytettävä aika olisi ollut hänen työaikaansa ja
että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ- tai
virkasuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys
ansionmenetyksestään.
Ansionmenetys maksetaan arkipäiviltä ja pääsääntöisesti klo 7 – 17.00
väliseltä ajalta. Ainoastaan vuorotyötä tekeville ansionmenetyskorvaus
voidaan suorittaa myös klo 17.00 jälkeen. Vapaapäiviltä ja loma-ajoilta
ansionmenetyskorvausta ei makseta.
Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ansionmenetyksestä ei vaadita, jos
korvattava määrä on enintään 10 euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee
kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen määrästä.
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys em.
kustannuksista. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan, mitä edellä 1
momentissa on määrätty.
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12 §

Palkkioiden maksamisajankohta
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. Niiden
toimikuntien osalta, joiden tehtävät päättyvät, voidaan palkkiot maksaa
edellisestä poiketen tehtävän tultua suoritetuksi.

13 §

Vaatimusten esittäminen
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on
esitettävä kirjallisena kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, joka
voimassa olevien määräysten mukaan vastaa ao. toimielimen laskujen
hyväksymisestä.

14 §

Luottamuspalkkiosäännössä mainitsemattomat luottamustehtävät
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä,
kunnanhallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.

15 §

Matkakorvaukset
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen
hoitamiseen liittyvistä matkoista suoritetaan matkustuskulujen korvausta
soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti.

16 §

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastuksesta ei suoriteta palkkiota. Mikäli pöytäkirjantarkastaja
suorittaa tehtävän erilliskäynnin yhteydessä, matkakorvaukset suoritetaan
KVTES:n mukaisilla perusteilla.

17 §

Voimaantulo
Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.6.2017 ja tällä säännöllä kumotaan
1.1.2007 voimaanastunut palkkiosääntö siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.

