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Valtuusto 15.6.2009 § 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 §) 
Valtuusto 22.11.2010 § 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 §) 
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1 § Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoi-

men hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kus-
tannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palk-
kaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavas-
ta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tä-
män palkkiosäännön mukaan. 

 
2 § Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota 

seuraavasti: 
 

valtuusto ja kunnanhallitus 80 eur 
 
muut toimielimet  60 eur 

 
 Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kuntalain tai 

muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimie-
limen sellaista kokousta, joka on laillisesti koollekutsuttu ja pää-
tösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja. 

 
 Puheenjohtajalle tai kokouksen puheenjohtajana toimivalle va-

rapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asi-
anomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota korotettuna 
50 %:lla. 
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 Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan 

osallistumisesta kunnanhallituksen kokoukseen kokouspalkkio 
samojen perusteiden mukaan kuin kunnanhallituksen jäsenille-
kin. 

 
 Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle suorite-

taan osallistumisesta valtuuston kokoukseen palkkio samojen 
perusteiden mukaan kuin valtuutetuillekin. 

 
 Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edus-

tajana lauta- tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle muulle 
kunnanhallituksen jäsenelle suoritetaan palkkio samojen perus-
teiden mukaan kuin lautakunnan jäsenellekin. 

 
 Toimielimen kokoukseen osallistuvalle nuorisovaltuuston edus-

tajalle suoritetaan palkkio ao. toimielimen palkkion mukaan.  
 
2 a § Kuuma-yhteistyössä luottamustoimen hoitamisesta suoritetaan 

palkkiota Kuuman palkkiosuositusten mukaisesti, jotka tällä het-
kellä ovat seuraavat: 

 
 Vuosipalkkio 
 
 - Kuuma-puheenjohtaja  1.000 € 
 
 Kokouspalkkiot 
 
 - Kuuma-puheenjohtaja 120 € 
 - Kuuma-hallituksen jäsen 75 € 
 
 Korvausta ansionmenetyksestä ja muut kustannusten korvauk-

set maksetaan kunkin kunnan palkkiosäännön mukaisesti. 
 
 Luottamushenkilöiden oikeus korvaukseen ja muut korvausten 

perusteet ratkaistaan kuntakohtaisesti kunkin kunnan palkkio-
säännön mukaisesti. 

 
 Komissiolle maksetaan Kuuma-hallituksen ja -komission koko-

uksista sama palkkio kuin luottamushenkilöjäsenille. 
 
 Muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta noudatetaan 

kunnalliseen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä ja kunta-
kohtaisia päätöksiä. 
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3 § Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 

1 momentissa mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun 
kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alka-
vaa tuntia kohden, ei kuitenkaan enää kokouksen kestettyä yli 
kuusi tuntia. 

 
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman 
kuin yhden kokouksen tai jäljempänä 6 §:ssä mainitun toimituk-
sen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi koko-
ukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kuusi tuntia. 

 
4 § Luottamushenkilöille suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen ko-

kouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota seuraavasti: 
 

valtuuston 
- puheenjohtaja 1.960 eur 
- varapuheenjohtajat 980 eur 
 
kunnanhallituksen  
- puheenjohtaja 2.940 eur 
- varapuheenjohtajat 1.372 eur 
- jäsen  785 eur 

 
 Mikäli em. luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäviään, 

lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut 
yhtäjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapu-
heenjohtajalle ja kunnanhallituksen varajäsenelle kutakin kalen-
terivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, 
kunnes puheenjohtaja tai kunnanhallituksen jäsen palaa hoita-
maan tehtäviään. 

 
5 § Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suorite-

taan, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri 
palkkiota, kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. 

 
5b § Seminaareihin osallistuville toimielinten jäsenille suoritetaan 

palkkiota seuraavasti: 
 
 valtuuston ja kunnanhallituksen seminaarit 100 €/pv/vrk 
 muiden toimielinten seminaarit 80 €/pv/vrk 
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6 § Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta johon 

kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen pe-
rusteella ja josta laaditaan pöytäkirja, sekä sellaisesta edustus-
tehtävästä, jonka jäsen suorittaa kunnan edustajana, maksetaan 
palkkiona 40 euroa. 

 
Yli kolme tuntia kestävästä, edellä 1 momentissa mainitusta 
toimituksesta suoritetaan palkkio 50 %:lla korotettuna. 

 
7 § Kunnan edustajaksi kuntayhtymiin valittujen luottamushenkilöi-

den palkkiot suorittaa kuntayhtymä. Ellei kuntayhtymä palkkiota 
suorita, on voimassa, mitä edellä 2 §:ssä on määrätty valtuuston 
jäsenen palkkiosta. 

 
 Kunnan edustajaksi yhteislautakuntaan tai muuhun kuntien yh-

teistoimintaelimeen kuin kuntayhtymään valitulle edustajalle 
maksetaan kokouspalkkiota tämän säännön mukaisesti määräy-
tyvän lautakunnan kokouspalkkion perusteella. 

 
8 § Keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakunnan puheenjohtajalle 

ja jäsenelle maksetaan vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon 
samalla sisältyy korvausta vaalitoimituksen päätyttyä suoritetta-
vasta laskentatyöstä 

 
puheenjohtajalle 177 euroa 
jäsenelle  138 euroa 

 
9 § Käräjäoikeuden lautamiehille maksetaan oikeusministeriön pää-

töksen mukainen istuntopalkkio. 
 
10 § Kiinteistönmuodostamislain mukaisten luottamushenkilöiden 

palkkioista määrätään erikseen.  
 
11 § Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan 

ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 
§:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei 
kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuoro-
kaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 18 euroa.  

 
 Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenki-

lön tulee esittää työnantajansa todistus siitä. Todistuksesta on 
käytävä myös ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty 
aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä 
ajalta palkkaa. 
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 Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta 

työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toi-
misuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionme-
netyksestään. 

 
 Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen 

vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestä-
misestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee 
esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista. 

 
 Edellä 2, 3 ja 4 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä 

ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 5 euroa tunnilta. 
Luottamushenkilöiden tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen va-
kuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutu-
neiden 4 momentissa mainittujen kustannusten määrästä. 

 
12 § Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaa-

timus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, 
jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksymi-
nen kuuluu. 

 
13 § Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä sään-

nössä, määrää kunnanhallitus tarvittaessa palkkiot erikseen. 
 
14 § Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoi-

men hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustan-
nusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskor-
vausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kun-
nallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

 
15 § Tämä sääntö astuu voimaan 1.1.2011 lukien. Palkkiot makse-

taan kunkin toimielimen osalta neljännesvuosittain. 
 


