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JOKIOISTEN KUNTA 

 

 

 

L U O T T A M U S H E N K I L Ö I D E N   P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 

 

 

Hyväksytty  Kunnanvaltuusto 29.10.1982 § 133 

 

Muutokset  Muutos kv. 15.11.1983 152 § 

Muutos kv. 23.2.1989 71 § 

Muutos valt. 17.6.1997 51 § 

Muutos valt. 20.12.2001 94 § 

Muutos valt. 27.6.2013 61 § 

 

Voimaantulo  1.1.1983 

 

Muutosten voimaantulo 1.1.1984 

1.1.1989 

24.6.1997 

  1.1.2002 

  1.1.2013 

 

 1 § 

Soveltamisala  Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoita-

misesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luotta-

mustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestä-

misestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja 

päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 

 

2 § 

Kokouspalkkiot Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota valtuuston erillisen 

päätöksen mukaan. Mikäli valtuusto ei ole määritellyt palkkioita kalenteri-

vuotta varten, suorittaa henkilöstölautakunta tehtävän siten, että se korottaa 

edellisen kalenterivuoden palkkioita enintään kunnallisen yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen yleiskorotusprosenttia vastaavasti. Näin saatava 

palkkion määrä korotetaan seuraavaan täyteen euroon. 

 

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheen-

johtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen 

jäsenen 1 momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 prosentilla. 

Sellaiselle puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka saa toimestaan 

tämän säännön 4 §:n mukaista vuosipalkkiota, tässä tarkoitetut korotukset 

suoritetaan siltä osin, kuin niiden yhteismäärä ylittää vuosipalkkion määrän. 

 

Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kun-

nanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajal-

le, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu kokoukseen tai muiden 

hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen puheenjohtajana tai muutoin 

määrätylle edustajalle suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mu-

kaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle. 
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3 § 

Samana päivänä pidetyt kokoukset 

 

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1 momentissa 

mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä, 

jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. 

 

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  Valtuuston, kunnanhallituksen ja muiden toimielinten 

puheenjohtajalle suoritetaan edellä 2 §:n 1 momentin mukaan määrättyjen 

kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain 

valtuuston erillisen päätöksen mukaan. Palkkioiden tarkistamisessa 

sovelletaan 2 §:n 1 momentin säännöksiä, kuitenkin siten, että palkkion 

määrä korotetaan lähimpään viiteen tai kymmeneen euroon. 

 

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeu-

tensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden. Tästä 

alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kuitenkin kalenterivuorokautta koh-

den vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa 

hoitamaan tehtäviään. 

 

5 § 

Sihteerin palkkio Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan 2 §:n 1 

momentissa mainittu kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna, jollei hän 

saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota. Jos vuosipalkkio 

jää 50 prosentilla korotettujen kokouspalkkioiden yhteismäärää pienem-

mäksi, suoritetaan tässä tarkoitetut korotukset siltä osin, kuin niiden yhteis-

määrä ylittää vuosipalkkion määrän. 

 

Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle sekä niille kunnan 

henkilöstöön kuuluville, jotka hoitavat sihteerin tehtäviä luottamustoimena, 

suoritetaan 2 §:n 1 momentin mukaan määrättyjen kokouspalkkioiden lisäk-

si sihteerin palkkiota valtuuston erillisen päätöksen mukaan. Palkkioiden 

tarkistamisessa sovelletaan 2 §:n 1 momentin säännöksiä, kuitenkin siten, 

että palkkion määrä korotetaan lähimpään viiteen tai kymmeneen euroon. 

 

6 § 

Katselmus, neuvottelu, toimitus 

 

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta johon kunnan toi-

mielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laadi-

taan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota valtuuston erillisen päätök-

sen mukaan. Palkkioiden tarkistamisessa sovelletaan 2 §:n 1 momentin 

säännöksiä. 
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Yli kolme tuntia kestävään, edellä 1 momentissa mainittuun katselmukseen, 

neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan mitä edellä 3 §:ssä on määrätty. 

 

7 § 

Yhteistoimintakokoukset 

 

Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun toimielimeen tai muu-

hun kuntien yhteistoimintaelimeen valitulle edustajalle maksetaan kokous-

palkkiota soveltuvin kohdin samojen perusteiden mukaan kuin 2 - 7 §:ssä 

on määrätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai toimieli-

men suorittamana. 

 

 

8 § 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta 

 

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuu-

luvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota valtuuston erilli-

sen päätöksen mukaan. Palkkioiden tarkistamisessa sovelletaan 2 §:n 1 

momentin säännöksiä. Edellä mainittuun palkkioon sisältyy korvaus myös 

vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä. Mikäli luotta-

mushenkilö on tehtävässä mukana alle viisi tuntia, on palkkio 50 % koko 

määrästä. 

 

9 § 

Erillistehtävät Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, val-

tuusto määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. 

 

Valtuuston tai kunnanhallituksen luottamushenkilöille määräämästä erityis-

tehtävästä kunnanhallituksen harkinnan mukaan voidaan suorittaa palkkiot 

valtuuston erillisen päätöksen mukaan. Palkkion tarkistamisessa sovelletaan 

2 §:n 1 momentin säännöksiä. 

 

10 § 

Ansionmenetyskorvaus Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansion-

menetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista 

kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 

kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäis-

määrän päättää valtuusto. Tätä tuntikorvauksen enimmäismäärää korotetaan 

ilman pyöristystä 2 §:n 1 momentissa sanotulla tavalla. 

 

Saadakseen korvausta työansion menetyksestä luottamushenkilön tulee 

esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että 

luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja 

että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. 

 

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa 

taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää 

kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. 
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Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos 

korvattava määrä on enintään valtuuston tätä varten päättämä korvaus 

tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen 

vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden 

kustannusten määrästä. Edellä mainittua tuntikorvauksen enimmäismäärää 

korotetaan ilman pyöristystä  2 §:n 1 momentissa sanotulla tavalla. 

 

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheu-

tuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaa-

vasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys 

tällaisista kustannuksistaan. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan 

mitä edellä 1 momentissa on määrätty. 

 

11 § 

Vaatimuksen esittäminen 

 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esi-

tettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien 

määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 

12 §  Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännes- tai puolivuosittain. 

 

13 §  Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoita-

miseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päi-

värahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäi-

värahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaises-

ti. 

 

14 § 

Kunnan henkilöstön palkkio kokouksista 

 

  Niille kunnan henkilöstöön kuuluville, jotka osallistuvat kunnan 

toimielinten kokouksiin toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla 

muulloin kuin säännöllisenä työaikana, suoritetaan palkkiota 2 §:n 

1 momentin mukaan. Kunnan henkilöstöön kuuluvien palkkioihin 

sovelletaan mitä tässä palkkiosäännössä sanotaan kokouspalkkiosta. 

Palkkioiden maksamisessa kunnan henkilöstöön kuuluville noudatetaan 

kunnan henkilöstöön sovellettavan, kulloinkin voimassa olevan virka- ja 

työehtosopimuksen määräyksiä. 

 


