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Voimaantulopäivä 1.1.2017 

 

1 § Soveltamisala 

 

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoi-

tamisesta ja korvausta ansiomenetyksestä sekä kustannuksista, joita luot-

tamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjes-

tämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korva-

usta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. Sääntöä sovelletaan 

myös viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkioiden maksamisessa, kun vi-

ranhaltija/työntekijä osallistuu kokouksiin virka-ajan ulkopuolella (virka-aika 

8-16). 

 

 

2 § Kokouspalkkiot 

 

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: 

 

1. Valtuusto ja sen valiokunnat, kunnanhallitus ja sen jaostot sekä tarkas-

tuslautakunta 50 euroa. Lautakunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat 

ja muut toimielimet 45 euroa (mm. sivistys- ja tekninen lautakunta). 

 

2. Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapu-

heenjohtajalle, esittelijälle ja pöytäkirjan pitäjälle suoritetaan kokous-

palkkio 50 %:lla korotettuna. 

 

3. Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu 

kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheen-

johtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu valtuuston 

kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen pu-

heenjohtajana tai muutoin määrätylle edustajalle suoritetaan kokous-

palkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen 

jäsenelle. Valtuuston pöytäkirjan tarkastamisesta suoritetaan palkkiota 

25 euroa (ei matkakustannusten korvausta). 

 

 

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset 

 

1. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 50 %:lla korotettu 

kokouspalkkio. 

 

2. Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yh-

den kokouksen katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi ko-

koukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. Kunnanhalli-

tuksen ja valtuuston iltakouluista maksetaan erikseen 50€ kertapalkkio. 
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4 § Vuosipalkkiot 

 

1. Valtuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien ja 

johtokuntien puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen 

kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain 

seuraavasti: 

 

 

- Valtuuston puheenjohtaja 2.000 euroa, 

- Kunnanhallituksen puheenjohtaja 2.600 euroa, 

- Lautakuntien (tarkastus, sivistys, tekninen) puheenjohtajat 750 eu-

roa.  

 

Vuosipalkkioon sisältyy korvaus kokouksiin valmistautumisesta, neu-

vottelut, onnittelukäynnit, tutustumismatkat sekä vierailut.  

 

2. Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen 

oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuu-

kauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalen-

terivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes 

puheenjohtaja palaa hoitamasta tehtäviään. 

 

 

5 § Katselmus, neuvottelu, toimitus, muu erityistehtävä 

 

Katselmuksesta, neuvottelusta, muusta toimituksesta tai erityistehtävästä, 

johon kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perus-

teella, kunnanjohtajan tai osastopäällikön valitsemana tai kutsumana, ja 

josta laaditaan pöytäkirja tai muistio maksetaan palkkiota 50 euroa ilman 

korotuksia. Pöytäkirjan kopio toimitetaan palkanlaskentaan. 

 

 

6 § Valtuuston tai kunnanhallituksen seminaarit ja informaatiotilaisuudet 

 

Valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle, joka osallistuu kunnanhallituk-

sen tai kunnanjohtajan kutsumana seminaariin tai informaatiotilaisuuteen, 

maksetaan kokouspalkkiota vastaava palkkio ilman korotuksia. Jos semi-

naari tai informaatiotilaisuus pidetään kokouksen yhteydessä, ne katso-

taan kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi. 

 

 

7 § Edustajainkokoukset 

 

1. Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta 

on voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty valtuuston jäsenten palk-

kiosta. 
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2. Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun yhteiseen toimieli-

meen valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkiota (esim. yhtiöko-

kous) soveltuvin kohdin samojen perusteiden mukaan kuin 2-4 §:ssä on 

määrätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai toimie-

limen suorittamana. 

 

 

8 § Vaalilautakunta, -toimikunta, kutsuntalautakunnan jäsen 

 

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan 

kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon sa-

malla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskenta-

työstä seuraavasti: 

 

- puheenjohtajalle 115 euroa 

- jäsenelle 98 euroa 

- alle 8 tuntia vaalipäivänä mukana ollut, tuntipalkkio 9 euroa. 

 

Pykälää sovelletaan myös kutsuntalautakunnan jäseneen. 

 

 

9 § Erityistehtävät 

 

Kunnanhallituksen luottamushenkilölle määräämästä tai kunnanjohtajan 

kutsun mukaisesta erityistehtävästä kunnanhallituksen harkinnan mukaan 

voidaan suorittaa palkkiota, jonka perusteet kunnanhallitus päättää. Val-

tuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja on oikeutettu käyttä-

mään Pyhäjoen kunnan omistamaa puhelinlaitetta tehtävän hoitamisen 

aikana ja valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle maksetaan ku-

lukorvausta puhelimen käytöstä 30€/kk. 

  

       

10 § Ansionmenetyksen korvaus 

 

1. Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansion 

menetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoite-

tuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enem-

mältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvausta 

suoritetaan todellisten kustannusten mukaan kuitenkin vähintään 15 

euroa/tunti ja enintään 30 €/tunti. 

 

2. Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee 

esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, 

että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työ-

aikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. 

 

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

teessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee 

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

jos korvattava määrä on enintään 15 euroa/tunti. Luottamushenkilön 

tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja 

luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 

5. Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi ai-

heutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 

vastaavasta 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 kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien 

määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 

 

12 § Palkkion maksaminen 

 

 Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan seuraavasti: 

- valtuusto ja kunnanhallitus neljännesvuosittain 

- muut kahdesti vuodessa 

- ansionmenetykset neljännesvuosittain. 

 

1.1.2017 alkaen viranhaltijoiden kokouspalkkiot kerryttävät eläkettä, jolloin 

ne ilmoitetaan Kevaan ja eläkemaksut peritään, lukuun ottamatta luot-

tamushenkilöiden kokouspalkkioita (ne eivät kerrytä eläkettä). 

 

 

13 § Matkakustannusten korvaus 

 

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoita-

miseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, 

päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja 

kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 

mukaisesti. 

       

Vieraspaikkakunnalla opiskelevien päätoimisten opiskelijoiden sekä va-

rusmies/ siviilipalvelusta suorittavien luottamushenkilöiden kokouksiin osallis-

tumisesta suoritetaan matkakustannusten korvausta yleisten kulkuneuvo-

jen edullisimman vaihtoehdon mukaan. 

 

Matkoista on tehtävä matkalasku ja se tulee toimittaa sille henkilölle, jolle 

voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 
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14 § Valtuutussäännös 

 

Kunnanhallitus on oikeutettu päättämään kuntalain 42 §:n 2 momentin 

mukaisista erillispalkkioista noudattaen soveltuvin osin tämän säännön 

määräyksiä. 

  

Palkkiosäännön soveltamisohjeet antaa tarvittaessa kunnanhallitus, joka 

myös ratkaisee sääntöä koskevat erimielisyydet. 
 


