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KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK-

KIOSÄÄNTÖ 

 

 

Valtuuston hyväksymä: 12.11.2018 § 64 

Voimaantulopäivä: 1.1.2019 

 

 

1 § 

Soveltamisala 

 

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamises-

ta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä matkakustannusten korvausta, päivära-

haa ja muuta kuntalain edellyttämää korvausta tämän palkkiosäännön mukaan. 

 

 

2 § 

Kokouspalkkiot 
 

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota 100 € kokoukselta. Täs-

sä säännössä toimielimiksi katsotaan myös valtuuston valiokunnat. Valiokunti-

en kokouspalkkio on 100 € kokoukselta. 

 

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 1 momentissa mainitun ko-

kouspalkkion lisäksi 50 %:n korotus kultakin yli kolmen tunnin jälkeen alkaval-

ta tunnilta em. kokouspalkkion määrästä. 

 

 

3 § 

Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 

Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden ko-

kouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi. 

 

 

4 § 

Vuosipalkkiot 
 

Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja valtuuston vara- ja valio-

kunnan puheenjohtajalle ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan 

edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä 

palkkiota vuosittain seuraavasti: 
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Valtuusto 

 puheenjohtaja  4.500 €   

varapuheenjohtaja/ 

valiokunnan puheenjohtaja 3.500 € 

 

Tarkastuslautakunta 

 puheenjohtaja  3.500 € 

  

Kunnanhallitus   

 puheenjohtaja  4.500 €  

 varapuheenjohtaja  1.500 €  

 

 

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeuten-

sa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä al-

kaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuo-

sipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan teh-

täviään. 

 

 

5 § 

Palkkiot erityistehtävistä 
 

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, josta laaditaan pöytä-

kirja tai muistio ja johon kunnan luottamushenkilö osallistuu valtuutuksen tai 

asemansa perusteella, maksetaan palkkiota100 €. 

 

Valtuuston tai kunnanhallituksen luottamushenkilölle määräämästä erityistehtä-

västä voidaan suorittaa palkkiota kunnanhallituksen harkinnan mukaan 

 

Kuntien yhteisiin toimielimiin valtuuston tai kunnanhallituksen valitsemalle 

kunnan edustajalle suoritetaan kokouspalkkiota tämän palkkiosäännön 2 §:n 

mukaisesti ja kustannusten korvausta §:n 7 – 10 mukaisesti, mikäli ko. toimielin 

ei palkkioita ja/tai korvauksia suorita. 

 

 

6 § 

Vaalilautakunta, -toimikunta 

 

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuulu-

valle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy 

korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: 

puheenjohtajalle 25 € sekä jäsenille 20 € kultakin vaalitoimituksen alkavalta 

tunnilta. 
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7 § 

Ansionmenetyksen korvaus 

 

  

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta työajan ansionmenetyksestä kultakin 

alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenteri-

vuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 4.637,17 € kuukausipalkan 

mukainen (1.5.2018 max 28,45 €/h). Kuukausipalkan jakajana tuntipalkkaa 

määrättäessä käytetään lukua 163. Tulkinnanvaraisissa tai muuten epäselvissä 

tapauksissa korvauksen saaminen edellyttää kunnanhallituksen toimikaudeksi 

tehtävää kunnanhallituksen päätöstä. 

 

Säännöllistä työaikaa tekevän luottamushenkilön tulee esittää työansiomenetyk-

sestään työnantajan todistus. Todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoi-

men hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei 

makseta siltä ajalta palkkaa. 

 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvat-

tava määrä on enintään peruspalkan 1.768,20 € (1.5.2018 min 10,84 €/h). Luot-

tamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmene-

tyksen aiheutumisesta. 

 

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu si-

jaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syys-

tä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustan-

nuksistaan. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1 momen-

tissa on määrätty. 

 

Tässä pykälässä mainittuihin enimmäis- ja vähimmäiseuromääriin tehdään kun-

nallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleiset korotukset. 

 

 

8 § 

Matka- ym. korvaukset 
 

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamisek-

si tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta ja päivärahaa 

soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. 
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9 § 

Vaatimuksen esittäminen 

 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä 

kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten 

mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 

 

10 § 

Palkkioiden maksamisen ajankohta 

 

Tässä säännössä mainitut kokouspalkkiot maksetaan neljännesvuosittain sekä 

muut palkkiot ja korvaukset kuukausittain. 
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KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN 

PERUSTELUJA 
 

 

 

1 § 

Soveltamisala 
 

Kunnan luottamushenkilökäsite on määritelty kuntalain 32 §:ssä. Kunnan luot-

tamushenkilöitä eivät tässä tarkoituksessa ole esim. kunnanhallituksen valitse-

ma jäsen kutsuntalautakuntaan, maanjakotoimitusten uskottu mies, maaoikeu-

den lautamies, kihlakunnan oikeuden lautamies, poliisipiirin neuvottelukunnan 

jäsen, sosiaalivakuutustoimikunnan jäsen, vero- ja tutkijalautakunnan jäsen, 

työsuojelutoimikunnan jäsen ja työsuojeluvaltuutettu.  Myöskään kunnan edus-

tajat, jotka toimivat yksityisoikeudellisen yhteisön hallintoelimissä eivät ole 

kunnan luottamushenkilöitä. 

 

 

2 § 

Kokouspalkkiot 
 

Kokouspalkkiot koskevat kunnan toimielimiä. Kokouksella tarkoitetaan kunta-

lain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sel-

laista kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta 

laaditaan pöytäkirja. Tässä säännössä toimielimellä tarkoitetaan myös valtuus-

ton nimeämiä valiokuntia. 

 

Kunnanhallituksen jaoston kokouksesta maksetaan sama palkkio kuin kunnan-

hallituksen kokouksesta. 

 

Kunnan viranomaisen jonkin yhteisön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen nojalla ni-

meämiä edustajia yhteisön hallintoelimiin tai muihin luottamustoimiin ei ole pi-

dettävä tässä pykälässä tarkoitettuina kunnan toimielimen kokouksen osallistu-

jina. Esimerkiksi yhtiön yhtiökokouksen sen hallitukseen valitsema kunnan 

edustaja saa palkkion yhtiön toimielinten päätösten mukaisesti. 
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4 § 

Vuosipalkkiot 
 

Vuosipalkkiota on katsottava suoritettavan mm. kokouksiin valmistumisesta, 

asioihin perehtymisestä, asioiden tiedottamisesta, pöytäkirjan allekirjoittamises-

ta, kunnan edustamisesta, mahdollisista vastaanottoajoista, jotka puheenjohtajil-

le aiheuttavat enemmän työtä kuin kunnan vastaavan toimielimen jäsenyys. 

 

 

5 § 

Palkkiot erityistehtävistä 

 

Jos kunnan edustaja saa palkkion luottamustehtävänsä hoidosta kuntayhtymältä 

tai muun kunnan suorittamana ei palkkiota hänelle suoriteta. 

 

Kuntalain 42 §:n 2 momentin mukaan luottamushenkilön erityisestä tehtävästä 

voidaan palkkiosäännössä määrätä suoritettavaksi eri palkkio. Tämän säännön 4 

§:ssä mainitun vuosipalkkion on katsottava olevan yleensä myös korvausta pu-

heenjohtajan suorittamista edustustehtävistä eikä sen vuoksi niistä ole tarvetta 

suorittaa erillistä palkkiota. Mikäli valtuusto tai kunnanhallitus nimeää luotta-

mushenkilön edustamaan kuntaa määrätyssä asiassa, esimerkiksi neuvottelussa, 

josta ei laadita pöytäkirjaa tai muistiota, osallistumaan tiettyä asiaa varten ni-

mettyyn lähetystöön tai muuhun vastaavaan tehtävään, saattaa palkkion suorit-

taminen olla aiheellista. 

 

Koulutus- ja tiedotustilaisuuksista, edustustehtävistä yleensä, onnittelukäyn-

neistä, tutustumismatkoista tai esimerkiksi ystävyyskuntavierailuista ei katsota 

tarpeelliseksi määrätä suoritettavaksi eri palkkiota. Osallistumisesta edellä mai-

nittuihin tilaisuuksiin on luottamushenkilö kuitenkin oikeutettu saamaan korva-

uksen mm. ansionmenetyksestä 8 §:ssä mainitun mukaisesti. 

 

Mikäli tehtävän laatu, asian valmistelu ja siihen perehtyminen sekä vastuu sitä 

edellyttävät voidaan luottamushenkilölle suorittaa palkkiota esimerkiksi mää-

räyksen antaneen toimielimen (valtuuston tai hallituksen) jäsenille suoritettavan 

palkkion määräisenä taikka esimerkiksi asiaa käsittelevän muun toimielimen jä-

senten palkkioperusteiden mukaisena.  
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7 § 

Ansionmenetyksen korvaus  

 

Pykälän 1 momentissa on viittaus säännölliseen työaikaan. Näin ollen esimer-

kiksi peruskoulun opettajan ylituntipalkkio, johtajan palkkio ja muut lisäpalk-

kiot eivät ole säännöllisen työajan ansioita. Yrittäjien, esim. maatalousyrittäjien 

tai autoilijoiden säännölliseksi työajaksi on katsottava aika, jonka hän tavalli-

sesti käyttää ansiotoimintaansa.  

 

Todetaan, että eräiden työehtosopimusten mukaan "työnantaja maksaa valtuus-

ton tai -hallituksen jäsenenä toimivalle työntekijälle valtuuston tai hallituksen 

kokouksesta aiheutuvasta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä korvausta 

siten, että työntekijä yhdessä kunnan maksaman ansionmenetyksen korvauksen 

ja palkkion kanssa saa täydet palkkaedut. Korvaus maksetaan sen jälkeen, kun 

työntekijä on toimittanut työnantajalle selvityksen kunnan maksamasta korva-

uksesta ja palkkiosta". 

 

Kunnan korvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että ansiomenetystä tai sii-

hen rinnastettavia kustannuksia todella on aiheutunut. Näin ollen kuntalain 42 

§:n säännöstä ei ole tulkittava siten, että korvaus voitaisiin maksaa luottamus-

henkilölle siinäkin tapauksessa, että tämä on työnantajalta saanut vastaavalta 

ajalta palkan tai muun korvauksen. 

 

Pykälän 5 momentissa mainittuna selvityksenä voidaan pitää esimerkiksi sijai-

sen kuittausta palkan saamisesta, selvitystä ennakonpidätyksen ja sosiaaliturva-

maksun suorittamisesta sijaisen tai lastenhoitajan palkanmaksun johdosta tai 

kodinhoitajan/kotiavustajan laskun suorittamista. Korvauksen enimmäismää-

rään nähden noudatetaan edellä 1 momentissa mainittuja määräyksiä. Kunnan-

hallituksella tai palkkiosäännössä määrätyllä muulla kunnan toimielimellä on 

oikeus harkintansa mukaan vaatia selvitys mm. kuntalain 42 §:n 3 momentissa 

tarkoitetuissa tapauksissa.  

 

 

8 § 

Matkakustannusten korvaus 
 

Matkakorvausten tulee perustua aiheutuneisiin kustannuksiin ja olla kunnallisen 

yleisen virkaehtosopimuksen mukaiset. 

 


