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1§
Soveltamisala
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja
korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi
aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön
mukaan.
2§
Kokouspalkkiot
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:
valtuusto ja sen valiokunnat,
kunnanhallitus ja sen jaostot

50,00 €

lautakunnat sekä jaostot, johtokunnat, toimikunnat, opetussuunnitelmatoimikunnat,
vaikuttamistoimielimet ja muut toimielimet

40,00 €

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen 1
momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. Tätä korotusta ei
kuitenkaan makseta sellaiselle puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka
toimestaan saa tämän säännön mukaista vuosi- tai kuukausipalkkiota, ellei korotusten
yhteismäärä ylitä vuosi- tai kuukausipalkkioiden määrää vuodessa.
Valtuuston
puheenjohtajalle
tai
varapuheenjohtajalle,
joka
osallistuu
kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu valtuuston kokoukseen tai muiden
hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen puheenjohtajana tai muutoin määrätylle
edustajalle suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen
hallintoelimen jäsenille.
Viranhaltijoihin/työntekijöihin
määräyksiä.

sovelletaan

KVTES:n

lisäksi

palkkiosäännön
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3§
Samana päivänä pidetyt kokoukset
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen,
katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten
välinen aika ole yli kaksi (2) tuntia.
Yli kolme (3) tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan edellä 2 §:ssä mainittu palkkio
50 %:lla korotettuna.
4§
Kuukausipalkkiot
Valtuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien ja johtokuntien
puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi
puheenjohtajan tehtävistä palkkiota kuukausittain seuraavasti:
valtuuston puheenjohtaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja
sivistyslautakunnan puheenjohtaja
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
teknisen lautakunnan puheenjohtaja

100,00 €
175,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa
vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen
maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden 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 %:lla korotettuna, jollei hän saa tehtävästään eri palkkiota.

6§
Katselmus, neuvottelu, toimitus, työmaakokous ja sisäinen tarkastus
Katselmuksesta, neuvottelusta, työmaakokouksesta tai muusta toimituksesta tai
luottamustehtävästä, johon kunnan toimielimenjäsen osallistuu toimielimen päätöksen
perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 15,00 €.
Kuukausipalkkiota saavalle luottamushenkilölle ei alle kolmen (3) tunnin
neuvottelusta makseta toimituspalkkiota.
Yli kolme (3) tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan edellä 2 §:ssä mainittu palkkio
50 %:lla korotettuna.
Sisäisen valvonnan tarkastajille (kunnanhallitus ja lautakunnat) maksetaan heidän
suorittamastaan tarkastuksesta 50,00 €.
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7§
Valtuustoseminaarit ja iltakoulut
Luottamushenkilöille suoritetaan seminaaripäiviltä tai iltakouluista kokouspalkkiot,
ei päivärahoja. Kahden päivän seminaarista maksetaan kummaltakin päivältä
korotettu kokouspalkkio, mikäli henkilö on ollut paikalla yli kolme tuntia
kumpanakin päivänä.
Luottamushenkilöille suoritetaan erillisestä anomuksesta ansionmenetyskorvaukset
tämän säännön 10 § mukaisesti.
Mikäli seminaari on virka-aikana (ma-pe), viranhaltijoille ei suoriteta
kokouspalkkioita. Tämän ajan ulkopuolella (esim. lauantaina) olevista
seminaaripäivistä suoritetaan kokouspalkkio myös viranhaltijoille.
Silloin, kun seminaarin on järjestetty yhteiskuljetus, matkakorvauksia omalla autolla
tehdystä matkasta seminaaripaikalle ei suoriteta. Ainoastaan matkat kotoa
yhteiskyytipaikalle ja takaisin korvataan.

8§
Edustajainkokoukset
Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on voimassa
mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kunnanvaltuuston jäsenten palkkiosta.
Kunnan edustajaksi kuntalain 51 §:ssä tarkoitettuun yhteiseen toimielimeen valitulle
edustajalle maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin kohdin samojen perusteiden
mukaan kuin 2-7 pykälissä on määrätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun
kunnan tai toimielimen suorittamana.

9§
Vaalilautakunta ja -toimikunta, kutsuntalautakunnan edustaja
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille sekä kotiäänestystä
toimittavalle vaalitoimitsijalle maksetaan kultakin toimituspäivältä 100,00 € suuruinen
palkkio, johon sisältyy keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan puheenjohtajan ja
jäsenen osalta palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavista laskentatehtävistä.
Mikäli toimituspäivän pituus on alle neljä tuntia on palkkio 50,00 €.
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön
2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan lautakunnan kokouspalkkion
lisäksi palkkiona 200,00 € / vaali.
Pykälää sovelletaan myös kutsuntalautakunnan edustajan palkkiota laskettaessa.
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10 §
Ansionmenetyksen korvaus
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä
ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin
alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmän kuin kahdeksalta (8) tunnilta
kalenterivuorokaudessa.
Mikäli työnantajan ansionmenetyskorvaustodistukseen on merkitty ansionmenetys
vajain tunnein tarkasti euromääräisenä, maksetaan korvaus työnantajan todistuksen
mukaisena.
Valtuustoon valmistautumisesta maksetaan ansiomenetyksen korvausta enintään
kahdelta tunnilta osallistumisesta valtuustoryhmänsä kokoukseen välittömästi ennen
kunnanvaltuuston kokousta.
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä 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.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava
määrä on enintään KVTES:n vähimmäispalkan mukainen (vähimmäispalkka/163 h)
Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus
ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu, sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä,
luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista.

11 §
Vaatimuksen esittäminen
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä
kahden (2) kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten
mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

12 §
Palkkioiden ja ansionmenetyksen maksaminen
Tässä säännössä mainitut palkkiot ja ansionmenetykset maksetaan neljännesvuosittain.
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13 §
Matkakustannusten ym. korvausten suorittaminen
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi
tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa,
ateriakorvausta, majoituskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin
kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Avoimista yleisötilaisuuksista
tms. korvataan luottamushenkilöille ainoastaan matkakulut.

