
 
 

 
 
 
 

UTSJOEN  KUNNAN  LUOTTAMUSHENKILÖIDEN  

PALKKIOSÄÄNTÖ 



1 § 

Soveltamisala  
  Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luotta-

mustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä 
sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu 
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai 
muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten kor-
vausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 

 
2 § 

  Kokouspalkkiot  
   Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota 

seuraavasti:  
 
  Kunnanvaltuusto ja -hallitus 70 euroa  
 
  Lautakunnat 50 euroa 
     

Toimikunnat ja muut toimielimet (esim. ohjausryhmät) 25 eu-
roa 

   
Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle 
varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa 
asianomaisen toimielimen jäsenen 1 momentissa mainittua 
kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. 

 
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, joka 
osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kun-
nanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäse-
nelle, joka osallistuu valtuuston kokoukseen tai muiden hallin-
toelinten kokouksiin, kunnanhallituksen puheenjohtajana tai 
muutoin määrättynä edustajana suoritetaan kokouspalkkio 
samojen perusteiden mukaan kuin asianosaisen hallintoeli-
men jäsenelle.  

 
Jos kokous ei ole päätösvaltainen palkkio maksetaan 9 §:n 
mukaisen erityistehtävän palkkion mukaisena. 
 

3 § 
Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1 
momentissa mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % kokous-
palkkion määrästä. 

 
Mikäli luottamushenkilö osallistuu samana päivänä useam-
paan kuin yhteen kokoukseen, maksetaan kokouksista aino-
astaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä 
ole kulunut vähintään kahta tuntia. 
 



4 § 
Vuosipalkkiot  
  Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen 

lautakuntien puheenjohtajille suoritetaan em. lisäksi puheen-
johtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti: 

 
  Kunnanvaltuuston puheenjohtaja  1000 euroa 
  Kunnanhallituksen puheenjohtaja  1500 euroa 
  Perusturvalautakunnan puheenjohtaja   500 euroa 
  Sivistyslautakunnan puheenjohtaja    500 euroa 
  Teknisenlautakunnan puheenjohtaja    250 euroa 
  Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja   250 euroa 
  Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja   250 euroa 
  Keskusvaaliltk:n puheenjohtaja vaalivuosina   250 euroa  
 

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa 
hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtä-
jaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheen-
johtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 
365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoita-
maan tehtäviään.  
 
Jos luottamushenkilö on useammassa sellaisessa tehtäväs-
sä, jossa maksetaan vuosipalkkio, hänelle maksetaan vain 
yksi vuosipalkkio, joka on korkeimman hänelle maksettavan 
palkkion suuruinen. 

 
5 § 
Sihteerin palkkio  
  Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suorite-

taan 2 §:n 1. momentissa mainittu kokouspalkkio 50 %:lla ko-
rotettuna, jollei hän saa tehtävästään muuta palkkiota. 

 
6 § 
Katselmus, neuvottelu, toimitus 
   
  Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, 

johon kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen pää-
töksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, 
maksetaan palkkiota, jonka suuruus on sama kuin 2 §:ssä 
mainittu toimikunnan ja muun toimielimen kokouspalkkio. 

 
Yli kolme tuntia kestävään, edellä 1 momentissa mainittuun 
katselmukseen, neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan mi-
tä edellä 3 §:ssä on määrätty. 

 



7 § 
Edustajainkokoukset  
  Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden 

palkkiosta on voimassa, mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kun-
nanvaltuuston jäsenen palkkiosta. 

 
Edellä mainittua palkkiota ei kuitenkaan suoriteta, mikäli kun-
nan edustaja saa palkkion luottamustehtävänsä hoitamisesta 
muun kunnan, kuntayhtymän tai toimielimen suorittamana. 
 

8 § 
Vaalilautakunta, vaalitoimikunta 
 

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoi-
mikuntaan kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä 
palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen 
päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: 

 
  Keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakuntien puheenjohtajat 

120 euroa/vaalitoimituspäivä 
  Vaalitoimikunnan puheenjohtaja 60 euroa/vaalitoimituspäivä 
  Keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakuntien jäsenet 80 

euroa/vaalitoimituspäivä (alle 6 tunnin päivästä maksetaan 12 
euroa/tunti) 

  Vaalitoimikunnan jäsenet 40 euroa/vaalitoimituspäivä 
   
  Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista 

maksetaan tämän säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lau-
takunnan jäsenen palkkio.   

 
9 § 
Erityistehtävät  
  Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä 

säännössä, kunnanvaltuusto määrää tarvittaessa palkkiot 
erikseen. 

 
  Kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen tai lautakuntien 

luottamushenkilöille määräämästä erityistehtävästä voidaan 
suorittaa palkkiota 50 euroa.  

 
  Mikäli luottamushenkilö kunnanvaltuuston tai kunnanhallituk-

sen määräyksestä osallistuu kunnan lausunnon tai kannan-
oton valmisteluun päätöksentekoa varten, suoritetaan tehtä-
västä 50 euron kertapalkkio. 

 
  Pöytäkirjantarkastuksesta suoritetaan valtuuston ja kunnan-

hallituksen osalta palkkiota 12 euroa sekä muiden toimielinten 
osalta 8 euroa. 

  Kunnan edustajalle valtion asettamissa työryhmissä, toimi-
kunnissa, neuvottelukunnissa ja komiteoissa, mikäli edustaja 



on nimetty kunnan esityksestä, suoritetaan ansionmenetyk-
sen korvaus palkkiosäännön mukaan ja matkakustannusten 
korvaus soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopi-
muksen mukaisesti, ellei mainittuja korvauksia suoriteta valti-
on tai muun toimielimen puolesta. 

 
10 § 
Ansionmenetyksen korvaus 

 
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työ-
ajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutu-
vista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista, ei kuitenkaan 
enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. 
Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 25 euroa.  
 
Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamus-
henkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta 
on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käy-
tetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei mak-
seta siltä ajalta palkkaa. 

 
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta 
työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa 
toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansi-
onmenetyksestään. 

 
Edellä 2 ja 3 mom. tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaa-
dita, jos korvattava määrä on enintään 12 euroa tunnilta. Luot-
tamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus 
ansionmenetyksestään ja luottamustoimen vuoksi aiheutunei-
den kustannusten määrästä.  

 
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen 
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjes-
tämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön 
tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuk-
sistaan. Kustannusten enimmäismäärää noudatetaan mitä 
edellä 1 momentissa on määrätty. 

 

Korvauksen kohteena on luottamustehtävän hoitamiseen käy-
tetty aika, ryhmäkokouksista ansionmenetyskorvausta ei mak-
seta.  

 
11 § 
Vaatimuksen esittäminen 

 
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaa-
timus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilöl-
le, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväk-
syminen kuuluu.  



 
Ellei korvausta haeta määräajan kuluessa, ei sitä makseta.  

 
12 § 
Palkkion maksamisaika 
   
  Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuo-

sittain. 
 
13 § 
Matkakustannusten korvaus 
 

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamus-
toimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matka-
kustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoit-
tumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin 
osin KVTES:n mukaisesti. 
 
Matkat maksetaan kotoa tai perustellusta syystä muualta kun-
nan alueelta. Matkakustannuksia ei kuitenkaan kunnan rajan 
ylittäviltä matkoilta silloin kun kokous pidetään kunnan alueel-
la. 
 
Jos luottamushenkilö opiskelee kunnan rajojen ulkopuolella, 
korvataan matkat opiskelupaikasta luottamustoimen hoito-
paikkaan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan, kuitenkin 
enintään 150 euroa edestakaisesta matkasta. 
 
Jos luottamushenkilö työskentelee kunnan rajojen ulkopuolel-
la, korvataan matkat kunnan rajalta luottamustoimen hoito-
paikkaan. 
 
Matkakustannusten korvausten suorittamisen edellytyksenä 
on, että matkalasku esitetään viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa matkan päättymisestä. 
 
Matkan on perustuttava todellisiin kustannuksiin. 

 
14 §  

Erimielisyyden ratkaiseminen 
 

Jos luottamushenkilön vaatima palkkio tai kustannusten kor-
vaus on evätty, kunnanhallitus ratkaisee palkkion tai korvauk-
sen määrän. 

 
15 § 
Voimaantulo  
  Tämä luottamushenkilöiden palkkiosääntö tulee voimaan 

1.8.2018 ja samalla se kumoaa siihen saakka voimassa ole-
van luottamushenkilöiden palkkiosäännön. 


