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OTE PELKOSENNIEMEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖSTÄ  

Päivitetty kvalt 10.3.2020 § 17 

Voimaantulo 1.4.2020 

V OSA 

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN 

PERUSTEET 
 

16 Luku 

Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 

 

160 § Yleistä  

Tämän luvun mukaan luottamushenkilöille suoritetaan: 

1) palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, 

2) korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvista ansionmenetyksistä, 

matkakustannuksista, sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 

vastaavasta syystä ja 

3) päivärahaa sekä ateria- ja majoituskorvausta. 

161 § Kokouspalkkion määrä  

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:  

1) Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kunnanhallitus 50 €/kokous  

2) Hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta ja tarkastuslautakunta 40 €/kokous  

3) Muut toimikunnat, vaikuttamistoimielimet ja toimielinten nimeämät työryhmät 40 €/kokous  

Kokouksessa puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 

prosentilla korotettuna. 

Toimikunnan jäsenelle, joka on valittu tehtäväänsä virka-aseman perusteella, maksetaan 

kokouspalkkio kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.  

162 § Osallistuminen kunnan toisen toimielimen kokoukseen  

Mikäli toimielimen luottamushenkilöjäsen tai sen valitsema luottamushenkilöedustaja voi 

osallistua kunnan toisen luottamuselimen kokoukseen, maksetaan kyseiselle jäsenelle tai 

edustajalle sama kokouspalkkio kuin kokoontuvan toimielimen jäsenelle.  

Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan myös luottamushenkilöön, joka asiantuntijana on 

kutsuttu kuultavaksi toimielimen kokoukseen.  
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163 § Samana päivänä pidetyt kokoukset  

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona kokoontuu yhtenä päivänä 

useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen 

kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään neljää tuntia.  

164 § Osallistuminen koulutukseen  

Luottamushenkilölle, joka osallistuu Pelkosenniemen kunnan järjestämään koulutustilaisuu- 

teen vähintään kolmen tunnin ajan, maksetaan koulutuspäivältä puolet 161 §:n 1 mom. 2) - 

kohdan mukaisesta palkkiosta.  

165 § Osallistuminen valtuuston tai hallituksen seminaari- tai informaatiotilaisuuteen  

Valtuutetuilla ja kunnanhallituksen jäsenille ja varsinaisen jäsenen sijaan osallistuvalle 

varajäsenelle, jotka osallistuvat kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen puheenjohtajan koolle 

kutsumana seminaari- tai informaatiotilaisuuteen mm. iltakouluun, maksetaan puolet 161 §:n 

1 momentin 1) -kohdan palkkiosta.  

166 § Osallistuminen muihin tilaisuuksiin  

Luottamushenkilölle, jonka kunnanvaltuusto, kunnanhallitus tai lautakunta on valinnut 

sellaiseen edustajankokoukseen, neuvotteluun, kunnallishallinnon alaan kuulumattomaan 

toimielimeen tai tehtävään, josta ei makseta palkkiota, maksetaan 161 §:n kohdan 1 

mukainen palkkio. 

167 § Luottamushenkilösihteerin palkkio  

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai 

muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen 

toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.  

168 § Pöytäkirjan tarkastuspalkkio 

Mikäli pöytäkirja tarkastetaan muutoin kuin kokouksessa, maksetaan pöytäkirjan tarkastajille 

toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna edellyttäen, että pöytäkirja 

tarkastetaan ajallaan.   

 

169 § Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan palkkio  

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle 

maksetaan äänestys- tai tarkastuspäivältä seuraavat palkkiot:  

Keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtaja 120 €/pv  

Lautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen 100 €/pv  

Muutoin keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokouksiin sovelletaan 

tämän säännön 159 §:n määräyksiä.  
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170 § Vuosipalkkiot  

Kokousten ulkopuolella hoidettavista luottamustehtävistä maksetaan vuosipalkkiot seuraaville 

luottamushenkilöille:  

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja   1200 € 

Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat  600 €  

Kunnanhallituksen puheenjohtaja   2400 € 

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja   600 € 

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja  500 € 

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja  500 €   

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja   500 € 

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen 

oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen 

jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus saada suhteellinen osa 

vuosipalkkiosta.  

171 § Ansionmenetyskorvaus  

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, 

joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä 

tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 

kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.  

Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 30 €.  

Ansionmenetyskorvaus maksetaan suoraan työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää. 

Työnantajan tulee tällöin toimittaa kunnalle lasku, josta tulee käydä ilmi, että 

luottamustehtävän hoitoon käytetty aika olisi ollut työntekijän normaalia työaikaa, että 

työnantaja on maksanut työntekijälle luottamustehtävän hoitamiseen käytetyltä ajalta palkkaa 

ja palkasta on maksettu kaikki lakisääteiset työnantajamaksut. Laskussa on eriteltävä palkan 

ja työn- antajamaksujen osuus. Korvaus maksetusta palkasta voi olla enintään edellä 1 

momentissa mainitun enimmäismäärän suuruinen.  

Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan 

todistus siitä. Työnantajan 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 ansionmenetys perustuu edellisen vuoden 

vahvistetun verotettavan tulon perusteella laskettavaan tuntikorvaukseen.  
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Edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvaus on 

enintään 10 €/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus 

ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.  

172 § Vaatimusten esittäminen  

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden 

kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun 

hyväksyminen.  

173 § Palkkion maksaminen  

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain ja ansionmenetysten 

korvaus kohtuullisen ajan kuluessa vaatimuksen esittämisestä.  

174 § Matkakustannusten korvaus  

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen 

matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, 

yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä 

korvausten saamisessa noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 

määräyksiä, kuitenkin siten, että kunnanhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä 

toisin matkakustannusten korvauksesta.  

Jos luottamushenkilö työn, opiskelun tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi asuu tilapäisesti 

toisella paikkakunnalla, korvaus maksetaan korkeintaan kunnan rajalta.  

175 § Valtuutus palkkioiden tarkistukseen  

Palkkiosäännön korvauksia voidaan tarkistaa kerran valtuustokauden aikana.  

176 § Erinäisiä määräyksiä  

Palkkiosäännön soveltamisohjeet antaa tarvittaessa kunnanhallitus, joka myös ratkaisee 

sääntöä koskevat erimielisyydet.  

 


