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V OSA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 
   

17 luku Luottamushenkilöille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset 
 

148 § Soveltamisala 
 

Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen 

hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita 

luottamustoimenvuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon 

järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannustenkorvausta ja 

päivärahaa (kust.lajit mainittu myöhemmin ko.§:ssä) tämän hallintosäännön palkkio-

osan mukaan. Viranhaltijalle maksetaan kokouspalkkio kertapalkkio toimielimen 

luottamushenkilöjäsenille maksettavan kokouspalkkion suuruisena muuna aikana kuin 

klo 8-16 pidetyistä kokouksista. 

 

 149 § Kokouspalkkiot 
 

Kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 

 

Kuntayhtymävaltuusto        120 € 

Kuntayhtymähallitus       120 €  

 Tarkastuslautakunta   120 € 

 Palkkatoimikunta, rakennustoimikunta 120 € 

 Johtokunta        120 € 

 Muut toimielimet   120 €   

 

Lautakunnan jaoston kokouksesta maksetaan sama palkkio kuin asianomaisen 

lautakunnan kokouksesta. 

Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisten 

toimielinten kokousta tai seminaaria, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja 

päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja tai kokouksen tai seminaarin kulkua 

kuvaava muistio. 

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle 
maksetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen 

edellä mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. 
Yhtymävaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu 

yhtymähallituksen kokoukseen samoin kuin yhtymähallituksen puheenjohtajalle, joka 

osallistuu muiden hallintoelinten kokouksiin yhtymähallituksen puheenjohtajana tai 
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muutoin määrätylle edustajalle suoritetaan kokouspalkkio samojen periaatteiden 

mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle. 

Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen 

jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle kokoukseen osallistumisesta toimielimen 

jäsenen kokouspalkkio, samoin luottamushenkilölle tai viranhaltijalle, joka on 

asiantuntijana kutsuttu kuultavaksi toimielimen kokoukseen. 

 

150 § Palkkio lisätunneilta 
 

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan edellä mainittu kokouspalkkio 

50 %:lla korotettuna kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen 

alkavaa tuntia kohden, ei kuitenkaan kokouksen kestettyä yli kuusi tuntia. Korotus 

lasketaan peruspalkkiosta. 

 

 151 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta 
 

Jos toimielin pitää saman kalenterivuorokauden aikana useamman kuin yhden 

kokouksen ja/tai jäljempänä mainitun toimituksen, katsotaan ne kokouspalkkioita 

laskettaessa samaksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. 

 

 152 § Esittelijän ja sihteerin palkkio 
 

Esittelijänä ja toimielimen sihteerinä toimivalle viranhaltijalle tai luottamushenkilölle 

suoritetaan kertapalkkio / kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. 

 

153 § Vuosipalkkiot 
 

Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen toimintaan 

liittyvistä tehtävistä seuraavat vuosipalkkiot: 

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja          1 500 €  

Yhtymähallituksen puheenjohtaja       2 500 € 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja       1000 € 

 

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa 

vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden ajan. Tästä alkaen 

maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 

365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 
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154 § Katselmus, neuvottelu ja muu toimitus 
 

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kuntayhtymän 

toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella, ja josta laaditaan 

pöytäkirja tai muistio, maksetaan ao. toimielimen kokouspalkkion suuruinen 

kokouspalkkio. 

Koulutukseen, retkiin, vierailuihin yms. osallistumisesta ei makseta palkkiota ellei 

asianomainen toimielin siitä erikseen päätä. 

 

155 § Kuntayhtymän nimeämät edustajat 
 

Kuntayhtymän edustajaksi kuntien yhteistoimintaelimeen, osakeyhtiöön, 

osuuskuntaan jne. valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin osin 

kuten yhtymävaltuuston jäsenen palkkiosta on määrätty, ellei ko. toimielimen 

toimesta makseta palkkiota. Kokouspalkkio määräytyy nimeävän elimen 

kokouspalkkion perusteella. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että 

luottamushenkilö esittää selvityksen osallistumisestaan kokoukseen. 

 

156 § Tilintarkastus 
 

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun mukaan. 

 

157 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen 
 

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja 

kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, 

lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Korvaus maksetaan 

kultakin alkavalta tunnilta, enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Korvauksen 

enimmäismäärä on 30 euroa/tunti. 

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä 

työnantajan todistus, josta on käytävä menetetyn työansion määrän lisäksi ilmi, että 

luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksenhakijan työaikaa 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 kirjallinen vakuutus ja laskelma ansionmenetyksestään. 

Mikäli työnantaja ei ole pidättänyt luottamushenkilön palkasta luottamustoimeen 

käytetyn ajan palkkaa, ja luottamustoimen hoitamisesta on aiheutunut 

lisäkustannuksia voi työnantaja periä luottamushenkilön ansionmenetyskorvauksen 

aiheutuneiden korvausten kattamiseksi. Korvaus on kuitenkin enintään yllä olevan 1. 

momentin suuruinen. 

Edellä mainittua työnantajan todistusta tai selvitystä laskelmaa ansionmenetyksestä ei 

vaadita, jos todellinen ansionmenetys on enintään 15 euroa/tunti.  
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Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 

palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, 

luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista 

kustannuksistaan.  

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten 

korvaushakemus on esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa henkilölle, jolle 

voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 

 

158 § Muut korvaukset Matkakustannusten korvaaminen 
 

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi 

tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, 

ateriakorvausta, majoituskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin 

osin kunnallisen yleisen virkasopimuksen mukaisesti. 

Luottamushenkilön luottamustehtävän hoitamisesta johtuvat matkakustannukset 

korvataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 

 

159 § Palkkioiden maksaminen 
 

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa 30.6. ja 31.12. 

 

160 § Muut palkkiot 
 

Luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, kuntayhtymävaltuusto 

määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. 

 

161 § Ohjeet ja erimielisyyden ratkaiseminen 
 

Kuntayhtymähallitus voi antaa tarkempia ohjeita tämän luvun soveltamisessa ja on 

toimivaltainen ratkaisemaan tämän luvun mukaisten palkkioiden ja korvausten 

määrän, mikäli niistä on syntynyt erimielisyyttä. 

 

  

162 § Sähköinen päätöksentekomenettely 
 

Kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla alennettuna. Kokouspalkkion maksamisen 
edellytyksenä on, että jäsen on osallistunut sähköiseen päätöksentekomenettelyyn. 

 

163 § Kokouksen peruuntuminen 

  
Jos toimielimen kokous ei ole laillisesta kutsusta huolimatta päätösvaltainen eikä 
kokousta voida pitää, maksetaan kokoukseen osallistuneille luottamushenkilöille 
kokouksesta maksettava peruspalkkio. 
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164 § Palkkion maksamisen edellytykset  
 

Kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että luottamushenkilö on ollut läsnä koko 
kokouksen keston ajan tai vähintään 0,5 h, lukuun ottamatta peruuntunutta kokousta. 

Puheenjohtajan kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että hän toimii 
puheenjohtajana koko kokouksen ajan tai vähintään 0,5 tuntia.  

 
Palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän hoitamisesta 

laadittuihin muistioihin, johon on asianmukaisesti merkitty kokouksen/tilaisuuden 
kesto, läsnäolijat sekä saapumiset ja poistumiset. 
  

Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi 

ajaksi. 

 

165 § Voimaantulo 

  
Tämä palkkiosääntö astuu voimaan 1.8.2021 alkaen, ja samalla kumotaan 1.7.2017 

voimaan tullut palkkiosääntö. 

 


