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RAUTALAMMIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN 
PALKKIOSÄÄNTÖ 
 
Kunnanvaltuuston hyväksymä x.x. 
Voimaantulopäivä 1.12.2021 
Muutokset voimassa palkkionmaksukaudella 1.12.2021-30.11.2022  
 
1 § 
Soveltamisala  
 

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoita-
misesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luot-
tamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjes-
tämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvaus-
ta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 

 
2 § 
Kokouspalkkiot  
 

1. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan kokouspalkkiota seuraa-
vasti: 

A. Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat  80 euroa 
B. Kunnanhallitus ja sen jaosto   65 euroa 
C. Tarkastuslautakunta    65 euroa 
D. Muut lautakunnat     50 euroa 
E. Johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 50 euroa 

 
 Lautakunnan jaoston kokouksesta maksetaan sama palkkio kuin asian-

omaisen lautakunnan kokouksesta. 
 

 Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kuntalain tai muun lain 
tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista ko-
kousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa 
laaditaan pöytäkirja. 

 
2. Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapu-

heenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen 
toimielimen jäsenen edellä 1. momentissa mainittua kokouspalkkiota 
korotettuna 50 %:lla. Sellaiselle puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajal-
le, joka saa toimestaan tämän säännön 4 §:n mukaan vuosipalkkiota, 
korotukset suoritetaan siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää vuosi-
palkkion määrän. 

 
3. Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osal-

listuu kunnanhallituksen kokoukseen samoin kuin kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu kun-
nanvaltuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin kun-
nanhallituksen määräämänä edustajana, suoritetaan kokouspalkkio 
samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenil-
le. 
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3 § 
Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 

1. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1. momentis-
sa mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion mää-
rästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden, ei kuiten-
kaan enää kokouksen kestettyä yli kuusi tuntia. 

 
2. Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yh-

den kokouksen tai jäljempänä  6 §:ssä mainitun toimituksen, katsotaan 
ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten 
välinen aika ole yli kaksi tuntia. 

4 § 
Vuosipalkkiot 
 

1. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajille maksetaan 
edellä 3 §:n 1 momentissa määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi pu-
heenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti: 

 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja  1.287 euroa 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja  2.178 euroa 
 
Sekä puhelinkorvausta: 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja     270 euroa 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja     270 euroa 
 

2. Kunnanvaltuuston ja –hallituksen varapuheenjohtajille maksetaan vuo-
sipalkkiota 2 §:n 1. momentissa määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi 
varapuheenjohtajan tehtävistä seuraavasti: 

 
Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat   347 euroa 
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat   347 euroa 
 

3. Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen 
oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuu-
kauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalente-
rivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes 
puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 

 
5 § 
Sihteerin palkkiot 
 
 Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan, jollei hän 

saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota, kokouspalkkio   
50 %:lla korotettuna. 

 
6 §  
KVTES:in mukainen kokouspalkkio viranhaltijalle/työntekijälle 
 
 KVTES:in mukaan viranhaltijalle maksetaan toimivaltaisen viranomaisen 

määräämä kokouspalkkio, jos viranhaltija/työntekijä on kokouksessa toimi-
valtaisen viranomaisen määräyksen nojalla muulloin kuin säännöllisenä 
työaikanaan vähintään puoli tuntia (½) tai niin, että kokous alkaa vähintään 
kaksi tuntia hänen varsinaisen työaikansa päättymisen jälkeen.  Kokous-
palkkiota ei makseta viranhaltijalle/työntekijälle, joka saa kokouksen ajalta 
lisä-, ilta-, yli-, yö- tai sunnuntaityökorvauksen tai eri palkan tai palkkion ko-
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kouksessa suoritettavasta tehtävästä. Tässä säännössä koko kunnan hen-
kilöstöön sovelletaan päivittäistä toimistotyöaikaa klo 8.00-16.00.  

 
 Viranhaltijalle/työntekijälle maksettavat kokouspalkkiot ja korvaukset sekä 

ehdot ovat samat kuin luottamushenkilöille maksettavat palkkiot ja korvauk-
set. 

 
 Toimielimen viranhaltija-esittelijälle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla ko-

rotettuna. 
 
7 § 
Katselmus, neuvottelu, toimitus 
 

1. Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnan 
toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta 
laaditaan pöytäkirja tai muistio tai muu todennettavissa oleva asiakirja, 
maksetaan palkkiota 45 euroa. Sama palkkio maksetaan myös toimi-
tuspäivältä. 

 
2. Yli kolme tuntia kestävästä edellä 1. momentissa mainitusta katselmuk-

sesta, neuvottelusta, toimituksesta tai toimituspäivältä suoritetaan palk-
kio 50 %:lla korotettuna. 

 
3. Tämän pykälän mukaista palkkiota ei kuitenkaan suoriteta luottamus-

henkilönä toimivalle kunnan viranhaltijalle, jollei kunnanvaltuusto ole 
erikseen niin päättänyt. 

 
8 § 
Edustajain kokoukset 
 

1. Kunnan edustajaksi kuntayhtymiin tai kuntien edustajainkokouksiin valit-
tujen luottamushenkilöiden palkkioista on voimassa mitä edellä 2. §:ssä 
on määrätty kunnanvaltuuston jäsenten palkkioista. 

 
2. Mitä 1. momentissa on sanottu, ei kuitenkaan noudateta, jos kunnan 

edustaja saa palkkion luottamustehtäviensä hoitamisesta kuntayhtymäl-
tä tai jos palkkioperusteesta on toisin määrätty. 

 
3. Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun yhteislautakuntaan 

tai muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen kuin 1. momentissa tarkoitet-
tuun valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin kohdin 
samojen perusteiden mukaan kuin 2-7 §:ssä on määrätty kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajan, jäsenen tai sihteerin palkkiosta. 

 
9 § 
Tilintarkastajat 
 
 Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun perusteella. 
 
10 § 
Käräjäoikeuden lautamiehet 
 
 Käräjäoikeuden lautamiehille maksetaan palkkiota kultakin käräjäpäivältä 

oikeusministeriön päätöksen mukaisesti 
. 
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11 § 
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta 
 

1. Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan 
kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon 
samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta las-
kentatyöstä seuraavasti: 

 
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle 240 euroa 
Vaalilautakunnan jäsenelle  180 euroa 
Vaalitoimikunnan puheenjohtajalle 130 euroa 
Vaalitoimikunnan jäsenelle  100 euroa 
 

2. Keskusvaalilautakunnan sihteerille maksetaan työajan ulkopuolella suo-
ritetusta työstä keskusvaalilautakunnan vahvistama palkkio. 

 

12 § 
Erityistehtävät 
 

1. Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, 
kunnanvaltuusto määrää palkkiot erikseen. 

2. Kunnanvaltuuston tai –hallituksen luottamushenkilöille määräämästä 
erityistehtävästä kunnanhallituksen harkinnan mukaan voidaan suorit-
taa palkkiota seuraavasti: 

 
Alle 3 tuntia 45 euroa 
3-6 tuntia 54 euroa 
Yli 6 tuntia 63 euroa 
 

13 § 
Ansionmenetyksen korvaus 
 

1. Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansi-
onmenetyksestä luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoite-
tuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmän 
kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen 
enimmäismäärä on 20 euroa. 

 
2. Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä, luottamushenkilön tu-

lee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä il-
mi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työ-
aikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. 

 
3. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuh-

teessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tu-
lee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksistään. 

 
4. Edellä 2. ja 3. momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadi-

ta, jos korvattava määrä on enintään 10 euroa tunnilta. Luottamushenki-
lön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen 
ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 
5. Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi ai-

heutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muus-
ta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittä-
vä selvitys tällaisista kustannuksistaan. Kustannusten enimmäismää-
rään noudatetaan mitä edellä 1. momentissa on määrätty. 
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14 § 
Vaatimusten esittäminen 
 
 Ansiomenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitet-

tävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien 
määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 
15 § 
Palkkioiden maksaminen 
 
 Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain eli 20.3., 

20.6., 20.9. ja 20.12. Toimielimien sihteerit huolehtivat ja vastaavat, että 
palkanlaskentaan toimitetaan toimielimien kokouspalkkioasiakirjat määräai-
kaan mennessä palkkioiden maksamista varten. 

 
16 § 
Luottamushenkilöiden kokousmatkat ja muut luottamustoimen hoitamisesta johtuvat  
matkustuskorvaukset 
 
 Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoita-

miseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päi-
värahaa, ateriakorvausta, majoituskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivä-
rahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. 
Luottamushenkilöille maksetaan erikseen info- ja koulutustilaisuuksiin osal-
listumisesta matkakorvaus ja kokouspalkkio 2 §:n kohdan D. Muut lauta-
kunnat –kohdan mukaan. 

  
17 §  
Voimaantulo Tämä sääntö on voimassa 1.12.2021 - 30.11.2022 maksettavissa korvauk-

sissa. 
 
 
 
__________________ 


