
KITTILÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA  

MATKUSTUSSÄÄNTÖ 

 
Hyväksytty:  Kvalt 8.4.2013 § 37 

  

Voimaantulo:  1.5.2013 

 

 

1 § 

SOVELTAMISALA 

 

Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamises-

ta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoi-

men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten hoidon järjestämi-

sestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja 

päivärahaa tämän säännön mukaisesti.  

 

Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu yhteisöjen toimieli-

meen tai muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen kuin kuntayhtymän 

toimielimeen valitulle kunnan edustajalle maksetaan kokouspalkkioita 

soveltuvin kohdin samojen perusteiden mukaan kuin 2-5 §:ssä on mää-

rätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai toimielimen 

suorittamana.  

 

Tätä palkkiosääntöä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli kunnan luottamus-

henkilö saa palkkion ja korvauksen luottamustehtävän hoitamisesta kun-

tayhtymältä tai muulta taholta tai jos palkkioperusteista on toisin määrät-

ty.  

 

Kokouksella tarkoitetaan kuntalain, muun lain tai asetuksen mukaisesti 

asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoonkutsut-

tu ja päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja. 

 

Tässä säännössä mainitut palkkiot ja korvaukset maksetaan neljännes-

vuosittain luottamushenkilön osoittaman rahalaitoksen tilille.  

 

 

2 § 

KOKOUSPALKKIOT 

 

1. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 

 

Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat ja toimikunnat  

sekä kunnanhallitus ja sen jaostot ja toimikunnat   75 € 

 

Tarkastuslautakunta     60 € 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta, koululautakunta, vapaan  

sivistystyön lautakunta, tekninen lautakunta,  rakennus- ja ympäristölau-

takunta, ravintopalvelu liikelaitoksen, tilapalveluliikelaitoksen ja elin-

keinotoimen liikelaitoksen Kideven johtokunnat                     60 €
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Muut lautakunnat sekä toimikunnat, valiokunnat ja  

muut toimielimet sekä koulujen johtokunnat   50 € 

 

2.  Toimielimen puheenjohtajana toimivalle puheenjohtajana toimivalle  

 luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna.  

 

3.  Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan  

 osallistumisesta kunnanhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin kun- 

 nanhallituksen jäsenille. 

 

4. Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan osal- 

 listumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin  

 valtuuston jäsenelle. 

 

5.  Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen määräyksestä  

 lautakunnan kokouksiin osallistuvalle kunnanhallituksen muulle jäse- 

 nelle maksetaan sama palkkio kuin lautakunnan jäsenelle. 

 

6.  Valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelusta, joka on kutsuttu koolle  

 kunnan viranomaisen toimesta, maksetaan palkkio samalla tavalla kuin  

 valtuuston kokouksesta. 

 

7. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan kokouspalkkio  

50 %:lla korotettuna 

 

 

3 § 

SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET 

 

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona kokoontuu 

yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksesta ainoas-

taan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut 

vähintään kahta tuntia. 

 

4 § 

PUHEENJOHTAJIEN VUOSIPALKKIOT 

 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäl-

jempänä mainituille luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraa-

vat vuosipalkkiot: 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 1.300 € 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja 1.700 € 

Lautakuntien  puheenjohtajat    500 € 

 

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviä, hänen oikeutensa 

vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden. 

Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuoro-

kautta kohden 365. osa palkkiosta siihen saakka, kunnes puheenjohtaja 

palaa hoitamaan tehtäviään.  
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5 § 

VAALILAUTAKUNTA JA –TOIMIKUNTA 

 

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheen-

johtajalle ja jäsenille maksetaan kultakin toimituspäivältä jäljempänä 

mainittu palkkio, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suo-

ritettavasta laskentatehtävästä: 

 

- keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 90 € 

 

- vaalilautakunnan ja –toimikunnan puheenjohtaja 85 € 

 

- lautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen 80 € 

 

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan 

palkkiosäännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen ko-

kouspalkkio. 

 

 

6 § 

LUOTTAMUSHENKILÖSIHTEERIN PALKKIO 

 

Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan asian-

omaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.  

 

 

7 § 

MUUT PALKKIOT 

 

Katselmuksesta, neuvottelusta, muusta toimituksesta tai kokouksesta, 

johon kunnan luottamushenkilö osallistuu toimielimen päätöksen perus-

teella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio samoin kuin koulutustilai-

suudesta, johon toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen pe-

rusteella, suoritetaan palkkiona 50 €/päivä. 

 

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastajalle suoritetaan erilliseen tar-

kastustoimitukseen osallistumisesta palkkiona 20 €. 

 

Luottamushenkilöille, joka kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen ni-

meämänä edustaa kuntaa määrätyssä asiassa tai osallistuu tiettyä asiaa 

varten nimettyyn lähetystöön tai tiedotustilaisuuteen suoritetaan palkkio-

ta 50 €. 

 

Kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen luottamushenkilölle määrää-

mästä erityistehtävästä voidaan suorittaa palkkiota 50 €/päivä. 
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10 § 

ANSIONMENETYKSEN KORVAAMINEN 

 

1.  Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luot-

tamustoimen vuoksi 1 §:ssä mainituista kustannuksista kultakin alkaval-

ta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta (8) tunnilta kalen-

terivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 30 €. Ansion-

menetyskorvaus suoritetaan kuitenkin ilman ylärajaa työnantajan pal-

kanpidätystodistuksen perusteella ja yrittäjän osalta korvausperusteena 

vastaavasti YEL:n tai MYEL:n mukainen vuositulon määrä. 

 

2.  Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen 

osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvi-

tys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoi-

men hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänel-

le ei makseta siltä ajalta palkkaa.  

 

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

teessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 

tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luot-

tamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. 

 

4.  Edellä 2 ja 3 momenteissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, 

jos korvattava määrä on enintään 22 €/tunti. Luottamushenkilön tulee 

tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luotta-

mustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.  

 

5.  Saadakseen korvauksia kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi ai-

heutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten hoidon järjestämisestä tai muusta 

vastaavasta syystä luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä 

selvitys tällaisista kustannuksista. Kustannusten enimmäismäärää nouda-

tetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty. 

 

 

11 § 

MATKAKUSTANNUSTEN  KORVAUS JA PÄIVÄRAHA 

 

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta 

johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, ma-

joittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulko-

maille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten saamisessa noudatetaan ä 

kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen  määräyksiä. Kunnanhallituk-

sella on yksittäistapauksissa oikeus määrätä toisin matkakustannusten 

korvauksista ja majoittumiskorvauksista. 
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12 § 

PUHELINKORVAUKSET 

 

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen  puheenjohtajan luottamustoi-

men hoitamisen vuoksi syntyneet puhelinkulut korvataan luotettavaa 

selvitystä vastaan. 

 

 

13 § Ansionmenetyksen kustannusten sekä matkakustannusten ja siihen liit-

tyvien korvausten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden 

kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten 

mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 

 

14 § 

SOVELTAMISOHJEET 

 

Tämän säännön soveltamisesta antaa kunnanhallitus tarvittaessa tar-

kemmat ohjeet. 

 

 

15 § Tämä sääntö tulee voimaan 1.5.2013 ja samalla kumotaan 1.1.2006 voi-

maantullut palkkiosääntö. 


