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Puumalan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö 

Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 2.5.2017 § 16 
Voimaantulo: 1.6.2017 
 

1 § 
Soveltamisala 

Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta, korvausta 
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä 
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti. 

2 § 
Kokouspalkkiot 

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 

1. Valtuusto ja kunnanhallitus, 50  € 
2. Lautakunnat, toimikunnat, 40 € 
3. Muut toimielimet, koulutukset sekä työryhmät, 30 € 

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 
prosentilla korotettuna. 

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta 
kunnanhallituksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen jäsenelle. 
Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ja 
sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle. 

Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen määräyksestä lautakunnan tai 
johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kunnanhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama 
palkkio kuin lautakunnan tai johtokunnan jäsenelle. 

Nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston kokouksista ei suoriteta kokouspalkkiota. 
Nuorisovaltuuston edustajalle valtuustossa ja hyvinvointilautakunnassa maksetaan kuitenkin sama 
kokouspalkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle. 

Soveltamisohje 
Jos toimielimen määräysten mukaan koolle kutsuttua kokousta ei saada päätösvaltaiseksi jäsenten 
vähälukuisuuden vuoksi, maksetaan kokouspalkkio paikalle tulleille jäsenille. 

Kunnanvaltuutetuille ja kutsutuille varavaltuutetuille sekä kunnanhallituksen varsinaisille ja 
kutsutuille varajäsenille, jotka osallistuvat valtuuston tai hallituksen koolle kutsumaan seminaari- 
tai informaatiotilaisuuteen, maksetaan kokouspalkkio tämän kohdan mukaisesti. Palkkio-oikeus on 
myös lautakuntien koolle kutsumien seminaari- tai informaatiotilaisuuksien osalta. Lautakuntien 



   

 

jäsenillä ja kutsutuilla varajäsenillä on oikeus palkkioon lautakuntien omien seminaari- ja 
informaatiotilaisuuksien osalta.  

Luottamushenkilölle, joka osallistuu Puumalan kunnan järjestämään koulutustilaisuuteen 
vähintään kahden tunnin ajan, maksetaan koulutuspäivältä kokouspalkkio tämän kohdan 
mukaisesti. 
 
  

3 § 
Samana päivänä 

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona kokoontuu yhtenä 
päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen 
kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia. 

4 § 
Pöytäkirjantarkastuspalkkio 

Kokouksen ulkopuolella tapahtuvasta pöytäkirjantarkastuksesta korvataan matkakustannukset 
tämän säännön 11§:n mukaisesti. 

5 § 
Vuosipalkkiot 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville 
luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: 
- valtuuston puheenjohtaja 1.500 € 
- valtuuston varapuheenjohtajat 500 € 
- kunnanhallituksen puheenjohtaja 2.000 € 
- kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 500 € 
- hyvinvointilautakunnan, teknisen lautakunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 700 € 
 

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 
niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana vuosipalkkioon oikeutettu on ollut estynyt 
hoitamaan tehtäväänsä. 

Soveltamisohje 
Vuosipalkkioon sisältyy mm. seuraavat; 
- korvaus kokouksiin valmistautumisesta 
- asioihin perehtymisestä 
- asioiden tiedottamisesta 
- kuntalaisten yhteydenotoista tai kuntalaistapaamiset 
- neuvottelut, joista ei laadita pöytäkirjaa tai muistiota 
- onnittelukäynnit 



   

 

- tutustumismatkat 
- vierailut 
- edustustilaisuuksiin osallistuminen ja muihin tilaisuuksiin osallistuminen, ellei edellä mainittuihin 
tilaisuuksiin ole erikseen toimielimen päätöksellä henkilöä nimetty. 

Edellä mainituista tilaisuuksista maksetaan matkakorvaukset KVTES:in mukaisesti. 
Ansionmenetyksen korvaamisesta on määräykset kohdassa § 9. 
  

6 § 
Vaalilautakuntien palkkiot 

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle 
maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio 
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä: 

- keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, 100 € 
- vaalilautakunnan ja -toimikunnan puheenjohtaja, 90 € 
- keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen,70 € 

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 §:n 
mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio. 

Soveltamisohje 
Vaalimateriaalin noutamisesta keskusvaalilautakunnalta ja vaalien valmistelusta ei makseta 
erillistä palkkiota. 

7 § 
Luottamushenkilösihteerin palkkio 

Sihteerinä toimivalle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta 
erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen 
jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna. 

8 § 
Toimituspalkkio 

Toimituspalkkion suuruus on 30 euroa. 

Toimituspalkkiota maksetaan luottamushenkilölle, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä 
tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun, tilaisuuteen tai toimitukseen edustaa kuntaa tai valvoo 
toimialaansa. 

Kunnanjohtajalta toimeksiannon saaneelle luottamushenkilölle suoritetaan niin ikään 
toimituspalkkio. 

Luottamushenkilölle, joka määrättynä tai oikeutettuna osallistuu koulutustilaisuuksiin tai 
seminaareihin, ei suoriteta tämän sääntökohdan tarkoittamaa palkkiota. 



   

 

Soveltamisohje 
Toimituspalkkiota maksetaan myös osallistumisesta toimielimen erikseen nimeämänä 
katselmukseen, edustustilaisuuteen, rekrytointihaastatteluun tai kunnan edunvalvontaa 
edellyttävään tilaisuuteen, jossa henkilö edustaa kuntaa, tai valvoo toimialaansa, saa 
toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen 
toimituspalkkion, jollei kunnanhallitus erityisessä tapauksessa toisin päätä. 

Palkkion maksamisen edellytyksenä on toimielimen tai kunnanjohtajan kirjallinen päätös 
edustajaksi nimeämisestä tai valvontavelvolliseksi määräämisestä. 

Luottamushenkilön osallistuessa asianomaisen toimielimen ennalta hyväksymään koulutukseen 
maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukainen päiväraha tai yksi kokouspalkkio ja 
matkakustannukset sekä ansionmenetyskorvaus. 

Kunnan edustajaksi kuntayhtymiin tai kuntien edustajakokouksiin valittujen luottamushenkilöiden 
palkkioista on voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty valtuuston jäsenen palkkiosta. Palkkio 
suoritetaan siinä tapauksessa, että kuntayhtymä ei suorita palkkiota. 
  

9 § 
Ansionmenetysten korvaaminen 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita 
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 
vastaavasta syystä. Korvausta maksetaan osallistumisesta 

-  kunnan toimielimen kokoukseen 
-  kunnan toimielimen seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen 
-  kunnan järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen 
-  kunnan toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan. 

Korvausta maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta 
tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä 
matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään tunti matka-aikaa kumpaankin 
suuntaan. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 45 €. 

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan 
todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös 
käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että 
hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Ansionmenetysaika voidaan maksaa suoraan 
luottamushenkilön työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää. 

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai 
muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys 
ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. 



   

 

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 20 € 
tunnissa. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen 
ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

Kunnan luottamustehtävän hoitoon käytetyltä ajalta maksetaan kunnan palveluksessa olevalle 
luottamushenkilölle hänen varsinainen palkkauksensa, ellei laista, asetuksesta tai muusta 
määräyksistä muuta johdu. 

Saadakseen korvausta muista tässä pykälässä tarkoitetuista kustannuksista luottamushenkilön 
tulee esittää kirjallinen selvitys kustannusten perusteesta ja määrästä. Ulkopuoliselle 
suorittamistaan kustannuksista (esim. lapsenhoitopalkkio) tulee esittää tosite. Luottamushenkilön 
tulee anomuksessaan vakuuttaa, että kustannus on ollut tarpeellinen luottamustoimen hoitamisen 
vuoksi. Korvauksen enimmäismäärä näistä kustannuksista on 30 euroa/tunti. 

Soveltamisohje 
Mikäli luottamushenkilö on yrittäjä, niin kustannuksista tulee esittää hyväksyttävä selvitys joko 
yrittäjän tilitoimistolta tai todistus viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisesta tulosta verottajalta. 
Yrittäjien osalta ansiotuloksi lasketaan verotuksessa vahvistetut ansiotulot sekä sellaiset 
osinkotulot, jotka on nostettu yhtiöstä, joista ansiomenetyskorvauksen hakija omistaa yli 50 
prosenttia. 

Jos luottamushenkilöllä on lapsi tai puoliso tai hän toimii lain tarkoittamana omaishoitajana 
henkilölle, joita ei voi jättää luottamustoimen hoidon ajaksi ilman ulkopuolista hoitajaa, korvataan 
hoitajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset edellyttäen, että luottamushenkilö lääkärin 
todistuksilla tai muilla asiakirjoilla osoittaa, että hoitajan palkkaaminen on ollut välttämätöntä. 
Korvaus maksetaan alalla yleisesti noudatettavan tason mukaisesti. 

Mikäli ansionmenetyksen peruste tai määrä ei ole yksiselitteisesti osoitettavissa, päättää 
kunnanhallitus ansionmenetyksen korvauksen kohtuullisesta maksamisesta. 

Osallistuminen kunnan puheenjohtajiston kokoukseen oikeuttaa korvaukseen ansionmenetyksestä. 

Osallistuminen "toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan" 
voi tarkoittaa, että luottamushenkilön osallistumista on esimerkiksi toimielimen, kunnanjohtajan 
tai toimialajohtajan toimesta edellytetty tai että luottamushenkilö on nimenomaisesti määrätty 
osallistumaan. Ansionmenetystä voidaan maksaa myös, milloin osallistuminen perustuu 
kunnanjohtajan päätökseen tai määräykseen. 
  

10 § 
Pöytäkirjat palkkioperusteina 

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden lukuun ottamatta 5 §:ssä tarkoitettuja palkkioita tulee 
perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. 
Toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat 
ilmoitukset neljännesvuosittain. 



   

 

Soveltamisohje 
Palkkio voi perustua myös muuhun annettuun luotettavaan selvitykseen. 
  

11 § 
Matkakustannusten korvaaminen 

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen 
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, 
kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa 
noudatettavasta  menettelystä, ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen 
virkaehtosopimuksen määräykset, kuitenkin siten, että kunnanhallituksella on yksittäistapauksessa 
oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta. 

Alle kolmen kilometrin yhdensuuntaisilta matkoilta ei matkakustannusten korvausta kuitenkaan 
suoriteta. 

Soveltamisohje 
Kokousmatkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta auton kilometrikorvauksen mukaisesti 
niille kunnan luottamushenkilöille, joiden yhdensuuntainen matka vakinaisesta asunnosta 
luottamustehtävän hoitamispaikkaan on 3 kilometriä tai enemmän. 
  

12 § 
Palkkioiden maksaminen 

Tässä säännössä tarkoitetut palkkiot maksetaan neljä kertaa vuodessa. 

13 § 
Kustannusten laskuttaminen 

Ansiomenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva 
vaatimus on, mikäli mahdollista esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle 
voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. Viimeistään vaatimus on 
kuitenkin esitettävä yhden vuoden kuluessa. 

Säännön soveltaminen 

Kunnanhallituksella on tarvittaessa oikeus antaa tämän säännön soveltamista ja tulkintaa koskevia 
määräyksiä, ja päättää siitä, mitkä ovat säännön 2 §:n kohdassa 4 tarkoitettuja toimielimiä, joiden 
kokouksista suoritetaan kokouspalkkioita. 

 


