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1 § 

SOVELTAMISALA 
 

Luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmene-

tyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamises-

ta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja 

päivärahaa tämän säännön mukaisesti.  

 

Viranhaltijalle ja työntekijälle maksetaan kokouspalkkio kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi-

muksen sekä tämän säännön mukaisesti. 

 

2 § 

KOKOUSPALKKIOT 
 

1. Kaupungin tai kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 

 

A. Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus 80 € 

B. Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunnat 80 € 

C. Lautakunnat, johtokunnat 70 € 

D. Kaupunginhallituksen asettamat toimikunnat, työryhmät, neuvostot ja muut toimielimet  

50 € 

 

Jaoston kokouksesta maksetaan sama palkkio kuin asianomaisen toimielimen kokouksesta.  

 

Luottamushenkilölle, joka osallistuu valtuuston, kaupunginhallituksen tai lautakunnan iltakouluun 

tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen, maksetaan kyseisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio. 

Palkkiota iltakoulusta ei makseta erikseen, jos se pidetään toimielimen kokouksen yhteydessä. 

 

Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta nuorisovaltuuston jäseniin ja toimintaan (palkkio määrätty 

nuorisovaltuuston toimintasäännössä). Edustajalle, jonka nuorisovaltuusto on hallintosäännön 

nojalla valinnut toimielimen kokouksiin, maksetaan kuitenkin kyseisen toimielimen jäsenen 

kokouspalkkio. 

 

Palkkiota ja korvausta maksetaan 2 §:ssä mainittujen toimielinten kokouksiin liittyen, mutta ei 

esimerkiksi puheenjohtajiston tai poliittisten ryhmien kokoontumisista. Palkkiota ja korvausta 

maksetaan lisäksi kohdan D mukaan kummiluottamushenkilölle, joka osallistuu nuorisovaltuuston 

tai lapsiparlamentin kokouksiin. 

 

2. Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun 

toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta 

laaditaan pöytäkirja tai muistio. 

 

3. Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan 

kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen 1 momentissa mainittua kokouspalk-

kiota korotettuna 50 prosentilla.  
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4. Kaupunginvaltuuston tai kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle ja 

Viitasaarella valtuustoryhmän edustajalla eli valtuutetulla, jolla ei muuten ole edustusta kaupungin-

hallituksen kokouksessa, joka osallistuu kaupunginhallituksen tai kunnanhallituksen kokoukseen, 

samoin kuin kaupunginhallituksen tai kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja 

jäsenelle, joka osallistuu kaupunginvaltuuston tai kunnanvaltuuston kokoukseen tai muiden 

hallintoelinten kokouksiin kaupunginhallituksen tai kunnanhallituksen puheenjohtajana tai muutoin 

määrätylle edustajalle, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen 

hallintoelimen jäsenelle. 

 

5. Toimielinten valituille pöytäkirjantarkastajille maksetaan matkakorvaus todellisten kustannusten 

mukaan, mutta ei pöytäkirjan tarkastamisesta erillistä palkkiota.  
 

3 § 

PALKKIO LISÄTUNNEILTA 

 

Kokoukset viedään tehokkaasti ja kompaktisti läpi, mutta kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai 

varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisäpalkkiona 50 prosenttia peruspalk-

kiosta jokaiselta kolmen (3) tunnin jälkeen alkavalta tunnilta.  
 

4 §  

SÄHKÖINEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY 

 
Valtuuston ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun ottamatta toimielimen päätöksenteko 

voi tapahtua suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä (kuntalaki 100 §). Lainkohdalla ei 

ole tarkoitettu perinteisessä sähköpostiviestiketjussa tapahtuvaa päätöksentekoa.  
 

Käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä 

sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat 

ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväk-

si, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. 

 

Tarkoitus on, että toimielimen jäsenet voivat samanaikaisesti ja yhtäläisin mahdollisuuksin ilmaista 

kantansa käsiteltävään asiaan sekä nähdä muiden jäsenten esittämät kannat. Sähköinen päätöksente-

komenettely on käytössä ennen toimielimen kokousta. 

 

Kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä 

on, että jäsen on osallistunut menettelyyn. 
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5 §  

SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET 
 

 

Jos saman kalenterivuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous, 

katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, jollei kokousten välinen aika ole yli 

kahta tuntia. 

 

6 §  

VUOSIPALKKIOT 
 

1. Kokousten ulkopuolella hoidettavista luottamustehtävistä maksetaan puheenjohtajille kokous-

palkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: 

 

* Kaupungin/kunnanvaltuuston puheenjohtaja: 

  2.000 € / 1.500 € 

* Kaupungin/kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja: 

  600 € / 300 

* Kaupungin/kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja: 

 300 € / 200 € 

* Kaupungin/kunnanhallituksen puheenjohtaja  

 2.700 € / 2.000 € 

* Kaupungin/kunnanhallituksen varapuheenjohtaja: 

 600 € / 300 € 

*     Perusturvalautakunnan puheenjohtaja  

  900 € 

*     Muiden yhteislautakuntien puheenjohtajat  

 500 € 

* Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja  

 500 € 

 

2. Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, 

kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle 

kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjoh-

taja palaa hoitamaan tehtäviään.  

 

7 § 

SIHTEERIN PALKKIO 
 

Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan 2 §:n 1 momentissa mainittu 

kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri 

palkkiota.  
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8 § 

KATSELMUS, NEUVOTTELU, TOIMITUS 
 

1. Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kaupungin / kunnan toimielimen 

jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, 

maksetaan palkkiota 50 € kerralta. Edustustilaisuudesta, joka perustuu päätökseen, maksetaan 50 

€:n palkkio. Edustustilaisuudesta ei makseta palkkiota, mikäli luottamushenkilö saa vuosipalkkion. 

 

Koulutustilaisuuksista ei suoriteta palkkiota, mutta matkakorvaukset maksetaan normaalisti. 

 

9 § 

EDUSTAJAINKOKOUKSET JA MUUT 

YHTEISTOIMINTAELIMET 
 

1. Kaupungin / kunnan edustajaksi kuntayhtymiin tai kuntien edustajainkokouksiin valittujen 

luottamushenkilöiden palkkioihin noudatetaan, mitä edellä 2 §:ssä on määrätty toimielinten 

jäsenten palkkioista.  

 

2. Kaupungin / kunnan edustajaksi yhteislautakuntaan tai muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen  

kuin 1 momentissa tarkoitettuun valitulle edustajalle, maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin osin 

kuin 2 - 7 §:issä on määrätty, jollei kaupungin / kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai 

toimielimen suorittamana. 

 

10 § 

ERITYISTEHTÄVÄT 
 

1. Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, kaupungin-/ kunnanhalli-

tus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.  

 

2. Kaupungin-/kunnanvaltuuston tai kaupungin-/kunnanhallituksen luottamushenkilölle määrää-

mästä erityistehtävästä kaupungin-/kunnanhallituksen harkinnan mukaan voidaan suorittaa 

palkkiota 2 §:n c-kohdan mukaisesti. 

 

11 § 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, VAALILAUTAKUNTA JA 

VAALITOIMIKUNTA 
 

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle 

maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoi-

mituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:  

 

-  keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja 150 € 
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-  keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsen sekä kotiäänestyksen 

vaalitoimitsija 100 €  

 

Toimituspäiviä edeltävistä tehtävistä ja niitä seuraavista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 

§:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio. Vaalien tarkastuslaskennan 

suorittamisesta maksetaan kuitenkin keskusvaalilautakunnalle kokouspalkkio yllä olevan palkkion 

mukaisesti. 

 

12 § 

SISÄINEN TARKASTUS 

 

Kaupungin/kunnanhallituksen ja lautakuntien sisäisen tarkastuksen järjestämistä ja toteuttamista 

varten valitsemalle tarkastajalle suoritetaan palkkiota 60 € kerta kirjallisen muistion perusteella.  

 

13 § 

ANSIONMENETYSKORVAUS 
 

1. Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja 

luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta 

tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen 

enimmäismäärä on 25 €. 

 

2. Saadakseen korvausta työansion menetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan 

todistus siitä. Todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi 

ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.  

 

3. Henkilöstön normaalina työaikana Wiitaunionin kuntien luottamustehtäviin käytetty aika luetaan 

palkalliseksi ajaksi, mutta ei työajaksi eli se on palkallista virkavapaata/työlomaa. Tällöin 

Wiitaunionin kuntien luottamustehtävien osalta ansionmenetyskorvausta ei tarvitse hakea, vaan 

ko. toimielin suorittaa sisäisesti asianomaiselle toimialalle/ työyksikölle luottamustehtäviin 

käytetyn ajan mukaisen palkan henkilösivukustannuksineen ja lisäksi sijaiskustannukset siltä 

osin kuin ne ovat korkeammat kuin virka-/ työvapaalla olleen vastaavat kustannukset. Muiden 

luottamustehtävien osalta tulee hakea palkatonta virkavapaata/ työlomaa sekä edelleen ko. 

toimielimeltä tarvittaessa ansionmenetyskorvausta. 

 

4. Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on 

enintään 12 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus 

ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.  

 

5. Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaami-

sesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää 

kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista. Kustannusten enimmäismäärään noudate-

taan, mitä edellä 1 momentissa on määrätty.  
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14 § 

VAATIMUKSEN ESITTÄMINEN 
 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden (6) 

kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksy-

minen kuuluu. Palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai muistioihin.  

 

15 §  

PALKKION MAKSAMINEN 
   

Toimielimen sihteerin tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoituksen neljännesvuosit-

tain. Tässä säännössä mainitut luottamushenkilöiden palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. 

 

16 § 

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 
 

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä 

matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskor-

vausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 

mukaisesti.  

 

Matkakorvaukset korvataan luottamushenkilöille siten, että korvattavan matkan tulee olla yhteen 

suuntaan vähintään 5 kilometriä, poikkeuksena vammaisten kuljetuspalvelulain alaiset henkilöt, 

joille matkat korvataan kokonaisuudessaan. Matkakustannusten korvausta maksetaan vain 

luottamushenkilön vakinaisesta kotipaikasta käsin tehdyistä kokous- yms. matkoista. 

 

Kokouksista, joissa kiertää lista matkakustannusten varmentamista varten, ei tehdä enää erillistä 

matkalaskua. Muussa tapauksessa tehdään matkalasku omalle matkalaskulomakkeelle.     

 

17 § 

ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 

 

Tämän säännön tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet ratkaisee kaupungin-/ kunnanhallitus. 


