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Kunnanvaltuuston hyväksymä 15.12.2008 § 125 

Voimaantulopäivämäärä  01.01.2009 

 

Muutos vuodeksi 2014  Kv 16.12.2013 § 102 

Muutos vuodeksi 2015  Kv 10.11.2014 § 111 

Muutos vuodeksi 2016  Kv 9.11.2015 § 89 

Muutos vuodeksi 2018  Kv 12.2.2018 § 8 

 

 

1 § Soveltamisala 

 
1.  Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja kor-

vausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu 

sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä 

matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 

 

2 § Kokouspalkkiot 

 

1. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: 

 

Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus jaostoineen sekä tarkastuslautakunta 65 €  

Muut lautakunnat, johtokunnat yms. 55 €. Koulujen johtokuntien oppilasjäsenet 20 €. 

 

2. Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suori-

tetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen 1. momentissa mai-

nittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %. 

 

3. Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhalli-

tuksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohta-

jalle ja jäsenelle, joka osallistuu kunnanvaltuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten 

kokouksiin kunnanhallituksen puheenjohtajana tai muutoin määrätylle edustajalle suorite-

taan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäse-

nelle. 

 

4. Vaikutustoimielimet (nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto), vuo-

dessa palkkiota maksetaan enintään kuudesta kokouksesta; jäsenet 40 €, puheenjohtaja 

60 €. 

 

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset 

 

1. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1. momentissa mainitun kokous-

palkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä, jokaista kolmen tunnin jälkeen al-

kavaa tuntia kohden kuitenkin enintään 2 kertaa. 

 



2. Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen, kat-

sotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika 

ole yli kaksi tuntia. 

 

4 § Vuosipalkkiot 

 

1. Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville 

luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: 

 

-kunnanvaltuuston puheenjohtaja    2 000 € 

-kunnanhallituksen puheenjohtaja    2 500 € 

-perusturvalautakunnan puheenjohtaja      850 € 

-sivistys. ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja    850 € 

-teknisen lautakunnan puheenjohtaja      850 € 

-tarkastuslautakunnan puheenjohtaja      850 € 

-rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja     500 € 

-vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja      500 € 

-elinkeino- ja maaseutulautakunnan puheenjohtaja     500 € 

 

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

palkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan va-

rapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkio 365:s osa siihen 

saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 

 

5 § Sihteerin palkkio 
 

1. Toimielimen sihteerille suoritetaan 2 §:n 1. momentissa mainittu kokouspalkkio 50 %:lla 

korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota. 

 

6 § Katselmus, neuvottelu, toimitus 
 

1. Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnan toimielimen jäsen 

osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, mak-

setaan asianomaisen toimielimen palkkio. 

 

2. Yli kolme tuntia kestävään, edellä 1. momentissa mainittuun katselmukseen, neuvotteluun 

tai toimitukseen sovelletaan mitä edellä 3 §:ssä on määrätty. 

 

7 § Edustajainkokoukset 
 

1. Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on voimassa mitä 

edellä 2 §:ssä on määrätty kunnanvaltuuston jäsenten palkkiosta. 

 

2. Kunnan edustajaksi Kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun yhteislautakuntaan tai muuhun kun-

tien yhteistoimintaelimeen valitulle edustalle maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin koh-

din samojen perusteiden mukaan kuin 2 - 6 §:ssä on määrätty, jollei kunnan edustaja saa 

palkkiota muun kunnan tai toimielimen suorittamana. 



 

8 § Tilintarkastajat 
 

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun perusteella. 

 

Tarkastuslautakunnan kokouksista suoritetaan palkkiota 65 €. Puheenjohtajan ja luotta-

mushenkilösihteerin palkkiossa noudatetaan 2 § 2. momentin määräyksiä. 

 

9 § Vaalilautakuntakuntien palkkiot 
 

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäse-

nille maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus 

vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: 

 

-puheenjohtajalle 20,00 €/tunti 

-jäsenelle  18,00 €/tunti 

 

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 

§:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio. 

 

10 § Erityistehtävät 
 

1. Osallistuminen koulutustilaisuuteen 

 

Luottamushenkilölle, joka osallistuu Laihialla kunnan järjestämään koulutustilaisuuteen, 

maksetaan 2 §:n 1. momentissa mainittu kokouspalkkio korottamattomana. 

 

2. Osallistuminen kunnanvaltuuston tai –hallituksen seminaari- tai informaatiotilaisuuteen 

 

Luottamushenkilöille, jotka osallistuvat kunnanvaltuuston tai –hallituksen puheenjohtajan 

koolle kutsumana seminaari- tai koulutustilaisuuteen, maksetaan 2 §;n 1. momentissa mai-

nittu kokouspalkkio korottamattomana. 

 

Luottamushenkilöille, jotka osallistuvat kunnanvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtajan 

koolle kutsumana informaatiotilaisuuteen, maksetaan 50 € korvaus. 

 

3. Osallistuminen muihin tilaisuuksiin 

 

Luottamushenkilölle, jonka kunnanvaltuusto, kunnanhallitus tai lautakunta on valinnut sel-

laiseen kunnallishallinnon alaan kuulumattomaan toimielimeen tai tehtävään, josta ei mak-

seta palkkiota, maksetaan 2 §:n 1. momentissa mainittu kokouspalkkio korottamattomana. 

 

4. Pöytäkirjantarkastus 

 

Pöytäkirjantarkastuksesta maksetaan 20 € palkkio. 

 



5. Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, kunnanhallitus mää-

rää tarvittaessa palkkiot erikseen. 

 

11 § Ansionmenetyksen korvaus 
 

1. Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja 

luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alka-

valta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. 

Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 25 €. 

 

2. Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnanta-

jan todistus tai mikäli luottamushenkilö on yrittäjä, todistus viimeisessä verotuksessa vah-

vistetusta ansiotulosta. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoita-

miseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta 

palkkaa tai muuta korvausta. 

 

5. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- 

tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys 

ansionmenetyksestään. 

 

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

määrä on enintään 10 € / tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen 

vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten mää-

rästä. 

 

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

kaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; luottamushenki-

löiden tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan. Kustannusten 

enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1. momentissa määrätty. 

 

 

12 § Vaatimusten esittäminen 
 

1. Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden 

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

väksyminen kuuluu. 

 

13 § Matkakustannusten korvaus 
 

1. Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä 

matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateria- korvausta, ma-

joittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen 

virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 

 

14 § Maksamisaika 
 

1. Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan vuosittain huhti-, syys- ja joulukuun lopussa 



lukuun ottamatta ansionmenetyskorvauksia, jotka maksetaan kuukausittain siten, että 

kunkin kuukauden 15. päivään mennessä hyväksytyt korvaukset maksetaan kuukauden vii-

meisenä pankkipäivänä. 

 

 

--------------------  

 

 

Tämä kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö on yhtäpitävä kunnanvaltuuston 12.2.2018 § 8 hyväk-

symän palkkiosäännön kanssa, todistaa: 

 

 

Laihia 17.1.2019 

 

 

 

Liisa Nikkilä 

asianhallintasihteeri, keskusarkistonhoitaja 


