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1 § 
Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamises-
ta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen 
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai 
muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa 
tämän palkkiosäännön mukaisesti. 
 
Tämä sääntö ei koske puheenjohtajana, sihteerinä, esittelijänä, asiantuntijana 
tai muutoin lain, asetuksen, johtosäännön taikka asianomaisen määräyksen 
nojalla toimielinten kokouksiin osallistuvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
palkkioita, joista on määrätty KVTES:ssa ja kunnanhallituksen päätöksessä. 

 

2 § 
Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan jäsenille palkkiota tämän palkkio-
säännön loppuun liitetyn palkkioryhmittelyn mukaan seuraavasti: 

           
 Ryhmässä I     75 € 
 Ryhmässä II     56 € 
  
Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mu-
kaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon kut-
suttu ja päätösvaltainen, ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio. 
 
Jotta kokouspalkkio maksetaan, tulee kokouksessa olla läsnä yli puolet ko-
kouksen kestosta. 
 
Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohta-
jalle maksetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen 
1 momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. 
 
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, joka osallistuvat kunnan-
hallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle, va-
rapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu valtuuston kokoukseen tai mui-
den hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen määräämänä edustajana, 
maksetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen 
hallintoelimen jäsenelle. Kunnanhallituksen puheenjohtajalle, joka osallistuu 
hallintoelimen kokoukseen olematta kunnanhallituksen määräämä edustaja, 
maksetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen 
hallintoelimen jäsenelle. 

 
Nuorisofoorumin edustajalle maksetaan sen toimielimen jäsenen palkkio, jossa 
hän on edustajana. 

 

3 § 
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden ko-
kouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei 
kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. 
 
Pöytäkirjan tarkastamisesta maksetaan pöytäkirjan tarkastajalle puolet asian-
omaisen toimielimen kokouspalkkiosta sekä matkakulut, mikäli tarkastus joudu-
taan välttämättä tekemään erikseen. 



 

 

 

 

 

 

4 § 
Valtuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien puheenjoh-
tajille sekä kunnanhallituksen jäsenille maksetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen 
kokouspalkkioiden lisäksi luottamustoimeen liittyvistä tehtävistä palkkiota vuo-
sittain seuraavasti: 

      
valtuuston puheenjohtaja    1238 € 
valtuuston I varapuheenjohtaja     726 € 
valtuuston II varapuheenjohtaja     623 € 
valtuuston III varapuheenjohtaja     623 €  
kunnanhallituksen puheenjohtaja   1853 € 
kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja    928 € 
kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja    726 € 
kunnanhallituksen jäsen      519 € 
konsernijaoston puheenjohtaja     519 € 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja    519 € 
maaseutulautakunnan puheenjohtaja    519 € 
ympäristölautakunnan puheenjohtaja    519 € 
teknisen lautakunnan puheenjohtaja    519 € 
perusturvalautakunnan puheenjohtaja    519 € 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja   519 € 
elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja               519 € 
Janakkalan Veden johtokunnan puheenjohtaja   519 € 
 
Mikäli kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii konsernijaoston puheenjohtaja-
na, erillistä vuosipalkkiota ei konsernijaoston puheenjohtajuudesta makseta. 
  
Vuosipalkkio sisältää korvauksen mm. kokouksiin valmistautumisesta, asioihin 
perehtymisestä, asioiden tiedottamisesta, pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja 
kunnan edustamisesta. 
 
Luottamushenkilöille, jotka toimivat toimielimissä, joissa on käytössä sähköinen 
kokouskäytäntö, maksetaan korvaus internet-yhteysmaksusta ja oman koneen 
käytöstä yhteensä 30 €/kk. Samoin kunnanvaltuuston jäsenille, jotka noudatta-
vat valtuustotyöskentelyssä sähköistä kokouskäytäntöä, maksetaan sama kor-
vaus, ellei hän saa jo korvausta muusta toimielimestä. Mikäli luottamushenkilö 
saa korvausta internet-yhteysmaksusta jostakin toimielimestä, on hän velvoitet-
tu vastaanottamaan kaikkien toimielimien esityslistat sähköisinä versioina.  
 
Mikäli luottamushenkilö käyttää kunnan konetta, hänelle korvataan internet-
yhteysmaksu paikkakunnalla käytössä olevan liikkuvan laajakaistan mukaan 15 
€/kk. Mikäli liikkuva laajakaista ei todistetusti toimi luottamushenkilön kotiosoit-
teessa, ratkaistaan kiinteän laajakaistan korvaus 40 €/kk (sisältäen oman ko-
neen käytön) erikseen tietohallintopäällikön päätöksellä. Kunnan koneen käyttö 
ei sisällä teknistä tukea.  
 
Oman koneen käyttö on suositeltavin vaihtoehto. 
 

5 § 
Kunnan edustajaksi kuntayhtymään, kuntien yhteiseen toimielimeen, yhteisöön 
tai yhtiöön valitun luottamushenkilön palkkiosta on voimassa, mikä kunnanhalli-
tuksen jäsenen kokouspalkkioista on määrätty. 
 



 

 

 

 

 

 

Edellä mainittua ei kuitenkaan noudateta, jos kunnan edustaja saa palkkiota 
luottamustehtävän hoitamisesta kuntayhtymältä, kuntien yhteiseltä toimielimel-
tä, yhteisöltä tai yhtiöltä taikka jos palkkioperusteesta on erikseen toisin päätet-
ty. 

 

6 § 
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle 
ja jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä alla mainitut palkkiot.  
Alla mainittuihin palkkioihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritet-
tavasta laskentatehtävästä. 
 
  puheenjohtajalle 149 € 
  jäsenelle 130 € 
 
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista suoritetaan tämän 
luottamushenkilön palkkiosäännön palkkioryhmittelyn mukaisesti määräytyvä 
kokouspalkkio. 
 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavan, vaaleista kullakin ker-
ralla aiheutuneeseen työmäärään perustuvan kertapalkkion vahvistaa kunnan-
hallitus.  
 
Kunnanhallitus päättää myös muissa keskusvaalilautakunnan alaisissa vaali-
järjestelyissä olevien henkilöiden palkkioista. 
 

 

7 § 
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta säännöllisen työajan ansion mene-
tyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustan-
nuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta 
tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 21 €.  
 
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä tulee luottamushenkilön esittää 
työnantajan todistus menetetystä ansiosta. Todistuksesta on myös käytävä il-
mi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaan-
sa ja että hänelle ei makseta palkkaa siltä ajalta. 

 
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa 
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kir-
jallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Edellä tarkoitettua selvitystä ei 
vaadita, jos korvattava määrä on enintään 12 € tunnilta. Luottamushenkilön tu-
lee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamus-
toimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuok-
si aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 
vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys 
tällaisista kustannuksista. Kustannusten korvauksen enimmäismäärä on edellä 
mainittu 21 €. 
 
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettä-
vä tämän palkkiosäännön liitteenä olevalla hakemuksella kuuden kuukauden 



 

 

 

 

 

 

kuluessa toimielimen sihteerille. Edellisvuotta koskevat vaatimukset on kuiten-
kin esitettävä tammikuun 15. päivään mennessä. 
 
Ansionmenetyksen korvaamisen edellytyksenä on em. lisäksi, että luottamus-
henkilön (lukuun ottamatta valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajia) 
osallistumisesta erilaisiin tilaisuuksiin on päättänyt ao. toimielin. 

 

8 § 
Edellä mainittuja euromääriä tarkistetaan vuosittain 1.3. lukien sillä prosentti-
määrällä, joka ko. vuoden talousarviossa on varattu henkilöstön palkkojen ko-
rottamiseen. Euromäärät korotetaan aina tasaeuroin. 
 
Tässä säännössä mainitut palkkiot ja ansionmenetyksen korvaukset sekä muut 
luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuneet kustannukset maksetaan nel-
jännesvuosittain. 
 
Jos kunnallisvaaleissa edustettuna ollut rekisteröity puolue tai sen ehdokaslis-
tan julkaisuhakemuksen tekemiseen valtuutettu yhdistys sääntöjensä puitteissa 
määrää luottamustoimiin valituille jäsenilleen tässä säännössä tarkoitettuihin 
palkkioihin sidottuja luottamushenkilömaksuja, voidaan ne periä ja tilittää kun-
nan toimesta luottamushenkilön antaman valtuutuksen nojalla noudattaen vas-
taavaa menettelyä, mihin kunta työnantajana on sitoutunut palveluksessaan 
olevan henkilökunnan ammattijärjestöjen jäsenmaksujen perinnässä. 
 

9 § 
Luottamushenkilön kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi 
tehdyistä matkoista maksetaan matkakustannusten korvaus todellisten kustan-
nusten mukaan noudattaen samoja perusteita, mitä KVTES:ssa on virkamat-
koista määrätty.  

 

10 § 
Henkilöstöjohtaja, jolle valtuusto tällä säännöllä antaa tehtäväksi kunnallisia 
luottamushenkilöitä koskevat henkilöstöasiat, antaa tarvittaessa yksityiskohtai-
set ohjeet tämän palkkiosäännön soveltamisesta sekä ratkaisee luottamushen-
kilöiden vaatimukset heiltä evätyn korvauksen maksamisesta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALKKIORYHMITTELY 

 

 

Ryhmä I 

 
75 €    Valtuusto 
    Kunnanhallitus 
    Konsernijaosto 
    Keskusvaalilautakunta  
    Tarkastuslautakunta 
    Maaseutulautakunta 
    Ympäristölautakunta 
    Tekninen lautakunta ja sen tiejaosto 
    Perusturvalautakunta 
    Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
     Elämänlaatulautakunta 
    Janakkalan Veden johtokunta 
 
 

Ryhmä II 

 
56 €     Ryhmä I:een kuuluvien toimielimien seminaarit, joista kerä-

tään osallistujalista. Huom! Infotilaisuuksista ei makseta eril-
listä korvausta. 

    
    Koulujen (myös oppilasjäsenet) ja päiväkotien johtokunnat 

 
Kaikki muut toimielimet ja toimielimien nimeämät työryhmät, 
joiden kokouksista laaditaan pöytäkirja tai muistio. 

  
Katselmukset (esim. koulukatselmus, satovahinkokatsel-
mus). 

 
Lisäksi luottamushenkilöille – myös vuosipalkkiota saavalle - 
maksetaan ryhmä II:n mukainen palkkio silloin, kun luotta-
mushenkilö hallintoelimen nimeämänä edustaa kuntaa esim. 
neuvottelussa, josta ei laadita pöytäkirjaa tai haastattelutilai-
suudessa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LIITE     Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden 
kustannusten korvaushakemus 


