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1 § Soveltamisala 

 
Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamises-
ta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen 
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta ja lastenhoidon järjestämisestä. Las-
tenhoito korvataan alle 10-vuotiaan lapsen hoidosta aiheutuneista kustannuk-
sista hoitajan ollessa yli 16-vuotias. 
 
Lisäksi luottamushenkilöille korvataan matkakustannukset vakituisen asunnon 
ja kokouspaikan välillä. Maksuperusteena käytetään vakituisen asunnon ja ko-
kouspaikan välistä lyhintä reittiä sekä vuosittain tarkastettavia verohallinnon lin-
jauksia kilometrikorvauksen yksikköhinnasta. 
 
Viran- ja toimenhaltijoiden kokouspalkkiosta päättää kunnanhallitus. 

 

2 § Kokouspalkkiot  

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

           
 Ryhmässä I     92 €  
 Ryhmässä II     69 € 
 Ryhmässä III     35 € 
  
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. 
 
Ryhmässä I ja II puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle 
varapuheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla. Ryhmäs-
sä III puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapu-
heenjohtajalle maksetaan 50 €:n kokouspalkkio. 
 
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta 
kunnanhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin kunnanhallituksen jäsenelle.  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen määräyksestä muiden 
hallintoelinten kokouksiin osallistuvalle varapuheenjohtajalle ja jäsenelle mak-
setaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallin-
toelimen jäsenelle.  

 
Nuorisovaltuuston edustajalle maksetaan sen toimielimen jäsenen kokouspalk-
kio, jossa hän on edustajana. 
 
Jos kokous kestää yli kolme (3) tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia pu-
heenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 %:lla, mikäli luottamushenkilö on ol-
lut yli kolme (3) tuntia kokouksessa läsnä.  
 



 

 

 

 

 

 

Poikkeuksena kunnanhallituksen talousarviokokous, josta maksetaan jokaiselta 
päivältä kokouspalkkio, ansionmenetyskorvaus sekä matkakustannukset, vaik-
ka kokous olisi jatkokokous (ts. kokousteknisesti yhtä kokousta). 

 

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset 

 
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden ko-
kouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei 
kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia.  

 

4 § Vuosipalkkiot ja pöytäkirjan tarkastaminen 

 
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    1800 € 
valtuuston I varapuheenjohtaja     900 € 
valtuuston II varapuheenjohtaja     600 € 
valtuuston III varapuheenjohtaja     300 € 
kunnanhallituksen puheenjohtaja   2600 € 
kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja  1200 € 
kunnanhallituksen jäsen      750 € 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja    750 € 
teknisen lautakunnan puheenjohtaja    750 € 
teknisen lautakunnan lupajaoston puheenjohtaja   750 € 
perusturvalautakunnan puheenjohtaja    750 € 
sivistyslautakunnan puheenjohtaja     750 € 
Janakkalan Veden johtokunnan puheenjohtaja   750 € 
valtuustoryhmien puheenjohtajat     300 € 
 
Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtä-
väänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti 
jatkunut kaksi kuukautta. Sen jälkeen valituksi tulleella puheenjohtajalla on oi-
keus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.    
 
Vuosipalkkio sisältää korvauksen mm. kokouksiin valmistautumisesta, asioihin 
perehtymisestä, pöytäkirjan tarkastamisesta, asioiden tiedottamisesta ja kun-
nan edustamisesta sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille ko. työstä. 
 
Pöytäkirjan tarkastamisesta maksetaan puheenjohtajalle sekä pöytäkirjantar-
kastajalle puolet asianomaisen toimielimen kokouspalkkiosta sekä matkakulut, 
mikäli tarkastus joudutaan välttämättä tekemään erikseen. Muutoin palkkiota 
pöytäkirjantarkastamisesta ei makseta. 
 



 

 

 

 

 

 

5 § Korvaus kokouskäytäntöä varten tarvittavasta tietotekniikasta  

 
Janakkalan kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat toimitetaan sähköises-
ti. Luottamushenkilöille maksetaan korvaus Internet-yhteysmaksusta ja oman 
koneen käytöstä yhteensä 30 €/kk. Tietoteknisen laitteen käyttö ei sisällä tek-
nistä tukea.  
 

6 § Kunnan edustajan palkkio 

 
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. 

 

7 § Seminaari-, koulutus- ja informaatiotilaisuudet 

 
Toimielimien seminaareista ja koulutustilaisuuksista, joista kerätään osallistuja-
lista, maksetaan ryhmän II mukainen korvaus. Infotilaisuuksista ei makseta eril-
listä korvausta. 

 

8 § Vaalielinten palkkiot 

 
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle 
ja jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä alla mainitut palkkiot.  
Alla mainittuihin palkkioihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritet-
tavasta laskentatehtävästä. 
 
  puheenjohtajalle 180 € 
  jäsenelle 156 € 

 
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. 

 



 

 

 

 

 

 

9 § Ansionmenetyskorvaus ja korvausvaatimuksen esittäminen 

 
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 €.a.  
 
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 €:a tunnilta. Luottamushenkilön 
tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luotta-
mustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuok-
si aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä luottamus-
henkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista. Kus-
tannusten korvauksen enimmäismäärä on edellä mainittu 21 €:a. 
 
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettä-
vä tämän palkkiosäännön liitteenä olevalla hakemuksella kahden kuukauden 
kuluessa toimielimen sihteerille.  
 
Ajantasaisen talouden seurannan vuoksi kaikki tammi-toukokuun korvausvaa-
timukset tulee olla esitettyinä kesäkuun toisella viikolla. Kaikki loppuvuoden 
korvausvaatimukset tulee esittää marraskuun loppuun mennessä, koska palk-
kioidenmaksatus tapahtuu joulukuun alkupäivinä. Edellisvuoden joulukuuta 
koskevat vaatimukset on kuitenkin esitettävä tammikuun 15. päivään mennes-
sä kirjanpidollisista syistä.  
 
Ansionmenetyksen korvaamisen edellytyksenä on em. lisäksi, että luottamus-
henkilön (lukuun ottamatta valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajia) 
osallistumisesta erilaisiin tilaisuuksiin on päättänyt ao. toimielin ja korvausvaa-
timukset on toimitettu palkkiosäännössä esitettyjen määräaikojen mukaisesti. 

 

10 § Maksaminen 

 
Tässä säännössä mainitut palkkiot ja ansionmenetyksen korvaukset sekä muut 
luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuneet kustannukset maksetaan neljä 
kertaa vuodessa palkanmaksatuksen toimittaman aikataulun mukaisesti. 

 



 

 

 

 

 

 

11 § Muut määräykset ja palkkiosäännön soveltamisesta päättäminen 

 
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 

 
92 €    Valtuusto 
    Kunnanhallitus 
    Keskusvaalilautakunta  
    Tarkastuslautakunta 
    Tekninen lautakunta ja sen lupajaosto 
    Perusturvalautakunta 
    Sivistyslautakunta 
    Janakkalan Veden johtokunta 
 
 

Ryhmä II 

 
69 €     Toimielimien seminaarit ja koulutukset, joista kerätään osal-

listujalista.  
    

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 tai haastattelutilaisuudessa, joista laaditaan 
muistio. 

 
 
 
Ryhmä III 
 
35 €    Nuorisovaltuusto 
    Vanhusneuvosto 
    Vammaisneuvosto 
 

 

 

 

 

 

 

LIITE     Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden 
kustannusten korvaushakemus 



HAKEMUS, ANSIONMENETYKSEN/KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN Liite luottamushenkilöiden palkkiosääntöön

tuntia à euroa tuntia à euroa tuntia à euroa

Työnantajan todistus liitteenä Yhteensä 0

Vakuutan, että minulle on aiheutunut yllä mainittu ansionmenetys

Pvm ja hakijan allekirjoitus

Muu selvitys

Rastita

* Ansionmenetystä voi hakea toimielimen kokousmatkan alkamisesta kokousmatkan päättymiseen. Matkan alkupisteeksi 

katsotaan työpaikan osoite ja päätepisteenä pidetään ensisijaisesti kotiosoitetta.

Lisätietoja

Hyväksyn

Pvm ja allekirjoitus

YhteensäPvm

Lastenhoidon 

järjestäminen

Kilometrikorvaukset 

pl. toimielinten 

kokouksetAnsionmenetys

Sijaisen 

palkkaaminen

kilometrit yhteensä

 (lyhin reitti)

Korvaus-

laskelma

läsnäolo kokouksessa + 

matka-aika 

alkoi klo - päättyi klo

Pakolliset 

tiedot

Luottamushenkilön nimi

Asema toimielimessäOsoite

Toimielimen kokous, josta korvausta haetaan


