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EURAJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 
 
 
Valtuuston hyväksymä  25.8.2008 § 59, 27.8.2012 § 38, 24.9.2019 § 40 
 
Voimaantulopäivämäärä  1.1.2009, 1.1.2013, 1.10.2019 
 
 
1 §  
Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoi-

men hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustan-
nuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaa-
misesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta 
syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän 
säännön mukaisesti. 

  
  
2§   
Kokouspalkkiot Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen 

säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, 
joka on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen ja josta laadi-
taan pöytäkirja tai muistio. 
 
Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan jäsenille seuraavat 
kokouspalkkiot: 

 - kunnanvaltuusto 94,00 € 
 - kunnanhallitus 94,00 € 
 - lautakunnat 56,40 € 
 (huom! sisältää myös tarkastuslautakunnan) 
 - johtokunnat, toimikunnat ja muut  
 toimielimet 56,40 € 
 - pöytäkirjan tarkastus sisältyy  
 kokouspalkkioon 
  
 Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle sekä 

toimielimen sihteerille maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla 
korotettuna. 
 
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan 
osallistumisesta kunnanhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin 
kunnanhallituksen jäsenelle. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle makse-
taan osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio kuin val-
tuuston jäsenelle. Hallituksen tai johtokunnan määräämänä edus-
tajana muun toimielimen kokoukseen osallistuvalle luottamushen-
kilölle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenel-
le. 
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3 §  
Samana päivänä 
pidetyt kokoukset 

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta maksetaan kokouspalk-
kion lisäksi 50 prosenttia kokouspalkkion määrästä jokaista kol-
men tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. 
 
Mikäli sama toimielin kokoontuu samana päivänä useammin kuin 
kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edel-
lisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia. 

  
  
4 §  
Vuosipalkkiot Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä makse-

taan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittu-
jen lautakuntien puheenjohtajille ja jäsenille kokouspalkkioiden 
lisäksi vuosipalkkiota seuraavasti: 

  
 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 2350,00 € 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja 2820,00 € 
 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 752,00 € 
 ja jäsen 611,00 € 
  
 Milloin toimielimen puheenjohtaja tai tarkastuslautakunnan jäsen 

on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalk-
kioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut yli 30 päivää. 
Sen jälkeiseltä ajalta toimielimen varapuheenjohtajalle tai tarkas-
tuslautakunnan varajäsenelle maksetaan suhteellinen osa vuosi-
palkkiosta. 

  
  
5 §  
Toimituspalkkiot Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon 

kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perus-
teella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 
56,40 €. 
 
Yli kolme tuntia kestävään katselmukseen, neuvotteluun tai toimi-
tukseen sovelletaan mitä edellä 3 §:ssä on määrätty. 

  
  
6 §  
Vaalilautakunta 
ja vaalitoimi- 
kunta 

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kulta-
kin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus 
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraa-
vasti: 

  
 puheenjohtajalle 159,80 € 
 jäsenelle 141,00 € 
  
 Vaalitoimikunnalle maksetaan palkkio samoin perustein kuin muil-

lekin toimikunnille. 
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7 §  
Ansionmenetys- 
korvaus 

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä 
työnantajan todistuksen mukaan ja muista luottamustoimen vuoksi 
aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista. 
 
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansion-
menetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista 
hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä 
ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hä-
nen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. 
 
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta 
työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toi-
misuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmene-
tyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuk-
sista. 
 
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei 
vaadita, jos korvattava määrä on enintään 14,72 € tunnilta 
(1.10.2019, huomioitu kv:n 24.9.2019 § 40). Euromäärän tarkistus 
sidotaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleisko-
rotusluonteisiin sopimuskorotuksiin. 

  
  
8 §  
Matkakustannusten 
korvaaminen 

Luottamushenkilön kokousmatkoista ja pöytäkirjan tarkastusmat-
koista sekä muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä mat-
koista maksetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ate-
riakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivä-
rahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi-
muksen mukaisesti. 

  
  
9 § Luottamushenkilölle maksetaan korvausta puhelimen käytöstä 

yksilöidyn laskun perusteella. 
  
  
10 §  
Vaatimuksen 
esittäminen 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaati-
mus on esitettävä, mikäli mahdollista, kahden kuukauden kulues-
sa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan las-
kun hyväksyminen kuuluu. 

  
  
11 §  
Korvausten 
maksaminen 

Tämän palkkiosäännön mukaiset palkkiot ja korvaukset makse-
taan puolivuosittain, pois lukien pykälän 7 mukaiset ansionmene-
tyskorvaukset, jotka maksetaan neljännesvuosittain. 

  
 


