
TYRNÄVÄN KUNTA 
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 
 
Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 12.11.2008 § 54 
Voimaantulopäivä: 1.1.2009 
 
 
1 § Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitami-

sesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamus-
toimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä 
tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta tämän 
palkkiosäännön mukaan. 

 
2 § Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan jäsenille palkkiota johon sisältyy 

korvaus pöytäkirjan tarkastuksesta, seuraavasti: 
 
                  

Kunnanvaltuusto 80 € 

Kunnanhallitus 
 

80 € 

Muut lautakunnat ja 
kaavoitustoimikunta 

      60 € 

Muut toimikunnat ja 
neuvostot 

      50 € 

Katselmukset, neuvot-
telut tai muut toimituk-
set 

      40 € 

 
Kokouksella tarkoitetaan tässä pykälässä kuntalain tai muiden säännösten 
mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon 
kutusuttu, päätösvaltainen ja josta on laadittu allekirjoitettu pöytäkirja. 

 
Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjoh-
tajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäse-
nen 1 momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. 

 
Kokouspalkkio maksetaan samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen 
hallintoelimen jäsenelle 

 
- hallituksen kokoukseen osallistuvalle valtuuston puheenjohtajalle tai va-

rapuheenjohtajalle 
 
- muiden hallintoelinten kokoukseen hallituksen puheenjohtajana tai halli-

tuksen muuten määräämänä edustajana osallistuvalle 
 

3 § Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien 
puheenjohtajalle suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden li-
säksi vuosipalkkiota vuosittain seuraavasti: 

 



   

Kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja 

2200 € 

Kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja 

2500 € 

Perusturva-, sivistys-
tarkastus- ja teknisen 
lautakunnan puheen-
johtaja 

1200 € 

 
 
4 § Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan kokouspalk-

kio 50 %:lla korotettuna. 
 
5 §  Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnan toimie-

limen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan 
pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 40 €. 

 
6 §  Kunnan edustajaksi yhtymäkokouksiin valitun luottamushenkilön palkkio on  

70 €. 
 
 Kunnan edustajaksi muuhun kuin 1. momentissa tarkoitettuun kuntien yhteis-

toimintaelimeen valitulle edustajalle maksetaan 70 €, ellei muu kunta tai toi-
mielin maksa kunnan edustajan palkkiota. 

 
7 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan 

kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus vaali-
toimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: 

 
          

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan 
puheenjohtaja/vaalitoimituspäivä 
 

150 € 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan 
jäsen/vaalitoimituspäivä 

 

100 € 

 
Milloin vaalilautakunnat kokoontuvat muutoin kuin vaalipäivinä tai vaalitoimi-
kunta muutoin kuin vaalia toimittamaan, on palkkio 40 €. 

 
 
8 § Luottamushenkilöille maksetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamus-

toimen vuoksiaiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alka-
valta tunnilta, ei kuitenkaan enemmälti kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuo-
rokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 25 €. Saadakseen korvaus-
ta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus 
siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen 
käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta sitä ajalta 
palkkaa. 

 



Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa 
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kir-
jallisesti riittävä selvitys ansiomenetyksestään. Todistusta tai selvitystä ei vaa-
dita, jos korvattava määrä on enintään 10 €/h. Luottamushenkilöiden tulee täl-
löin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansiomenetyksen ja luottamustoimen 
vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu 
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta 
syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista 
kustannuksistaan.  Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 
1 momentissa on määrätty. 

 
Luottamustoimen hoitamiseen meneväksi ajaksi luetaan kokous- ja matka-ajat 
kotoa tai työpaikalta kokoukseen ja takaisin. 

 
 
9 § Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan puolivuosittain. 

 
 
10 § Ansiomenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettä-

vä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilöllö, jolle voimassa olevien määrä-
ysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 
Ansionmenetyskorvausta oman vakuutuksen nojalla ilman erillistä selvitystä 
menetyksestä maksetaan ainoastaan arkipäiviltä maanantaista perjantaihin 
klo 8.00–18.00 väliseltä ajalta ja enintään kahdeksalta tunnilta päivää kohti 
kuitenkin siten, että muultakin ajalta ansionmenetykset korvataan niissä tapa-
uksissa, jolloin laskuttaja voi osoittaa menetyksen todellisuuden. 

 
Oman paikkakunnan alueella yleisestä edustuksesta esimerkiksi syntymäpäi-
villä käynneistä ja muusta sellaisesta ei makseta ansionmenetyskorvauksia. 

 
 

11 § Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitami-
seksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivära-
haa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa 
soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkakehtosopimuksen mukaisesti. 


