
1 
 

Humppilan kunta Sähköpostiosoite: kirjaamo@humppila.fi 
Kisakuja 2 etunimi.sukunimi@humppila.fi 
31640 HUMPPILA 

 

LUONNOS 7.6.2021: HUMPPILAN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ 

 
Hyväksytty  KH 7.6.2021 / KV XX/XXXX 
 
Voimaantulo 1.8.2021 
 
1 § Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota 

luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä 
sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu 
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 
vastaavasta syystä, ja matkakustannusten korvausta ja 
päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 

 
2 § Kokouspalkkiot Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota 

seuraavasti:  
1. Valtuusto ja sen valiokunnat, kunnanhallitus ja sen jaostot, 

kunnanhallituksen asettamat tilapäiset toimikunnat ja 
työryhmät, puheenjohtajisto, 60 € 

2. Tarkastuslautakunta, 60 € 

3. Muut lautakunnat, johtokunnat, ja näiden osastot ja jaostot 
sekä toimikunnat 60 € 

4. Nuorisovaltuusto 30 € 

 
Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kuntalain tai 
muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun 
toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti koolle kutsuttu ja 
päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio.  
 
Kokouksessa puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle 
maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.  
 
Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka 
osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin 
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja 
jäsenelle, joka osallistuu kunnanvaltuuston kokoukseen tai 
kunnanhallituksen määräämänä edustajana toimielimen 
kokoukseen, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden 
mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle.  
 
Kokouksesta, joka kestää yli kolme (3) tuntia palkkio maksetaan 
50 prosentilla korotettuna jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka 
luottamushenkilö yli ensimmäisen kolmen tunnin on saapuvilla. 
Korotus lasketaan peruspalkkiosta.  
 

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset  
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Mikäli toimielin pitää saman kalenterivuorokauden aikana 
useamman kuin yhden kokouksen tai jäljempänä 6 §:ssä 
tarkoitetun toimituksen, näitä pidetään kokouspalkkiota 
suoritettaessa yhtenä kokouksena, ellei kokousten välinen aika 
ole yli kaksi tuntia. 

 
4 § Vuosipalkkiot  Luottamushenkilöille suoritetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen 

kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota seuraavasti:  
 

- Valtuuston puheenjohtaja 1300 €  
- Kunnanhallituksen puheenjohtaja 2000 €  
- Lautakunnan puheenjohtaja 400 € 
- Mikäli edelle mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta 
tehtäviään, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on 
yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on 
varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus saada kutakin 
kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen 
saakka, kunnes puheenjohtaja tai jäsen palaa hoitamaan 
tehtäviään.  
 

5 § Luottamushenkilösihteerin palkkio  
 
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei 
makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin 
tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen 
jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.  
 

6 § Toimituspalkkio  Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä 
tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun, toimitukseen tai 
tiedotustilaisuuteen edustaa kuntaa tai valvoo toimialansa, saa 
toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkion 
suuruisen toimituspalkkion, jollei kunnanhallitus erityisessä 
tapauksessa toisin päätä. Toimituspalkkiota ei kuitenkaan 
suoriteta 4§:n mukaista vuosipalkkiota saavalle 
luottamushenkilölle.  
Edellä 1 momentissa mainittuihin tilaisuuksiin sovelletaan 3 §:n 
määräyksiä samana kalenterivuorokautena pidetyistä 
kokouksista.  

 
7 § Kuntien yhteistoimintaelimet  

Kuntayhtymien yhtymäkokouksiin ja kuntalaissa tarkoitettuihin 
kuntien yhteisiin toimielimiin valittujen luottamushenkilöiden 
kokouspalkkiosta on voimassa, mitä edellä 2 §:ssä on määrätty 
kunnanvaltuuston jäsenten palkkiosta. Palkkio maksetaan 
edellytyksenä, ettei kuntayhtymä tai muu kunta maksa palkkiota.  
 

8 § Vaalilautakunta, -toimikunta  
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan 
puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalilautakunnan sihteerille 
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maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, 
joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta 
laskentatehtävästä:  
 
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja – toimikunnan 
puheenjohtaja sekä vaalilautakunnan sihteeri 75 € 
Keskusvaalilautakunnan jäsen kokouspalkkio on 55 € 
 
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsen 55 €. 
Jos edellä mainittu luottamushenkilö osallistuu toimielimen 
toimintaan tai laskentatyöhön enintään 3 tunnin ajan maksetaan 
lautakunnan jäsenen kokouspalkkiona 25 €.  
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan 
kokouspalkkioiden lisäksi vaalikohtaisena kertapalkkiona 800 €. 
 

9 § Viranhaltijat ja työntekijät  
Viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän palkkiosäännön 
2, 3, 6 kohtia tässä pykälässä tarkemmin määrätyllä tavalla. 
Kokouspalkkio on kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten 
mukaista kertapalkkiota ko. määräysten soveltamispiiriin kuuluville 
viranhaltijoille ja työntekijöille.  
 
Kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija tai 
työntekijä on kokouksessa toimivaltaisen viranomaisen 
määräämänä muulloin kuin säännöllisenä työaikanaan vähintään 
puoli tuntia tai niin, että kokous alkaa vähintään kaksi tuntia 
säännöllisen työajan päättymisen jälkeen. Kokouspalkkioon 
oikeuttava aika ei kerrytä viikkotyöaikaa. Kokouspalkkion 
suorittamisen edellytyksiä selvitettäessä säännöllisen työajan 
katsotaan alkavan klo 8.15 ja päättyvän klo 16. Kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisessa liukuvassa 
työajassa olevan viranhaltijan tai työntekijän säännöllisen työajan 
katsotaan alkavan liukuma-ajan alkaessa ja päättyvän liukuma-
ajan päättyessä (klo 6-19).  
 
Kokouspalkkiota ei makseta viranhaltijalle tai työntekijälle, joka 
saa kokouksen ajalta virka- ja työehtosopimuksen mukaisen lisä-, 
yli-, ilta-, yö tai sunnuntaityökorvauksen tai eri palkan tai palkkion 
kokouksessa suoritettavasta työstä tai tehtävästä.  
 
Kokouspalkkiota ei suoriteta yhteisön (esim. yhtiö, yhdistys, 
säätiö) kokouksista, joissa viranhaltija tai työntekijä on kunnan 
nimettynä edustajana. Sen sijaan kokoukset katsotaan työajaksi 
ja viranhaltija tai työntekijä on oikeutettu em. yhteisön 
suorittamaan kokouspalkkioon. Mikäli yhteisö ei suorita 
kokouspalkkiota, viranhaltijalla ja työntekijällä on kuitenkin oikeus 
kokouspalkkiosäännön 6 § mukaiseen palkkioon. 
 

10 § Ansionmenetyksen korvaus  



4 
 

Humppilan kunta Sähköpostiosoite: kirjaamo@humppila.fi 
Kisakuja 2 etunimi.sukunimi@humppila.fi 
31640 HUMPPILA 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä 
samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi 
aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai 
vastaavasta syystä, kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan 
enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.  
 
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää 
ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä 
kustannuksista hyväksyttävä kirjallinen selvitys. Todistuksesta on 
käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi 
ollut hänen työaikaansa ja hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.  
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta 
työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa 
toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys 
ansionmenetyksestään. Mikäli hakemuksessa ei ole mainittu 
työaikaa, työajaksi katsotaan aika klo 07.00 – 16.00.  
 
Edellä 2 ja 3 momenteissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei 
vaadita, jos korvattava määrä on enintään 23 euroa tunnilta. 
Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen 
vakuutus ansionmenetyksestä ja luottamustoimen hoitamisesta 
aiheutuneiden kustannusten määrästä.  
 
Kunta ja työnantaja voivat myös sopia siitä, että työnantaja 
maksaa luottamushenkilölle palkkaa myös siltä ajalta, jolloin hän 
hoitaa tehtäviään. Tällöin työnantaja veloittaa kunnalta palkan ja 
henkilösivukulut. Tästä on sovittava vuosittain työnantajan 
kanssa. 

 
 

11 § Vaatimuksen esittäminen  
Ansiomenetyksen ja kustannusten korvaamisesta koskeva 
vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa 
luottamuselimen esittäjälle.  

 
12 § Palkkioiden maksaminen  

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan siten, että 
maksupäivät ovat vuosittain kesäkuussa ja joulukuussa.  
 

13 § Matkakustannusten korvaaminen  
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista 
luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan 
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, 
majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssirahaa soveltuvin 
osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.  
Oman auton käytöstä koituvia matkakustannuksia ei korvata 
silloin, kun yhteiskuljetus on järjestetty.  
 

14 § Kokouspalkkioiden tarkistaminen  
Kokouspalkkiot tarkistetaan valtuustokausittain. 


