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KANGASALAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN  
PALKKIOSÄÄNTÖ 
 
Valtuusto muuttanut 13.2.2017 § 14. Muutoksen voimaantulo 1.6.2017. 

 

 

 
1 § 
Soveltamisala 
 

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja 
korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi ai-
heutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta 
syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mu-
kaan. 
 

2 § 
Kokouspalkkiot 
 

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: 
 
1. Valtuusto, kunnanhallitus ja kuntayhtymien yhtymä- 
 kokous 150 euroa. 
 
2. Lautakunnat jaostoineen ja yhtiöiden yhtiökokoukset 120 euroa.  
 
3. Muut toimielimet 85 euroa. 
 
4. Valtuuston pöytäkirjan tarkastajat 50 euroa.  
 
5. Valtuuston ”iltakoulu” 70 euroa. 
 
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen ko-
kouspalkkio 50 %:lla korotettuna. 
 
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhallituk-
sen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen jäsenelle tai varajäsenelle, joka 
osallistuu toimielimen kokoukseen kunnanhallituksen määräämänä edustajana, suori-
tetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin ao. toimielimen jäsenelle. 
 
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan 1 momentissa mainittuja kokouspalkki-
oita alkavalta kahdelta tunnilta 50 %. 

 
3 § 
Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 

Jos toimielin pitää joko kokonaisuudessaan tai jaostona samana kalenterivuorokau-
tena useamman kuin yhden kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa 
yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. 
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4 § 
Vuosipalkkiot 
 

Kokouksen ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä ole-
ville luottamushenkilöille seuraavat vuosipalkkiot: 
 
Valtuuston puheenjohtaja 6000 euroa  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 8400 euroa  
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 2000 euroa  
Valtuuston varapuheenjohtajat                                            1000 euroa  
Lautakuntien puheenjohtajat 2400 euroa 
 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio määräytyy palkkiosäännön 9 
§:n mukaisesti.  
 
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuo-
sipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta va-
rapuheenjohtajalla on oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta. 
 
Valtuustoryhmän puheenjohtajan vuosipalkkion suuruus on 100 euroa. Lisäksi mak-
setaan 30 euroa/varsinaisten valtuutettujen määrä ryhmässä. 
 

5 § 
Sihteerin palkkio 
 

Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan 2 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, 
kuukausi- tai muuta eri palkkiota. 
 

6 § 
Katselmus, neuvottelu, toimitus 
 

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon toimielimen jäsen 
osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, 
maksetaan palkkiota ko. toimielimen kokouspalkkion mukaan ilman 2 §:n 4 momen-
tissa tarkoitettua korotusta. 
 

7 § 
Kunnan edustajat 
 

Kuntien yhteistoimintaelimeen tai muuhun yhteistyöelimeen kunnan edustajaksi vali-
tulle maksetaan kokouspalkkio soveltuvin osin 2 - 6 §:ien mukaisesti, jollei kunnan 
edustaja saa palkkiota muun kunnan tai yhteisön suorittamana. Palkkio maksetaan 
todistetta vastaan (esim. matkalasku). 
 

8 § 
Tilintarkastajat, uskotut miehet 
 

Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. 
 
Kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen uskottujen miesten palkkioista ja matka-
rahoista määrätään erikseen. 
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9 § 
Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta ja -toimikunta  
 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 1200 euroa. Vuosipalkkio 
suoritetaan ainoastaan vaalivuosilta. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheen-
johtajille ei makseta erillistä vuosipalkkiota. 
 
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja 
jäsenelle, vaalilautakunnan nimeämälle vaaliavustajalle ja avustavalle henkilöstölle 
sekä kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle maksetaan vaalitoimituspäivältä ja vaalitoimi-
tuksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: 
 
puheenjohtajalle ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle  30 euroa/tunti 
jäsenelle ja muille edellä mainitulle henkilölle  20 euroa/tunti 
 
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja -toimikunnan kokouspalkkioihin ja kor-
vauksiin sovelletaan muilta osin palkkiosäännön määräyksiä vastaavaan tapaan kuin 
lautakuntien jäseniin ja puheenjohtajaan.  
 

10 § 
Erityistehtävät 
 

Sellaisesta luottamustehtävästä, jota ei ole mainittu tässä säännössä, määrää tarvit-
taessa palkkion kunnanhallitus tai kunnanjohtaja. 
 

11 § 
Ansionmenetyksen korvaus 
 

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, 
joita luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten hoi-
don järjestämisestä, toimielimessä päätetystä koulutuksesta tai muusta vastaavasta 
syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta kalenteri-
vuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 25 euroa tunnilta.  
 
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnan-
tajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuk-
sesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut 
hänen työaikaansa ja että 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 ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustan-
nuksista. 
 
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvat-
tava määrä on enintään 10 euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin 
antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutunei-
den kustannusten määrästä. 
 

 
12 § 
Palkkioiden ja korvausten maksatus 

 
Tässä säännössä mainitut palkkiot ja korvaukset maksetaan neljännesvuosittain.  
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Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kah-
den kuukauden kuluessa. Ansionmenetyskorvaukset maksetaan korvauksen esittä-
misestä seuraavan kalenterikuukauden viimeisen päivän palkanmaksussa. 
 
Luottamushenkilön vaatimuksen häneltä evätyn korvauksen maksamisesta samoin 
kuin muut tästä säännöstä aiheutuvat tulkintaerimielisyydet ratkaisee ensiasteena 
kunnanhallitus. 
 

13 § 
Matkakustannukset 
 

Tässä säännössä kokouspalkkioihin tms. oikeuttavista tehtävistä ja muista kunnalli-
sen viranomaisen määräyksestä luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista 
suoritetaan matkakustannusten korvausta siten, että 2-11 km:n edestakainen matka 
korvataan Tampereen seudun joukkoliikenteen lipun hinnan suuruisena ja yli 12 km:n 
edestakaisesta matkasta maksetaan kilometrikorvaus. Muut kuin säännölliset ko-
kousmatkat korvataan vain matkalaskua vastaan.  
 
 




