
 1 
    LIITE 1 

    Khall 24.1.2011/§ 5 

    Kvalt 3.2.2011/ § 6  
ENONTEKIÖN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 
 

 

Hyväksytty:   Kunnanvaltuusto  3.2.2011/§ 6   

Voimaantulo:     1.1.2011 

 

1 § 

Soveltamisala 

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita 

luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmene-

tyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen 

vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon 

järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä mat-

kakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkio-

säännön mukaan.  

 

Tätä palkkiosääntöä sovelletaan myös kunnan viran- ja 

toimenhaltijoihin ao. voimassa olevat kunnallisen ylei-

sen virka- ja työehtosopimuksen määräykset huomioiden. 

 

2 § 

Kokouspalkkiot 

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota 

seuraavasti: 

 

Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat  40 €   

Kunnanhallitus     40 €   

Lautakunnat    30 €  

Johtokunnat, toimikunnat ja muut  

kunnan toimielimet   25 €   

 

Jaoston kokouksesta maksetaan sama palkkio kuin asian-

omaisen toimielimen kokouksesta. 

 

Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai 

asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen 

sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu 

ja päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja. 

 

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimi-

valle varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, 

joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen 1 momen-

tissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. 

 

Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, 

joka osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen, samoin 

kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjoh-

tajalle ja jäsenelle, joka osallistuu valtuuston koko-

ukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhal-

lituksen puheenjohtajana tai muutoin määrätylle edusta-

jalle suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mu-

kaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenille. 
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3 § 

Samana päivänä pidetyt kokoukset 

 

Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useam-

man kuin yhden kokouksen tai jäljempänä 6 §:ssä maini-

tun toimituksen katsotaan ne kokouspalkkiota lasketta-

essa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika 

ole yli kaksi tuntia. 

 

4 § 

Vuosipalkkiot 

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainit-

tujen lautakuntien puheenjohtajille suoritetaan edellä 

2 §:n 1 momentissa määrättyjen kokouspalkkioiden lisäk-

si puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seu-

raavasti: 

 

Valtuuston puheenjohtaja  700 €    

Kunnanhallituksen puheenjohtaja  1100 € 

Lautakuntien puheenjohtajat  300 € 

 

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, 

lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on 

jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden. 

Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin ka-

lenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa sii-

hen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtä-

viään. 

5 § 

Sihteerin palkkio 

 

Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle 

suoritetaan kyseisen toimielimen kokouspalkkio 50 %:lla 

korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, kuu-

kausi- tai muuta eri palkkiota. 

 

6 § 

Katselmus, neuvottelu, toimitus ym. 

 

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, 

johon kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen 

päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai 

muistio maksetaan 25 €. 

 

Koulutukseen, seminaareihin, kuntaretkiin ja kunnan ul-

kopuolelle suuntautuviin kuntavierailuihin osallistumi-

sesta ei makseta palkkiota lukuun ottamatta valtuusto-

seminaaria ym. työskentelymuotoja. Palkkiota ei makseta 

onnittelu- ja tervehdyskäynteihin osallistumisesta. 
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7 § 

Edustajainkokoukset 

 

Kunnan edustajaksi kuntayhtymiin tai kuntien edusta-

jainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkki-

osta on voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kun-

nanvaltuuston jäsenten palkkiosta. 

 

Jos kunnan edustaja saa palkkion luottamustehtävänsä 

hoidosta kuntayhtymältä tai muun kunnan suorittamana ei 

palkkiota hänelle suoriteta. 

 

Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun yh-

teiseen toimielimeen tai muuhun kuntien yhteistoiminta-

elimeen, kuin 1 momentissa tarkoitettuun, valitulle 

edustajalle maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin kohdin 

samojen perusteiden mukaan kuin 2 - 6 §:ssä on määrätty 

valtuuston jäsenten palkkioista, jollei kunnan edustaja 

saa palkkiota muun kunnan tai toimielimen suorittamana. 

 

8 § 

Vaalilautakunta, -toimikunta 

 

 Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä 

vaalitoimikuntaan kuuluvalle maksetaan kultakin vaali-

toimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy kor-

vaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta lasken-

tatyöstä seuraavasti: 

 

 puheenjohtajalle   40 € 

jäsenelle     30 € 

 
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan  

em. kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokous- 

palkkion määrästä. 

 

9 § 

Erityistehtävät 

 

Kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen luottamushenki-

löille määräämästä erityistehtävästä voidaan maksaa 

palkkiota kunnanhallituksen harkinnan mukaan. 

 

10 § 

Ansionmenetyksen korvaus 

 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen 

työajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi 

aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kul-

takin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan yli kahdeksalta 

tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen määrä 

on enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi-

muksen palkkahinnoittelun toimistoalan alimman perus-

palkan mukaisesta euromäärästä laskettava tuntipalkka. 

Jakajana käytetään lukua 163. 

 

Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushen-

kilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todis-

tuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen 
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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 julkis-

oikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjalli-

sesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. 

 

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamus-

toimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten-

hoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, 

luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä 

selvitys tällaisista kustannuksista. Kustannusten enim-

mäismäärään noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on 

määrätty. 

 

11 § 

Vaatimuksen esittäminen 

 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva 

vaatimus on esitettävä neljän kuukauden kuluessa sille 

henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan 

laskun hyväksyminen kuuluu. 

Mikäli lasku esitetään tämän määräajan jälkeen, sitä ei 

enää voida hyväksyä maksettavaksi. 

 

Kokouksista, joista kiertää lista matkakustannusten il-

moittamiseksi, ei tehdä erillistä matkalaskua. Muussa 

tapauksessa tehdään matkalasku omalle matkalaskulomak-

keelle, joka löytyy mm. kunnan kotisivulta.  

 

12 § 

Maksaminen 

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan puolivuo-

sittain. 

 

13 § 

Matkakustannusten korvaus 

 

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luotta-

mustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan 

matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvaus-

ta, majoittumiskorvausta ja yömatkarahaa soveltuvin 

osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 

mukaisesti. 

 

14 § 

Voimaantulo ja kumottavat säännöt 

 

Tämä sääntö tulee voimaan 1.1.2011 ja muutokset tähän 

sääntöön vahvistaa valtuusto. 

 

Tällä säännöllä kumotaan kunnanvaltuuston 11.12.2001 

hyväksymä Enontekiön kunnan kokouspalkkiosääntö. 


