
Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 01.10.2022 alkaen

Kokousaika I RYHMÄ II RYHMÄ III RYHMÄ

pj jäsen pj jäsen pj jäsen

- 3 t. 162,50 109,00 137,00 91,00 117,00 78,00

alk. 4. t (50%) 244,00 163,50 205,50 136,50 175,50 117,00

alk. 5. t. (100%) 325,00 218,00 274,00 182,00 234,00 156,00

alk. 6. t (150%) 406,50 272,50 342,50 227,50 292,50 195,00

Pöytäkirjan tarkastuspalkkio 15 e (lisäksi erillisestä tarkastuskäynnistä matkakulut)

Toimituspalkkio: mm. toimielinten seminaarit, yhtiökokousedustajat, yhtymäkokousedustajat ym. toimielimen valitsemat kokousedustajat,

jos järjestävä ulkopuolinen yhteistoimielin ei kokouspalkkiota makseta eikä jäsenelle makseta vuosipalkkiota.

Luottamushenkilöt hakevat teamsissa olevalla lomakkeella "Matkalasku ja toimituspalkkio"

78,00 (III ryhmä, korotus kuten jäsen)

Ansionmenetys- á t 29,50 (työnantajan todistus)

korvaukset á t 19,00 (oma vakuutus)

Vuosipalkkiot

ks. kh 8.3.2021 § 55: Vuosipalkkioon sisältyy mm. kokouksiin valmistautuminen, asioihin perehtyminen ja asioista tiedottaminen, 

yhteydenpito kuntalaisiin, neuvottelut, joista ei laadita pöytäkirjaa tai muistiota tai joihin ei ole erikseen toimielimen päätöksellä nimetty, 

hallintosäännön mukaiset pj tehtävät, onnittelukäynnit tutustumismatkat ja – vierailut, joista ei ole toimielimen erillistä päätöstä 

edustustilaisuuksiin

Hallintosäännön mukaiset vuosipalkkiot ovat 

6000,00

kunnanhallituksen puheenjohtaja 10000,00

kunnanhallituksen jäsen 1000,00

elinvoima- ja hyvinvointivaliokunta ja tarkastuslautakunta pj 2500,00

ympäristöterveyslautakunnan pj 2500,00

valtuustoryhmien puheenjohtajat (per valtuustoryhmän jäsen) 50,00

(valtuustoryhmän pj palkkio; maksun perusteena oleva henkilömäärä perustuu 

valtuustoryhmän ilmoituksesta ilmeneviin henkilöihin)

Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Kultakin äänestyksen toimituspäivältä jokaiselta tunnilta

kuntien tuntipalkkaisten kokonaiskeskituntiansion 

mukainen tuntikorvaus, kuitenkin enintään kahdeksalta

tunnilta

Pj:n palkkio 25 % korotettuna

puheenjohtaja 20,16

jäsen 16,13

Valtuustoinfo 55,50 €

Luottamushenkilöiden koulutuksista (kunnan omat järjestämät koulutukset): maksetaan valtuustoinfon palkkio.

pj vpj, siht. jäsen

Vanhus- ja vammaisneuvosto/kokous 102,00 € 69,00 €

Nuorisovaltuuston kokouspalkkiot 33,50 € 33,50 € 28,00 €

lisäksi matkakulut

Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan palkkio toimielimissä: maksetaan vanhus- ja vammaisneuvoston 

jäsenen palkkio

valtuusto, tarkastuslautakunta, 

kunnanhallitus, konsernijaosto

hyvinvointivaliokunta, 

elinvoimavaliokunta, 

keskusvaalilautakunta, 

valiokuntien jaostot ja 

ympäristöterveyslautakunta

toimikunnat, 

työryhmät, 

ohjausryhmät ym.

valtuuston puheenjohtaja



Yhtymäkokouspalkkiot: kuntayhtymät maksavat kokouspalkkiot (Etevan, Salpakierron ja PHHYKY:n osalta kunta maksaa)

Hallintosääntö § 123

Valiokuntien puheenjohtajat (edustaja) kunnanhallituksessa > kh:n jäsenen palkkio.

Kunnanhallituksen edustaja toimielimessä > toimielimen jäsenen palkkio


