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KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT JA KORVAUKSET LUOTTAMUSTOI-
MEN HOITAMISESTA 
 
 
1 §  Soveltamisala 
 

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitami-
sesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamus-
toimen hoitaminen aiheuttaa sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja 
päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. Soveltuvin osin noudatetaan voi-
massa olevaa virkaehtosopimusta ja työehtosopimusta sekä lainsäädännöstä 
johtuvia erillismääräyksiä. 
 
Kunnan viranhaltijoille suoritetaan palkkiota kokouksessa esittelijänä, sihteeri-
nä ja asiantuntijana toimimisesta työ- ja virkaehtosopimuksen ja tämän palk-
kiosäännön mukaisesti. 

 
2 § Kokouspalkkiot 
 
 Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan kokouspalkkiota seuraavasti: 
 
      
 -       kunnanvaltuusto      50,00 € 
 -       kunnanhallitus         50,00 € 
 -       lautakunnat                     50,00 € 
 -       muut toimielimet              30,00 € 
 
 
 Kokouspalkkion korotus: 
 

Edellä mainittua kokouspalkkiota korotetaan 50 %  yli kolmen (3) tunnin 
kokousajan jälkeen. 

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

 
Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jotka osallistuvat 
kunnanhallituksen kokoukseen samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajal-
le ja varapuheenjohtajille sekä jäsenille, jotka osallistuvat kunnanvaltuuston 
kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen puheen-
johtajana tai muutoin määrätylle edustajalle suoritetaan kokouspalkkio samo-
jen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenille kokouk-
sesta maksetaan.  
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3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 

Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden ko-
kouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi. 

 
 
4  § Vuosipalkkiot ja kulukorvaukset  
 

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien ja johtokuntien sekä 
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston valitsemien toimikuntien puheenjohta-
jille maksetaan 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan 
tehtävistä palkkiota seuraavasti: 

 

puheenjohtajat: 
 

 palkkio Kulukorvaus 1) 

kunnanvaltuusto 1 100,00 € 300,00 € 

varapuheenjohtajat ---- 300,00 € 

kunnanhallitus 1 700,00 € 300,00 € 

varapuheenjohtajat ---- 300,00 € 

sivistyslautakunta 600,00 € 200,00 € 

tekninen lautakunta 600,00 € 200,00 € 

keskusvaalilautakunta 2) 3 )  200,00 € ---- 

 

           
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeu-
tensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti yhden kuukauden. 
Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta 
kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa 
hoitamaan tehtäviään. 

  
1)   Kulukorvaus kattaa mm. kunnan alueella tapahtuvat merkkipäivä-

käynnit, sellaiset neuvottelut, joista ei laadita pöytäkirjaa tai muis-
tiota ja muut luottamustehtävän hoidosta aiheutuneet kulut 

 
2)  Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle palkkio maksetaan nii-

nä vuosina kuin vaaleja järjestetään. 
 

3) Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on vaali-
kohtainen á 200 euroa. 
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5 § Sihteerin,  esittelijän ja asiantuntijan palkkio 
 

Toimielimen sihteerinä ja esittelijänä toimivalle viranhaltijalle ja luottamushen-
kilölle suoritetaan 2 §:ssä mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei 
hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota. 
 
Toimielimessä asiantuntijana toimivalle viranhaltijalle suoritetaan 2 §:ssä mai-
nittu kokouspalkkio. 
 
Keskusvaalilautakunnan sihteerille maksetaan palkkiota 510 euroa kustakin 
vaalista. (Muutos Kvalt 18.12.2017 § 63) 

 
 
 
6 § Katselmus, neuvottelu, toimitus 
 

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnan toimie-
limen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan 
pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 40 euroa kokous. 

 
 
7 §  Edustajainkokoukset 
 

Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on 
voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kunnanvaltuuston jäsenen palkkios-
ta. Mikäli kunnan edustaja saa palkkiota muualta kuin Kivijärven kunnalta tai 
kunnan toimielimeltä, palkkiota ei kunnan toimesta tällöin makseta. 

 
 
8 § Tilintarkastajat 
 

Kunnanhallinnon tilintarkastajalle ostopalvelusopimuksen mukaan perustuen 
ja sisäisen tarkastuksen tarkastajille suoritetaan palkkiota 50 €/tarkastuskerta.   

 
9 § Käräjäoikeuden lautamiehet 
 
 Käräjäoikeuden lautamiehille maksetaan palkkiota kulloinkin voimassa olevan  
 oikeusministeriön päätöksen mukaisesti. 
 
10 § Tarkastuslautakunta 
 
 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota  90 euroa 

/ kokous ja jäsenille 70 euroa / kokous. 
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11 § Vaalilautakunta- ja toimikunta 
 

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuulu-
valle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy 
korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: 

                                               
Vaalilautakunta    Vaalitoimikunta 

 
 - puheenjohtaja            130 euroa      130 euroa 
 - jäsen                100 euroa  100 euroa 
 
 
12 § Erityistehtävät 
 

Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, kunnan-
hallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. Kunnanvaltuuston tai kunnan-
hallituksen luottamushenkilölle määräämästä erityistehtävästä kunnanhallituk-
sen harkinnan mukaan voidaan suorittaa palkkiota 27,00 euroa / vuorokausi. 
 
 

13 § Ansionmenetyksen korvaus 
 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmene-
tyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustan-
nuksista kultakin alkavalta tunnilta ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta 
tunnilta kalenterivuorokauden aikana. Säännöllisen työajan ansionmenetys-
korvauksen enimmäismäärä on 2 200   euroa. Kuukausipalkan jakajana käy-
tetään lukua 163. Tuntikorvaus on 13,50  euroa. 

 

Työnantajalta tulee olla palkkatodistus todellisista kuluista. 
 
Ilman todistusta ja selvitystä maksettava korvaus on 1 569,57 euroa kunnallisen yleisen  vir-
ka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tuntikorvauksen jakajana käytetään lukua 163 ja on 
näin ollen 9,63 euroa. 

 
Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan 
todistus asiasta. Todistuksesta tulee ilmetä, että luottamushenkilölle ei makseta luottamustoi-
men hoitamisen ajalta palkkaa. Lisäksi todistuksesta on selvittävä se, että luottamustoimen 
hoitamiseen käytetty aika olisi ollut henkilön työaikaa. 

 
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai 
muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansion-
menetyksestään. 

 
Jos korvattava määrä on enintään  1 569,57 euron  mukainen korvaus tunnilta eli 9,63 euroa, 
todistusta ei vaadita, kuitenkin henkilön tulee antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetykses-
tään ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista kustannusten määrästä. 

 
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palk-
kaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön 
tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista.  
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14 § Vaatimuksen esittäminen 
 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitet-
tävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, joka laskut hyväksyy. 
 
 

15 § Kokouspalkkioiden maksaminen 
 
 Kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti: 

tammi - kesäkuulta  viim. heinäkuussa 
heinä - joulukuulta  viim. joulukuussa 

 
 
 
16 § Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoita-

miseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivä-
rahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivära-
haa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 

 
 
17 § Palkkiosäännön voimassaolo 
 
 Tätä Kivijärven kunnan luottamustoimista maksettavia palkkiota ja korvauksia  

noudatetaan  1.6.2017 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi.  


