
 

 
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 
 
 
1 § Yleistä 
 

Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota 
luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja 
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, 
sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. 
 

2 § Kokouspalkkiot 
 

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 
 
- kaupunginvaltuusto   80€ / kokous 
- kaupunginhallitus ja sen jaostot  95€ / kokous 
- tarkastuslautakunta   80€ / kokous 
- lautakunnat ja niiden jaostot  70€ / kokous 
- sote-neuvottelukunta   70€ / kokous 
- toimikunnat   55€ / kokous 

 
2. Kokouksella tarkoitetaan kunnallislain tai muun lain tai asetuksen 

säännösten mukaisesti asetetun toimielimen tai toimielimen päätöksen 
perusteella asetetun sote –neuvottelukunnan sellaista kokousta, joka on 
laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa laaditaan pöytäkirja 
tai muistio. 

 
3. Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle 

varapuheenjohtajalle suoritetaan palkkio, joka vastaa asianomaisen 
toimielimen jäsenen 1. momentissa mainittua kokouspalkkiota korotettuna 
50 %:lla, mikäli puheenjohtaja ei saa vuosipalkkiota. 

 
4. Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan 

osallistumisesta kaupunginhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin 
kaupunginhallituksen jäsenelle. 

 
5. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle tai muulle kaupunginhallituksen 

jäsenelle maksetaan osallistumisesta kaupungin muun toimielimen 
kokoukseen sama palkkio kuin toimielimen jäsenelle. Osallistumisesta 
toimielinten kokouksiin säädetään Nivalan kaupungin hallintosäännössä. 

 
6. Toimielimeen nimetylle nuorisovaltuuston jäsenelle maksetaan sama 

kokouspalkkio kuin toimielimen jäsenelle. 



 

 
7. Nuorisovaltuuston kokouksen kokouspalkkio on 40 € / kokous. 
 

 
 
 
 
 
3 § Vuosipalkkiot 
 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä 
oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: 
 
- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  4 800€ / vuosi 
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja  5 400€ / vuosi 
- kaupunginvaltuuston ja –hallituksen I ja II  

–varapuheenjohtajat     1 125€ / vuosi 
- hallintosäännössä määriteltyjen lautakuntien ja jaostojen 

puheenjohtajat (ei varapuheenjohtajat)  1 125€ / vuosi 
- sote –neuvottelukunnan puheenjohtaja  1 125€ / vuosi 
 
Vuosipalkkioon sisältyy korvaus kokouksiin valmistautumisesta, neuvottelut, 
joista ei laadita pöytäkirjaa tai muistiota, onnittelukäynnit, tutustumismatkat ja 
vierailut. Aiheutuneet matkakustannukset kuten kilometrikorvaukset eivät 
sisälly vuosipalkkioon. 
 
Kun vuosipalkkioon oikeutettu henkilö on pysyvästi estynyt hoitamasta 
tehtäväänsä yli kuukauden ajan, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon 
kyseiseltä ajalta. Sijaisena on oikeus saada suhteellinen osuus 
vuosipalkkiosta niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana 
vuosipalkkioon oikeutettu on ollut estyneenä hoitamasta tehtäväänsä. 
 

4 § Sihteerin ja esittelijän palkkio 
 

Toimielimen, hallintosäännössä määritellyn neuvottelukunnan tai toimielimen 
päätöksen perusteella asetetun neuvottelukunnan, sihteerille ja esittelijälle 
suoritetaan kokouspalkkiota/kertapalkkiota asianomaisen toimielimen jäsenen 
kokouspalkkiosta 50 prosentilla korotettuna, mikäli hän ei saa vuosipalkkiota. 
Samassa kokouksessa maksetaan korotettu palkkio ainoastaan yhdelle 
sihteerille. Palkkio maksetaan, mikäli kokouksesta laaditaan pöytäkirja tai 
muistio. 
 

5 § Muut palkkiot 
 



 

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun 
kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen, yhtymäkokoukseen, 
yhtiökokoukseen, edustaa kaupunkia tai valvoo toimialaansa (josta laaditaan 
pöytäkirja/muistio) saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen 
kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 § Valtuuston, hallituksen tai lautakunnan koulutus, seminaari, informaatio- tai 
tutustumiskäynti, kaupunginvaltuuston iltakoulu 
 

Osallistuvalle luottamushenkilölle maksetaan järjestävän elimen 2 §:n 
mukainen kokouspalkkio. 
 
Koulutuspäivistä maksetaan järjestävän toimielimen kokouspalkkion 
suuruinen korvaus kestosta riippumatta. 
 
Palkkiota iltakoulusta ei makseta erikseen, jos se pidetään toimielimen 
kokouksen yhteydessä. 
 

7 § Tilintarkastajat 
 

Tilintarkastajalle suoritetaan palkka laskun mukaan. 
 

8 § Vaalilautakunta ja –toimikunta 
 

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

 
-  vaalilautakunnan puheenjohtaja 150 € (sis. myös vaalipaikan kuntoon 

saattamisen) 
- vaalilautakunnan jäsen ja- äänestyksessä mukana oleva vaalitoimikunnan 

jäsen 100 € 



 

-  vaalipäivänä mukana ollut vaalilautakunnan-/toimikunnan jäsen 15 €/tunti, 
kun läsnäoloa on vähintään 2 tuntia 

-  vaalipäivän ääntenlaskussa mukana olleet avustajat 15 €/laskentaan 
osallistuttu tunti 

 
 
9 § Erityistehtävät 
 

Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, 
kaupunginhallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. 
 

10 § Ansionmenetyksen korvaus 
 

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan 
ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä 
tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan 
enemmän kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvaus on 
enintään 25€ / tunti. 
 
Lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan samoin 
perustein kuin ansionmenetys. Luottamushenkilölle, jolle maksetaan 
ansionmenetyksen korvausta, ei makseta samanaikaista korvausta 
lastenhoidon järjestämisestä. 
 
Lastenhoidon järjestämisestä maksettavan korvauksen määrä on enintään 20 
euroa tunnilta. 
 
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää 
työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on 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 ansionmenetyksestä. 
 
Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on 
enintään 10€ / tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen 
vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden 
kustannusten määrästä. 
 
Luottamustoimen hoitamisena pidetään osallistumista kunnan elimen 
kokouksiin, myös kaupungin järjestämiin koulutus- ym. tilaisuuksiin. 
 



 

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu 
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta 
syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista 
kustannuksista. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan, mitä edellä 1. 
momentissa on määrätty. 
 

11 § Vaatimuksen esittäminen 
 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on 
esitettävä kahden (2) kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa 
olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 
 

12 § Palkkion maksaminen viranhaltijoille 
 

Kokouksessa olevalle viran/-toimenhaltijalle (esittelijä, asiantuntija) maksetaan 
kokouspalkkio/kertapalkkio toimielimen jäsenen palkkion suuruisena, kun 
kokous jatkuu yli kello 17.00 ottaen huomioon § 4 ja muut virka- ja 
työehtosopimuksen säännökset esim. työajasta. 
 

13 § Palkkioiden maksaminen 
 

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. 
Ansionmenetys maksetaan kerran kuukaudessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14 § Matkakorvausten suorittaminen 
 

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen 
hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, 
päivärahaa, ateriakorvausta, majoittautumiskorvausta, yömatkarahaa ja 
kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen työ- ja 
virkaehtosopimuksen mukaisesti. Luottamushenkilön kokousmatka 
kustannetaan edestakaisin vain, jos matka on yhteensä yli 6 km. Matkat 
korvataan vakituisesta asunnosta eli osoitteesta, jossa luottamushenkilö on 
kirjoilla. 



 

 
15 § Puhelinkulujen korvaaminen 
 

Kaupunginvaltuuston- ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on käytössään 
Nivalan kaupungin matkapuhelin matkapuhelinliittymineen kaupungin 
luottamustehtävän hoitoa varten. Vuosipalkkiota saavalla luottamushenkilöllä 
on hakemuksesta oikeus saada korvausta luottamustehtävien hoitamisesta 
aiheutuneista puhelinkuluista 
 

16 § Muut määräykset sekä soveltamisohjeet 
 

Henkilöstöjaos antaa tätä palkkiosääntöä täydentäviä soveltamisohjeita. 
 

17 § Voimaantulo 
 

Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1. 6.2021 
 
Hyväksytty: Nivalan kaupunginvaltuusto __.__.2020 §  
 
 
 
Liisa Hankonen 
pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 

 


