
 

AURAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 
 
 
Hyväksytty:  kunnanvaltuusto 10.11.2008   
 
Voimaantulo:  1.1.2009 
 
 
1 § 
Soveltamisala 
 

1. Kunnan luottamushenkilöille sekä virka-/työsuhteessa oleville suoritetaan 
palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä se-
kä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaami-
sesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä mat-
kakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 

 
 
2 § 
Kokouspalkkiot 
 

1. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: 
 
  kunnanvaltuusto   50 €  
  kunnanhallitus   50 €  
  lautakunnat    40 €  
  johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 35 €  
 

2. Puheenjohtajalle, sihteerille tai kunnanhallituksen kokouksessa esittelijänä 
toimivalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna. Samasta kokouksesta suo-
ritetaan korotettu palkkio ainoastaan yhdelle puheenjohtajana, esittelijänä tai 
sihteerinä toimivalle. 

 
3. Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu 

kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohta-
jalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu kunnanvaltuuston ko-
koukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen puheenjoh-
tajana tai muutoin määrättynä edustajana suoritetaan kokouspalkkio samojen 
perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle. 

 
4. Silloin kun toimielimen pöytäkirjaa ei voida tarkastaa heti tai seuraavassa koko-

uksessa, maksetaan erillisestä pöytäkirjantarkastuksesta tarkastuspalkkiota 50 
% asianomaisen toimielimen edellä 1 mom:ssa mainitusta kokouspalkkiosta. Li-
säksi suoritetaan matkakorvaukset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuk-
sen mukaisesti. 

 
5. Toimielinten kokouksissa asiantuntijana kuultavana olevalle maksetaan ao. 

toimielimen kokouspalkkio. 
 

6. Yli kolme (3) tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1 momentissa  
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      mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä jo-    
      kaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. 
 
7. Kokouspalkkiota ei makseta viranhaltijalle/työntekijälle, joka osallistuu koko-

ukseen säännöllisenä työaikanaan tai saa kokouksen ajalta muuta palkkaa. 
 
 
3 § 
Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 

1. Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden ko-
kouksen katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei 
kokousten välinen aika ole yli kaksi (2) tuntia. 

 
 
4 § 
Vuosipalkkiot 
 

1. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle suoritetaan edellä 2 
§:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkki-
oita seuraavasti: 

 
  kunnanvaltuuston puheenjohtaja     850 €  
  kunnanhallituksen puheenjohtaja  1.325 €  
 

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

 
 
5 § 
Puhelinkorvaukset  

 
1.    Puhelinkorvausta maksetaan seuraavasti: 

 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja  15 €/kk 
kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja 15 €/kk 
kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja 15 €/kk 
kunnanhallituksen puheenjohtaja  15 €/kk 
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 15 €/kk 
 
 

6 § 
Katselmus, neuvottelu, toimitus 
 

1. Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kunnan toimie-
limen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan  
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 pöytäkirja tai muistio maksetaan palkkiota 35 €. 

 
2.  Yli kolme (3) tuntia kestävään, edellä 1 momentissa mainittuun katselmuk- 
 seen, neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan mitä edellä 2 §:n 6 mom:ssa 
 on määrätty. 
 
 

7 § 
Tarkastuslautakunta 
 

1. Tarkastuslautakunnan jäsenille suoritetaan palkkio laskun perusteella. 
 
 
8 § 
Vaalilautakunta, vaalitoimikunta 
 
 1. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan 

kultakin toimituspäivältä palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen pää-
tyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä, seuraavasti: 

 
  Vaalilautakunnan puheenjohtaja   150 €  
  Vaalilautakunnan jäsen    120 €  
 

  Vaalitoimikunnan puheenjohtaja      90 €  
  Vaalitoimikunnan jäsen       70 €  
 

  Samasta kokouksesta suoritetaan palkkio ainoastaan yhdelle puheenjohtaja-
na toimivalle. 

 
 2. Kotiäänestyksistä suoritetaan palkkiota 17 €/äänestys. 
 

3. Milloin on välttämätöntä, että vaalilautakunta kokoontuu muulloin kuin vaali-
päivinä tai vaalitoimikunta muutoin kuin vaalia toimittamaan, palkkiot määräy-
tyvät niin kuin muissakin lautakunnissa. 

 
 
9 § 
Erityistehtävät 
 
 1. Koulutus- ja tiedotustilaisuuksista ei suoriteta korotettua kokouspalkkiota. 

Tutustumismatkoista tai esimerkiksi ystävyyskuntavierailuista ei suoriteta 
palkkiota. Osallistumisesta edellä mainittuihin tilaisuuksiin on luottamushenki-
lö kuitenkin oikeutettu saamaan korvauksen ansionmenetyksestä. 

 
 2. Yhteisessä toimielimessä toimivalle ja yhtiö- tai yhdistyskokoukseen valitulle 

kunnan edustajalle maksetaan palkkiota 35 €/kokous. Em. tapauksissa palk-
kio maksetaan vain mikäli kunnan edustaja ei saa palkkiota ko. toimielimen 
suorittamana. 

 
4. Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen tai muun toimielimen luottamushenkilöl-

le määräämästä erityistehtävästä voidaan toimielimen harkinnan mukaan  
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 suorittaa palkkiota 35 €. 

 
5. Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, kun-

nanhallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. 
 
 
10 § 
Ansionmenetyksen korvaus 
 
 1. Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmene-

tyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kus-
tannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kah-
deksalta (8) tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäis-
määrä on 16,00 € , jota korotetaan kulloinkin voimassa olevan yleisen kun-
nallisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotusten mukaisesti. Korvattava 
määrä pyöristetään lähimpään täyteen 10 senttiin. 

 
 2. Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää 

työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luotta-
mustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että 
hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. 

 
 3. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa 

taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää 
kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. 

 
 4. Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos 

korvattava määrä on enintään 9,00 € tunnilta. Määrää korotetaan kulloinkin 
voimassa olevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotusten 
mukaisesti. Korvattava määrä pyöristetään lähimpään täyteen 10 senttiin. 
Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansion-
menetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määräs-
tä. 

 
6. Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu 

sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta 
syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista 
kustannuksistaan. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 
1 momentissa on määrätty. 

 
 
11 § 
Kulujen korvaaminen 
 

1. Kunnan edustajien kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi 
tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, 
ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa so-
veltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 

 
2. Kokousmatkat korvataan luottamushenkilöille kuitenkin aina oman auton käyt- 
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 tökorvauksen mukaisesti. 
 
 

12 § 
Vaatimuksen esittäminen 
 
 1. Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitet-

tävä kahden (2) kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien 
määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 
 
13 § 
Palkkioiden maksaminen 
 
 1.   Tässä säännössä mainitut kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot maksetaan puoli-

vuosittain.  
 


