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NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ 
 
Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 § 48, voimaantulo 1.6.2017 
 
 
SOVELTAMISALA 
 
1 § Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen 

hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, 
joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, las-
tenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä mat-
kakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mu-
kaan. 

 
 
KOKOUSPALKKIOT 
 
2 § Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seu-

raavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauk-
sen): 

 
 I ryhmä    115 euroa 
 (valtuusto ja sen asettamat valiokunnat,  
 kunnanhallitus ja sen jaosto, sekä  
 kunnanhallituksen asettamat toimikunnat,  
 tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta) 
 
 II ryhmä     85 euroa 
 (lautakunnat ja niiden jaostot) 
 
 III ryhmä     70 euroa 
 (johtokunnat, toimikunnat, ja muut  
 kunnalliset toimielimet) 
  
 Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle vara-

puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomai-
sen toimielimen jäsenen 1 momentissa mainittua kokouspalkkiota 
korotettuna 50 %:lla. 

 
 Valtuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu 

kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen pu-
heenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu val-
tuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin kunnan-
hallituksen puheenjohtajana tai muutoin määrätylle edustajalle suori- 
tetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomai-
sen hallintoelimen jäsenelle.  

 
Yli kolmen tunnin kokouksilta maksetaan kokouspalkkio 50 % :lla 
korotettuna.  
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SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET 
  
3 § Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin 

yhden kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yh-
deksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. 

 
 
VUOSIPALKKIOT 
 
4 § Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 

§:n 1 momentissa määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjoh-
tajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti: 

 
 valtuuston puheenjohtaja    3 000 euroa 
 valtuuston I ja II varapuheenjohtaja     1200 euroa 
  kunnanhallituksen puheenjohtaja    4 000 euroa 
  kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtaja    1200 euroa 
 
 Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hä-

nen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoi-
sesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle ku-
takin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen 
saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 

 
 
SIHTEERIN PALKKIO 
 
5 § Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan 2 

§:n 1 momentissa mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei 
hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota. 

 
 
KATSELMUS, NEUVOTTELU, TOIMITUS 
 
6 § Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kun-

nan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella 
ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, sekä sellaisesta edustusteh-
tävästä, jonka jäsen suorittaa kunnan edustajana, maksetaan palk-
kiota 60 euroa.  

  
 
KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA 
 
7 § Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkki-

osta on voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty valtuuston jäsen-
ten palkkiosta. 

 
 Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun yhteislautakun-

taan tai muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen kuin 1 momentissa 
tarkoitettuun valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkiota sovel-
tuvin kohdin samojen perusteiden mukaan kuin 2-7 §:ssä on mää-
rätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai toimi-eli-
men suorittamana. 
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Tämän kohdan mukaiset muun yhteistoiminnan palkkiot maksetaan 
palkkiosäännön sen ryhmän perusteella, mistä kunnan toimielimestä 
yhteistyön toimielimen edustajat nimetään.  

 
 Kuuma-palkkiosuositus 
 

"Vuosipalkkio 
Kuuma–puheenjohtaja  1 000 euroa 

 
Kokouspalkkiot 

Kuuma–puheenjohtaja    120 euroa 
Kuuma–johtokunta      75 euroa 

 
Muut korvaukset 
Korvausta ansionmenetyksestä ja muut kustannusten korvaukset 
maksetaan kunkin kunnan palkkiosäännön mukaisesti. 
 
Perusteet 
Luottamushenkilöiden oikeus korvaukseen ja muut korvausten pe-
rusteet ratkaistaan kuntakohtaisesti kunkin kunnan palkkiosäännön 
mukaisesti. 

 
Komission jäsenet 
Komissiolle maksetaan Kuuma-johtokunnan ja –komission kokouk-
sista sama palkkio kuin luottamushenkilöjäsenille. 

 
Muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta noudatetaan kunnal-
lisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä ja kuntakohtaisia pää-
töksiä." 
 
Komission jäsenille ja muille viranhaltijoille ja työntekijöille kokous-
palkkiot maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidetyistä kokouksista. 
 
 

KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET 
 
8 § Käräjäoikeuden lautamiesten palkkio, päiväraha ja matkakustannus-

ten korvaus määräytyy niiden perusteiden mukaan, jotka oikeusmi-
nisteriö vahvistaa. 

 
 
VAALILAUTAKUNTA, -TOIMIKUNTA 
 
9 § Vaalilautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan palkkiota vaalitoimi-

tuspäiviltä 14 euroa tunnissa ja jäsenelle 12 euroa tunnissa. Palkkio 
maksetaan täysinä tunteina. Tätä korvausperustetta noudatetaan 
myös vaalitoimikuntaan ennakkoäänestyspäiviltä. Muista toimitus-
päiviä edeltävistä ja seuraavista kokouksista maksetaan palkkio nor-
maalisti palkkiosäännön 2 §:n mukaan.  

 
 Vaalilautakunta ei saa matkakorvauksia vaalipaikalle menosta. 
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 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkki-

oiden lisäksi vaalikohtaisena kertapalkkiona 120 euroa.  
 

 
ERITYISTEHTÄVÄT 
 
10 § Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, 

valtuusto määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. 
 
 Valtuuston tai kunnanhallituksen luottamushenkilöille määräämästä 

erityistehtävästä kunnanhallituksen harkinnan mukaan voidaan suo-
rittaa palkkiota 17 euroa.  

 
VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT 
 
11 § Viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän palkkiosäännön 

2, 3, 5, 6, 7, 9 kohtia tässä pykälässä tarkemmin määrätyllä tavalla. 
Kokouspalkkio on kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaista 
kertapalkkiota ko. määräysten soveltamispiiriin kuuluville viranhalti-
joille ja työntekijöille. 

 
 Kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija tai 

työntekijä on kokouksessa toimivaltaisen viranomaisen määrää-
mänä muulloin kuin säännöllisenä työaikanaan vähintään puoli tun-
tia tai niin, että kokous alkaa vähintään kaksi tuntia säännöllisen työ-
ajan päättymisen jälkeen (klo 16.30 tai klo 18.30). Kokouspalkkioon 
oikeuttava aika ei kerrytä viikkotyöaikaa. Kokouspalkkion suorittami-
sen edellytyksiä selvitettäessä säännöllisen työajan katsotaan alka-
van klo 8.15 ja päättyvän klo 16. Kunnallisen yleisen virka- ja työeh-
tosopimuksen mukaisessa liukuvassa työajassa olevan viranhaltijan 
tai työntekijän säännöllisen työajan katsotaan alkavan liukuma-ajan 
alkaessa ja päättyvän liukuma-ajan päättyessä (klo 7-18). 

 
 Kokouspalkkiota ei makseta viranhaltijalle tai työntekijälle, joka saa 

kokouksen ajalta virka- ja työehtosopimuksen mukaisen lisä-, yli-,  
ilta-, yö tai sunnuntaityökorvauksen tai eri palkan tai palkkion ko-
kouksessa suoritettavasta työstä tai tehtävästä. 

 
 Kokouspalkkiota ei suoriteta yhteisön (esim. yhtiö, yhdistys, säätiö) 

kokouksista, joissa viranhaltija tai työntekijä on kunnan nimettynä 
edustajana. Sen sijaan kokoukset katsotaan työajaksi ja viranhaltija 
tai työntekijä on oikeutettu em. yhteisön suorittamaan kokouspalkki-
oon. Mikäli yhteisö ei suorita kokouspalkkiota, viranhaltijalla ja työn-
tekijällä on kuitenkin oikeus kokouspalkkiosäännön 6 pykälän mu-
kaiseen palkkioon. 

 
 
ANSIONMENETYKSEN KORVAUS 
 
12 § Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan an-

sionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä 
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tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuiten-
kaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. 
Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä on 30,00 euroa/h.  

 
 Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tu-

lee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös 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 työ-

suhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuh-
teessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetykses-
tään. 

 
 Em. euromääriä tarkistetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtoso-

pimuksen korotusten mukaisesti. 
 
 Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi 

aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai 
muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjalli-
sesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan. Kustannusten 
enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on mää-
rätty. 

 
 
VAATIMUKSEN ESITTÄMINEN 
 
13 § Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus 

on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voi-
massa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 
14 § Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. 
 
15 § Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen 

hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten 
korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yö-
matkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen 
virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

 
16 § Kunnanhallitus ratkaisee luottamushenkilöiden vaatimukset heiltä 

evätyn korvauksen suorittamisesta. 
 
17 §  Tässä palkkiosäännössä mainitut palkkiot tarkistetaan kunta-alan 

ansiotasoindeksin muutos huomioiden kerran valtuustokaudessa 
kunkin valtuustokauden viimeisen vuoden helmikuun alusta alkaen. 

 
18 § Tämä sääntö tulee voimaan 1.6.2017 ja korvaa aikaisemman, 

1.6.2014 voimaan tulleen kokouspalkkiosäännön. 
 


