
 

SODANKYLÄN KUNTA 

 

PALKKIOSÄÄNTÖ  

Voimassa 1.3.2019 alkaen  

 

1 § Soveltamisala 

 

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja 

korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi 

aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä, omaishoidosta tai 

muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän 

palkkiosäännön mukaan. 

 

Tätä ohjetta noudatetaan myös kunnan määräämisvallassa olevissa 

konserniyhteisöissä. 

 

2 § Kokouspalkkiot 

  

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenelle 

kokouspalkkiota seuraavasti: 

 kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat      80 €  
 tarkastuslautakunta       80 € 
 kunnanhallitus ja sen jaostot       80 € 
 lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat, jaostot,  

neuvostot ja ylikunnalliset jaostot      80 € 
 kunnanvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtaja   80 € 
 kunnanvaltuuston ja –hallituksen iltakoulu      80 € 
 valtuustoseminaari        80 € 
 konserniyhteisöjen hallitukset, yhtiökokoukset      80 € 
 nuorisovaltuusto liitteen mukaan  

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu 

kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle, 

varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu kunnanvaltuuston kokoukseen tai 

muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen puheen- johtajana tai muutoin 

määrätylle edustajalle, suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin 

asianomaisen hallintoelimen jäsenelle. 

  

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset 

 

Kun kokous kestää enintään 3 tuntia, maksetaan 2 §:n mukainen kokouspalkkio. Jos 

kokous kestää yli 3 tuntia, kokouspalkkio maksetaan 1,5-kertaisena.  

 

Jos sama toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden 

kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei 



kokousten välinen aika ole yli kuusi tuntia. Valtuuston yhteydessä pidetystä 

kunnanhallituksen kokouksesta ei makseta päällekkäistä kokouspalkkiota. 

 

Tätä sääntöä sovelletaan myös katselmuksista, neuvotteluista ja muista toimituksista 

maksettavaan palkkioon, kun niistä laaditaan pöytäkirja tai muistio. 

 

4 § Vuosipalkkiot 

 

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen lautakuntien 

puheenjohtajille sekä suurimpien tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajille suoritetaan 

edellä mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota 

vuosittain seuraavasti: 

 

 kunnanvaltuuston puheenjohtaja  2050 €  

 kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat 1.000 € 

 kunnanhallituksen puheenjohtaja 2200 €  

 kunnanhallituksen varapuheenjohtajat 1.000 € 

 kunnanhallituksen jäsenet  900 €  

 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 900 € 

 sivistyslautakunnan puheenjohtaja 900 € 

 perusturvalautakunnan puheenjohtaja 900 € 

 teknisen lautakunnan puheenjohtaja 900 € 

 keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja  

vain vaalivuosina   900 € 

 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy:n,  

Asentopuulaki Oy:n, Tähtikunta Oy:n sekä  

Tähtikuitu Oy:n hallitusten puheenjohtajat 900 € 

  
Puheenjohtajan vuosipalkkio on korvaus kokoukseen liittyvistä puheenjohtajan 
tehtävistä kuten valmistelu- ja esittelijän tehtävistä ennen kokousta, kokouksen aikana 
ja sen jälkeen muistakin puheenjohtajan kunnan lukuun suorittamista 
edustustehtävistä. Vuosipalkkio on korvaus myös kunnanvaltuuston ja 
kunnanhallituksen puheenjohtajiston kokoontumisesta sekä tiedotustilaisuuksiin, 
kuntainfoihin yms. osallistumisesta. 
 
Mikäli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnanhallituksen jäsen on estynyt 
hoitamaan tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut 
yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle tai 
kunnanhallituksen varajäsenelle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 
365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja tai kunnanhallituksen jäsen palaa 
hoitamaan tehtäviään. 
 
Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston ja kunnanjohtajan väliset neuvottelut 
sisältyvät puheenjohtajille maksettavaan vuosipalkkioon palkkiosäännön §:n 4 
mukaisesti. 

  



5 § Luottamushenkilösihteerin palkkio 

 

Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan 2 §:n 1 momentissa 

mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, 

kuukausi- tai muuta eri palkkiota. 

 

6 § Viran- ja toimenhaltijoiden kokouspalkkio 

 

Viran- ja toimenhaltijoille maksetaan tässä säännössä mainittujen toimielinten 

kokouksesta kokous- tai sihteerin palkkiota työajan ulkopuolella pidetyistä kokouksista, 

jotka päättyvät klo 17.00 jälkeen. Viran- ja toimenhaltijan toimiessa toimielimen 

sihteerinä, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen palkkio 50 % korotettuna tai 

klo 17.00 jälkeen suoritettu kokousaika kirjataan lisätyöksi ja pidetään vapaana 

esimiehen kanssa erikseen sovittavana aikana.  

 

Kunnan palveluksessa olevat luottamushenkilöt hakevat palkallista vapaata 

luottamustehtävän hoitamiseen, määrärahojen siirrot (ansionmenetyskorvaukset) 

tehdään kaksi kertaa vuodessa ko. toimialalle. 

 

Mikäli luottamustehtävä on toimia kunnan nimeämänä edustajana kuntayhtymissä tai 

muissa ylikunnallisissa toimielimissä, on anottava palkaton virka- vapaus ja 

laskutettava ansionmenetyksen korvaus ko. toimielimeltä. 

 

Kunnan palveluksessa olevan henkilön on aina etukäteen sovittava lähimmän 

esimiehen kanssa lähdöstään luottamustehtävän hoitoon. 

 

7 § Katselmus, neuvottelu, toimitus, työryhmät, ohjausryhmät 

 

Katselmuksesta, neuvottelusta, toimituksesta, työryhmästä tai ohjausryhmästä, johon 

kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta 

laaditaan pöytäkirja tai muistio maksetaan palkkiota 40,- €. 

 

Yli kolme tuntia kestävän, edellä 1 momentissa mainitun katselmuksen, neuvottelun, 

toimituksen, työryhmän tai ohjausryhmän palkkion maksamiseen sovelletaan, mitä 

edellä 3 §:ssä on määrätty. 

 

Pöytäkirjan tarkastuksesta maksetaan palkkiota 30,- € sekä matkakorvaus ja 

ansionmenetyskorvaus. Korvaus maksetaan puheenjohtajalle ja 

pöytäkirjantarkastajille.  

 

Sodankylän kunnan järjestämiltä koulutuspäiviltä, kunnanvaltuuston ja - hallituksen 

iltakoulusta tai valtuustoseminaarista laaditaan muistio sekä maksetaan ao. 

toimielimen mukainen kokouspalkkio ja matkakorvaukset sekä ansionmenetykset. 

 

Muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistumisesta päättää 

asianomainen toimielin, ja näistä tilaisuuksista maksetaan matkakorvaukset ja 

ansionmenetyskorvaukset. 



Koulutuksista ja muista tilaisuuksista maksetaan yksinkertainen (ei korotettuna) 
kokouspalkkio / päivä. Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaisesti. 
 
Koollekutsujan on kokouskutsussa ilmoitettava, maksetaanko kokouspalkkio, 
matkakorvaukset ja ansionmenetys. 

 

8 § Edustajainkokoukset 

 

Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on voimassa 

mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kunnanvaltuuston jäsenten palkkiosta. 

Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun yhteislautakuntaan tai muuhun 

kuntien yhteistoimintaelimeen kuin 1 momentissa tarkoitettuun valitulle edustajalle 

maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin kohdin samojen perusteiden mukaan kuin 2 - 6 

§:ssä on määrätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai toimielimen 

suorittamana. 

 

9 § Tilintarkastajat 

 

Tilintarkastajalle tai tilintarkastusyhteisölle maksetaan palkkio sopimuksen mukaan. 

 

10 § Vaalilautakunnat ja -toimikunta 

 

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuu- luvalle 

maksetaan vaalitoimituspäivältä (koko päivä) palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus 

vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: 

 

Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat:  

puheenjohtajalle 110,- € 

jäsenelle  100,- € 

 

Alle kuuden tunnin tehtävästä maksetaan ao. palkkiosta 50 %. 

 

11 § Erityistehtävät 

 

Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, kunnanvaltuusto 

määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. 

 

Pääsääntöisesti puheenjohtajisto edustaa kuntaa eri tilaisuuksissa ilman erillistä 

määräystä. Virallisista neuvotteluista, joihin kunnanhallitus tai kunnan- johtaja määrää 

edustajat, maksetaan palkkiota alle kolmen tunnin tilaisuuksista 30,- € ja yli kolme 

tuntia kestävästä tilaisuudesta 40,- €. 

Nk. toimituspalkkiota maksetaan 30,- € niistä tilaisuuksista, joihin luottamus- henkilö 

joutuu kuntaa edustaessaan mm. valmistelemaan puheen. 

 

Kohtien 2 ja 3 palkkiot maksetaan laskua vastaan. 



Poliittisten ryhmien väliset neuvottelut (enintään 2 henkilöä / ryhmä) oikeuttavat 

kokouspalkkioon sekä ansionmenetys- ja muihin korvauksiin luottamushenkilöiden 

palkkiosäännön §:n 7 mukaisesti silloin, kun kunnanhallitus tai suurimman 

valtuustoryhmän puheenjohtaja on kutsunut heidät koolle muulloin kuin valtuuston 

kokouksen yhteydessä. 

 

Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston ja kunnanjohtajan välisistä neuvotteluista 

maksetaan matkakorvaukset ja ansionmenetyskorvaukset. 

 

12 § Ansiomenetyksen korvaus 

 

1. Luottamushenkilölle (myös luottamushenkilöinä toimivat kunnan 

viranhaltijat/työntekijät) suoritetaan tässä säännössä mainittujen toimielinten 

kokouksiin osallistumisesta ja tehtävien hoitamisesta korvausta työajan 

ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä 

tarkoitetuista kustannuksista, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta 

kalenterivuorokaudessa. Vuorotyötä tekevien kohdalla voidaan em. säännöstä 

poiketen suorittaa korvaus työnantajan todistuksen perusteella enintään 12 

tunnilta. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 40,- €. 

 

2. Ansionmenetyskorvaus maksetaan suoraan työnantajalle, jos luottamushenkilö 

sitä pyytää. Työnantajan on toimitettava kunnalle lasku, josta käy ilmi, että 

luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut työntekijän normaalia 

työaikaa, että työnantaja on maksanut työntekijälle luottamustehtävän 

hoitamiseen käytetyltä ajalta palkkaa ja että palkasta on maksettu kaikki 

lakisääteiset työnantajamaksut.  Laskuun on liitettävä luottamushenkilön 

kirjallinen suostumus siihen, että korvaus saadaan maksaa työnantajalle sekä 

vakuutus siitä, että luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen 

normaalia työaikaansa ja että työnantaja on maksanut hänelle tältä ajalta 

palkkaa. Laskussa on eriteltävä palkan ja työnantajamaksujen osuus. Korvaus 

maksetusta palkasta voi olla enintään edellä 1 momentissa mainitun 

enimmäismäärän suuruinen ja korvaus työnantajamaksuista enintään kunnalle 

ansionmenetyskorvauksesta maksettavaksi tulevien eläke-, sosiaalivakuutus- 

ym. lakisäänteisten maksujen yhteismäärän suuruinen. Samaa käytäntöä 

voidaan soveltaa luottamushenkilönä toimivaan kunnan viran- tai 

toimenhaltijaan, joka hoitaa ylikunnallista luottamustehtävää. 

 

3. Mikäli luottamushenkilö joutuu luottamustoimen hoitamisen vuoksi ottamaan 

työstään koko työpäivän palkattomaksi, maksetaan hänelle ansionmenetys 

työnantajan todistuksen mukaisena. 

 

4. Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee 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 työsuhteessa 

taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää 

kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään (ajantasainen selvitys 

yrittäjän tilitoimistolta tai verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta). 



Mikäli ansionmenetyskorvauksen perusteena olevissa ansioissa tapahtuu 

muutos, on luottamushenkilön ilmoitettava siitä viipymättä. 

 

5. Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on 

enintään 15,- € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa 

kirjallinen vakuutus ansionmenetyksestään ja luottamustoimen vuoksi 

aiheutuneiden kustannusten määrästä. Tässä kohdassa mainittua 

ansionmenetyskorvausta maksetaan enintään kahdeksalta tunnilta. 

6. Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu 

sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä, omaishoidosta tai 

muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä 

selvitys tällaisista kustannuksistaan. Kustannusten enimmäismäärää 

noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty. 

 

7. Niissä kuntayhtymissä tai vastaavissa yhteisöissä, joissa yhteisö ei suorita 

Sodankylän kunnan nimeämille luottamushenkilöille korvauksia 

luottamustoimen hoidosta, maksetaan Sodankylän kunnan nimeämille 

edustajille korvausta Sodankylän kunnan palkkiosäännön mukaisesti soveltaen 

palkkiosäännön määräyksiä kunnanhallituksen jäsenen saamien korvauksien 

mukaisesti. Em. ei koske yhtiöitä. 

 

8. Korvauksen kohteena on luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika 

matkoineen kotoa tai työpaikasta kokouspaikalle, esim. ryhmäkokoukseen 

käytetyltä ajalta ei suoriteta ansiomenetyskorvausta (KHO 1980 I   3). 

 

13 § Matkakustannusten korvaus 

 

1. Kunnanvaltuuston, -hallituksen, lautakuntien ja muiden virallisesti nimettyjen 

toimielinten luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan 

matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, 

majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin 

kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

 

2. Jos luottamushenkilö (tilapäisesti) työskentelee tai opiskelee toisella 

paikkakunnalla, korvataan matkat vain vakinaisesta (omassa kunnassa 

sijaitsevasta) asunnosta luottamustoimen hoitopaikkaan. 

 

3. Luottamushenkilön ollessa tilapäisesti muulla paikkakunnalla, voidaan varajäsen 

kutsua hoitamaan luottamustehtävää. 

 

14 § Luottamushenkilön puhelinetu 

 

Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle sekä lautakuntien 

puheenjohtajille korvataan oman puhelimen käytöstä 20 euroa kuukaudessa tai 

vaihtoehtoisesti heille tarjotaan mahdollisuus käyttää kunnan puhelinta. 



15 § Vaatimusten esittäminen 

 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä 

kirjallisena kolmen kuukauden ja matkalasku kahden kuukauden kuluessa sille 

henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 

16 § Palkkion maksaminen 

 

Varsinaiset kokouspalkkiot maksetaan neljännesvuosittain. Sen sijaan 

ansionmenetyskorvaukset ja matkalaskut maksetaan kahden viikon kuluessa laskun 

jättämisestä. 

 

Ellei korvausta haeta määräajan kuluessa, ei sitä makseta. 

 

17 § Erimielisyyden ratkaiseminen 

 

Jos luottamushenkilön vaatima palkkio tai kustannusten korvaus on evätty, 

kunnanhallitus ratkaisee palkkion tai korvauksen määrän. 

  

  

 

 

 

 


