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RUSKON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 

 

Valtuusto  16.8.2021 
Voimaantulo  1.1.2022 
 

1 § SOVELTAMISALA 
 
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkio luottamustoimen 
hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuk-
sista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaami-
sesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä 
sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkio-
säännön mukaan. 

 

2 § KOKOUSPALKKIOT 
 

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota 
seuraavasti: 
 
Puheenjohtaja Summa 

Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat, 
tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja  
sen jaostot sekä yhtymäkokoukset, 
seutuvaltuuskunta ja valmisteluvaliokunta 

60 € 

Lautakunnat 46 € 

Johtokunnat, toimikunnat ja muut 
toimielimet 

38 € 

 
Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle 
varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa 
asian omaisen toimielimen jäsenen 1 momentissa mainittua 
kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla. 
 
Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka 
osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhal-
lituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka 
osallistuu kunnanvaltuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten 
kokouksiin kunnanhallituksen puheenjohtajana tai muutoin mää-
rätylle edustajalle suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden 
mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle. 
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Viranhaltijalle/työntekijälle, joka osallistuu toimielimen kokouk-
seen esittelijänä tai pöytäkirjanpitäjänä, joko virka-aseman tai 
määräyksen johdosta, suoritetaan kokouspalkkio samojen perus-
teiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen puheenjohta-
jalle. Muutoin palkkio maksetaan samansuuruisena kuin toimieli-
men jäsenelle. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta noudate-
taan kuitenkin kokousaikaan nähden kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen määräyksiä. 

 

3 § SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET 
 

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:n 1 mo-
mentissa mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokous-
palkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia 
kohden. 
 
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman 
kuin yhden kokouksen, ne katsotaan kokouspalkkiota lasketta-
essa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli 
kaksi tuntia. 

 

4 § VUOSIPALKKIOT 

 
Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja alempana mainittujen 
lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajille suoritetaan edellä 
2 §:n 1 momentissa määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi 
puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti: 
 
Puheenjohtaja Summa 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 900 € 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja 1 800 € 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 900 € 

Muiden lautakuntien puheenjohtajat 
(tekninen lautakunta, rakennus- ja 
ympäristölautakunta, opetus- ja  
varhaiskasvatuslautakunta sekä 
hyvinvointilautakunta) 

750 € 

 
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, hänen oi-
keutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut yhtäjaksoi-
sesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle 
kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa sii-
hen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 
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Lisäys:  
 
Puheenjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain, hallintosäännön, 
kunnan mahdollisten muiden johto- tms. sääntöjen ja kunnan 
käytäntöjen pohjalta. Puheenjohtajan kuuluu omalla toimialallaan 
edustaa kuntaa muiden puheenjohtajien ja kunnan johtavien vi-
ranhaltijoiden kanssa sovitulla tavalla. Puheenjohtajan tehtäviin 
kuuluu muun muassa kokousten johtaminen, neuvotteluihin osal-
listuminen, kunnan ja toimielimensä edustaminen, kunnan ja lau-
takuntien osalta oman elimensä edunvalvonta sekä seremonialli-
set tehtävät.  
 
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle 
maksetaan 200 €:n vuosipalkkio ja nuorisovaltuuston 
puheenjohtajalle maksetaan 100 €:n vuosipalkkio.  
 
Lisäksi nuorisovaltuuston puheenjohtajalle maksetaan 100 €:n 
suuruinen vuosipalkkio.  

 

5 § SIHTEERIN PALKKIO 

 
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan 
2 §:n 1 momentissa mainittu kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, 
jollei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palk-
kiota. 
 
Lisäys:  
 
Keskusvaalilautakunta päättää sihteerilleen maksettavasta palkki-
osta. 

 

6 § KATSELMUS, NEUVOTTELU, TOIMITUS 
 

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon 
kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perus-
teella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 
38 € (aiemmin 32). 
 
Yli kolme tuntia kestävään, edellä 1 momentissa mainittuun 
katselmukseen, neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan mitä 
edellä 3 §:ssä on määrätty. 

 

7 § EDUSTAJAINKOKOUKSET 
 
Kuntien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden 
palkkiosta on voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kunnan- 
valtuuston jäsenten palkkioista. 
 
Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun yhteislauta 
kuntaan tai muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen kuin 1 momen-
tissa tarkoitettuun valitulle edustajalle maksetaan kokouspalkkio 
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soveltuvin kohdin samojen perusteiden mukaan kuin 2 §:ssä on 
määrätty, jollei kunnan edustaja saa palkkiota muun kunnan tai 
toimielimen suorittamana. 

 
 

8 § VAALILAUTAKUNTA, -TOIMIKUNTA 

 
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimi-
kuntaan kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palk-
kiota, johon samalla sisältyy vaalitoimituksen päätyttyä suoritetta-
vasta laskentatyöstä seuraavasti: 
 
Vaalit Summa 

Puheenjohtaja 180 € 

Jäsen 120 € 

Toimikunnan puheenjohtaja, jäsenet ja 
vaaliavustajat 

60 € 

 

Yli 6 tuntia kestävästä kokouksesta maksetaan palkkiota 

 

Vaalit Summa 

Puheenjohtaja 235 € 

Jäsenet 180 € 

 

 

9 § ERITYISTEHTÄVÄT 
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä sään-
nössä, kunnanvaltuusto määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. 
 
Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen tai lautakunnan luottamus- 
henkilöille määräämästä erityistehtävästä kunnanhallituksen 
/ lautakunnan harkinnan mukaan voidaan suorittaa palkkiota 2 §:n 
1. kohdan mukaisesti 38-60 € (aiemmin 30-50).  

 

10 § ANSIONMENETYKSEN KORVAUS 
 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan 
ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 
1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei 
kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuoro- 
kaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 18 €/tunti. 
 
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä 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 tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuh-
teessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyk-
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sestään. 
 

 
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei 
vaadita, jos korvattava määrä on enintään 10,80 € tunnilta.  
 
Lisäys:  
 
Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuu-
tus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden 
kustannusten määrästä. 
 
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen 
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tukee 
esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan. 

 

11 § VAATIMUKSEN ESITTÄMINEN 

 
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaati-
mus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, 
jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen 
kuuluu. 

 

12 § PALKKION MAKSAMINEN 
 

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan kolmannesvuosit-
tain. 

 

13 § MATKAKUSTANNUSTEN YM. KORVAUS 

 
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoi-
men hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustan-
nusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskor-
vausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnal-
lisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 


