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SÄKYLÄN KUNNAN  
PALKKIOSÄÄNTÖ 

 

 
 
 
HYVÄKSYTTY: Kunnanvaltuusto 4.10.2021 

 
VOIMAANTULO: 1.8.2021 
 Palkkiosääntö on voimassa 31.7.2023 saakka. 
 
 
 
1 §  
Soveltamisala 

Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoita-
misesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luot-
tamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjes-
tämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten kor-
vausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 
 
Soveltuvin osin tätä sääntöä sovelletaan myös kunnan palkattuun henki-
löstöön. 

 
2 §  
Kokouspalkkiot 

Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 
 

- Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat  75 e 
- Tarkastuslautakunta  75 e 
- Kunnanhallitus  75 e 
- Sosiaali- ja terveys-, tekninen- ja sivistyslautakunta 60 e 
- Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta  60 e 
- Johtokunnat ja toimikunnat  45 e 
- Muut toimielimet, työryhmät ja edustajan tehtävät  45 e 

 
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle maksetaan aina jäsenen palkkio 
50 prosentilla korotettuna. 

 
Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan 
osallistumisesta kunnanhallituksen kokoukseen sama palkkio kuin hallituk-
sen jäsenelle. Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle mak-
setaan osallistumisesta kunnanvaltuuston kokoukseen ja sen valiokunnan 
kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.  

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen määräyksestä 
muun toimielimen kokoukseen osallistuvalle kunnanhallituksen jäsenelle 
maksetaan sama palkkio kuin toimielimen jäsenelle. 

 
3 §  
Korotettu palkkio 

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 §:ssä mainittujen 
kokouspalkkioiden lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista 
kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden, ei kuitenkaan enää kokouk-
sen kestettyä yli kuusi tuntia.  
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4 §  
Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona 
kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista 
ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulu-
nut vähintään kahta tuntia. 

 
Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei 
ole kulunut vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli 
kolme tuntia, maksetaan palkkio soveltaen, mitä edellä 2 §:n 6 momen-
tissa on määrätty. 

 
5 §  
Puheenjohtajien vuosipalkkiot 
 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljem-
pänä oleville luottamushenkilöille muiden palkkioiden lisäksi seuraavat 
vuosipalkkiot: 

 
Valtuuston puheenjohtaja   2.200 e 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja     700 e 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja   3.300 e 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja     700 e 
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja     700 e 
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja     700 e 
Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan puheenjohtaja    820 e 
 
Vuosipalkkio sisältää puheenjohtajan suorittamat edustustehtävät, joten 
niistä ei makseta erillistä palkkiota. 
 
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oi-
keutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti yhden 
kuukauden. Sen jälkeen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin alkavaa 
kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kun-
nes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 

 
6 §  
Sihteerin palkkio 

Toimielimen sihteerinä toimivalle henkilölle suoritetaan, jollei hän saa teh-
tävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota, kokouspalkkio 50 pro-
sentilla korotettuna. Sihteerin palkkio maksetaan muiden mahdollisten ko-
rotusten lisäksi. 

 
7 §  
Toimituspalkkio 

Katselmuksesta, neuvottelusta, edustuksesta tai muusta toimituksesta, jo-
hon kunnan toimielimen jäsen osallistuu kunnan edustajana ja josta laadi-
taan pöytäkirja, muistio tai josta on muu vastaava selvitys, maksetaan 
palkkiota 60 euroa. Toimituspalkkiota ei makseta korotettuna puheenjohta-
jan eikä luottamushenkilösihteerin tehtävästä. 

 
Yli kolme (3) tuntia kestävään, edellä 1 momentissa mainittuun katselmuk-
seen, neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan mitä edellä 3 §:ssä on 
määrätty, kuitenkin siten, että palkkio on enintään 180 euroa/vuorokausi. 
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8 §  
Kunnan yhtymäkokousedustajien ja kuntien yhteisiin toimielimiin valittujen edustajien palkkiot  

 
Kunnan edustajaksi kuntayhtymään valittujen luottamushenkilöiden palkki-
oista on voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty valtuuston jäsenen 
palkkiosta. 

 
Mitä 1 momentissa on sanottu, ei kuitenkaan noudateta, jos kunnan edus-
taja saa palkkion luottamustehtävänsä hoitamisesta kuntayhtymältä tai jos 
palkkioperusteesta on toisin määrätty. 

 
Kunnan edustajaksi kuntalain 77 §:ssä tarkoitettuun toimielimeen tai muu-
hun kuntien yhteistoimintaelimeen valitulle edustajalle maksetaan palkkiota 
soveltuvin kohdin samojen perusteiden mukaan kuin 2 - 7 §:issä on mää-
rätty lautakunnan puheenjohtajan, jäsenen ja sihteerin palkkiosta. 

 
9 §  
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan palkkiot 
 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajille ja jäsenille makse-
taan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota seuraavasti: 
 
Palkkiota maksetaan kolmelta ensimmäiseltä tunnilta 55 euroa ja sen jäl-
keen 13 euroa kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin enintään 180 eu-
roa/vuorokausi.  
 
Palkkioon sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta las-
kentatyöstä ja vaalitoimitusta edeltävistä järjestäytymistoimenpiteistä. 
 
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjoh-
tajalle maksetaan lisäksi 120 euroa vaalilta. 
 

10 §  
Ansionmenetyksen korvaus ja kustannuskorvaukset 
 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionme-
netyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista 
kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 
kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäis-
määrä on 35 euroa/tunti. 

 
Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee 
esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että 
luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen säännöllistä 
työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. 

 
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuh-
teessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee 
esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Saadakseen 
korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta 
syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista 
kustannuksistaan. 
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Edellä 2 ja 3 momenteissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, 
jos korvattava määrä on enintään 14 e/tunti. Luottamushenkilön tulee täl-
löin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoi-
men vuoksi aiheutuneiden 3 momentissa tarkoitettujen kustannusten mää-
rästä. 

 
11 §  
Palkkion maksamisaika 

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. 
 
12 §  
Ansionmenetystä ja kustannuksia koskevan vaatimuksen määräaika 
 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esi-
tettävä yhden vuoden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien mää-
räysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 

 
13 § 
Pöytäkirjat palkkioperusteina 
 

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoi-
hin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. 

 
14 §  
Matkakustannusten korvaus 
 

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoita-
miseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, 
päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurs-
sipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuk-
sen mukaisesti.  
 
Matkakustannusten korvaukset maksetaan henkilön laatiman matkakor-
vauslaskun perusteella. 

 
15 § 
Muut määräykset 

Jos luottamushenkilön vaatima palkkio tai kustannusten korvaus on evätty, 
ratkaisee kunnanhallitus tarvittaessa palkkion tai korvauksen määrän. 
 
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, mää-
rää kunnanhallitus tarvittaessa palkkiot erikseen. 


