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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 
 
 
 
Hyväksytty Kaupunginvaltuusto 16.3.2010, § 21 
 
Voimaantulo 1.4.2010 
 
 
1  § 
Soveltamisala 
 

Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan tämän säännön mukaisesti 
palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä sekä 
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, 
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä 
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa sekä puhelin ja 
tietoliikennekustannusten korvausta. 
 

 
2  § 
Kokouspalkkiot 
 

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan palkkiota seuraavasti: 
 
Valtuusto ja sen valiokunnat  75 € 
 
Kaupunginhallitus, toimikunnat,  75 € 
tarkastuslautakunta 
  
Lauta- ja johtokunnat, sekä   60 € 
niiden jaostot 
 
Toimielimen puheenjohtajalle tai sihteerinä toimivalle kokouspalkkio maksetaan 
50 %:lla korotettuna. 
 
Valtuuston tai kaupunginhallituksen puheenjohtajistoon kuuluvalle ja jäsenelle, 
joka osallistuu toisen toimielimen kokoukseen tai muuten kokoukseen 
määrätylle henkilölle maksetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan 
kuin kyseisen toimielimen jäsenille. 

 
 
3  § 
Toimituspalkkiot  
 

Luottamushenkilölle, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä 
tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kaupunkia tai 
valvoo toimialaansa taikka osallistuu luottamushenkilökoulutukseen, maksetaan 
toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaava 
toimituspalkkio, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä.  
 
Toimituspalkkiota ei kuitenkaan makseta onnittelukäynteihin, 
seppeleenlaskuun, kilpailujen seuraamiseen, harjannostajaisiin tai vastaaviin 
tilaisuuksiin osallistumisesta. 
 
Jos luottamushenkilö tarkastaa toimielimen pöytäkirjan erillisasiana, maksetaan 
hänelle palkkio jonka suuruus on 25 % ao. toimielimen kokouspalkkiosta. 
 



    
4  § 
Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan taikka osana kokoontuu saman 
kalenterivuorokauden aikana useamman kerran, katsotaan ne kokouspalkkiota 
maksettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole 
kulunut vähintään kaksi tuntia.  
 
Mikäli kaupunginhallituksen kokous pidetään välittömästi valtuuston kokouksen 
yhteydessä, ei siitä makseta erillistä kokouspalkkiota. 
 

 
5  § 
Vuosipalkkiot 
 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan seuraavat 
vuosipalkkiot: 
 
Valtuuston puheenjohtaja    2300 € 
Valtuuston I ja II varapuheenjohtaja      1 200 € 
Valtuustoryhmien puheenjohtajat     250 € 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja  2 800 € 
Kaupunginhallituksen I ja II varapuheenjohtaja 1 200 € 
Kaupunginhallituksen jäsen      500 € 
 
Koulutuslautakunnan, rakennuslautakunnan,  
perusturvalautakunnan, tarkastuslautakunnan,  
teknisen lautakunnan, vapaa-aikalautakunnan 
ja vesihuoltolaitoksen johtokunnan puheenjohtajat    625 € 
 
Edellä mainittujen lautakuntien varapuheen- 
johtajat       250 € 
 
 
Mikäli tässä pykälässä mainittu puheenjohtaja on estynyt hoitamasta 
tehtäviään, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut 
yhtäjaksoisesti kuukauden ajan. Tästä alkaen maksetaan ko. toimielimen 
varapuheenjohtajalle hänen hoitaessaan puheenjohtajan tehtäviä kultakin 
kalenterivuorokaudelta 365 osa puheenjohtajan vuosipalkasta.  

 
 
6  § 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan palkkiot 
 

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle 
ja jäsenelle maksetaan kultakin äänestys- ja vaalipäivältä seuraavat palkkiot: 
 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja   215 € 
Vaalilautakunnan puheenjohtaja  170€ 
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja  190€ 
Ko. lautakuntien ja toimikunnan jäsenet  125 € 
 
Äänestys ja vaalipäivää edeltävistä ja niistä seuranneista toimielimen 
kokouksista maksetaan edellä 2 §:ssä määräytyvä lautakunnan jäsenen 
kokouspalkkio. 
 

 
 



    
7  § 
Käräjäoikeuden lautamiehen palkkiot 
 

Käräjäoikeuden lautamiehelle maksetaan palkkiota kultakin käräjäpäivältä 
oikeusministeriön päätöksen mukainen palkkio. 
 

 
8  § 
Erityistehtävät 
 

Sellaisesta luottamustehtävästä, jota ei ole mainittu tässä säännössä, 
kaupunginhallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. 

 
 
9  § 
Ansionmenetyskorvaus 
 

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä ja 
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, 
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta 
tunnilta, ei kuitenkaan enemmälti kuin kahdeksalta tunnilta 
kalenterivuorokaudessa. Muutettaessa kuukausipalkkaa tuntipalkaksi käytetään 
jakajana lukua 163. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 30 €. 
 
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä 
työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. 
Työnantajan todistuksesta on myös käytävä selville, että luottamustoimen 
hoitamiseen käytetty aika on ollut luottamushenkilön työaikaa ja että hänelle ei 
makseta siltä ajalta palkkaa. 
 
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ- tai 
virkasuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään 
ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. 
 
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos 
korvattava määrä on enintään 12 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee antaa 
tällöin kirjallinen vakuutus ansiomenetyksen ja luottamustoimen vuoksi 
aiheutuneiden kustannusten määrästä.  
 

 
10  § 
Vaatimuksen esittämisaika 
 

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on 
esitettävä kuuden kuukauden kuluessa perusteen syntymisestä sille henkilölle, 
jolle vaatimuksen hyväksyminen kuuluu. 

 
 
11  § 
Palkkioiden maksaminen 
 

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan puolivuosittain. 
 
 



    
12  § 
Pöytäkirjat palkkioperusteena 
 

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin 
tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen 
sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamisesta koskevat 
ilmoitukset palkkalaskentaan puolivuosittain. 
 

 
13  § 
Matkakustannusten korvaaminen 
 

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuvaa 
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, 
majoittamiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa sekä korvausten 
saamisessa noudatettavasta menettelystä on soveltuvin osin voimassa mitä 
kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus säätää, kuitenkin siten, että 
kaupunginhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin 
majoittumiskustannuksista. 
 
Matkoja järjesteltäessä tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä kustannuksia 
säästäviin järjestelyihin. 

 
14 § 
Internet- yhteyden korvaaminen 
 

Paperittoman kokouskäytännön myötä toimielimen jäsenelle korvataan jäsenen 
itsensä hankkiman internet- liittymän hankinta- ja käyttökustannuksia kulloinkin 
voimassa olevan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. 


