
    
LOVIISAN KAUPUNKI 
 
Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö      
 
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.05.2013 
Voimassa 01.06.2013 alkaen. 
 
1 § Soveltamisala  
 
Luottamushenkilöille suoritetaan  
- palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, 
- korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen 
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä 
tai muusta vastaavasta syystä,  
- matkakustannusten korvausta ja 
- päivärahaa  
tämän säännön mukaisesti. 
Palkkio- ja matkustussääntöä sovelletaan myös kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, 
jotka osallistuvat kokoukseen tehtäviensä perusteella. KVTES:n ja OVTES:n 
soveltamisalalla kokouksiin osallitumisesta maksetaan kertapalkkio .  TS:n 
soveltamisalalla maksetaan kokouspalkkio.  
 
2 § Kokouspalkkiot  
 
Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 
- valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen  jaostot  80 euroa   
- lautakunnat ja niiden jaostot           60 euroa     
- liikelaitosten johtokunnat 60 euroa 
- peruskoulujen, lukioiden ja kansalaisopistojen johtokunnat 60 euroa     
- toimikunnat ja muut toimielimet 60 euroa 
 
Puheenjohtajalle, kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle tai 
erikseen kokouksen puheenjohtajaksi valitulle luottamushenkilölle suoritetaan 
kokouspalkkio, joka vastaa kyseisen toimielimen jäsenen 1 mom. mainittua 
kokouspalkkiota korotettuna 100 %:lla. 
  
Valtuuston puheenjohtajistolle maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen kokouk-
siin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle. 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle suoritetaan osallistumisesta valtuuston 
kokoukseen sama palkkio kuin valtuutetuillekin. 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen edustajalle lautakunnassa 
tai muussa luottamuselimessä suoritetaan palkkio kokoukseen osallistumisesta samojen 
perusteiden mukaisesti kuin asianomaisen luottamuselimen jäsenille. 
 
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai 
muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, maksetaan asianomaisen 
toimielimen jäsenen peruspalkkio 50 %:lla korotettuna.  



 
Ainoastaan lain ja hallintosäännön mukaisesti asetettujen toimikuntien ja työryhmien 
jäsenet ovat oikeutettuja palkkiosäännön mukaiseen palkkioon. 
 
Jos kaupungin viranhaltija tai työntekijä on valittu toimikuntaan tai työryhmään luottamus-
henkilönä sovelletaan häneen palkkio- ja matkustussääntöä. 
 
Jos kokous kestää yli kolme tuntia ja jos luottamushenkilö on läsnä yli kolme tuntia, koro-
tetaan palkkiota jokaiselta alkavalta kahden tunnin jaksolta 50 prosentilla laskettuna pe-
ruspalkkiosta. 
 
Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai jaostona kokoontuu yhtenä päivänä 
useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi kokouspalkkio, ellei 
edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia. 
 
Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vä-
hintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan ko-
kouspalkkio soveltaen mitä 2 § 9 mom. on säädetty. 
 
Erillisessä toimituksessa tapahtuvasta pöytäkirjan tarkastuksesta suoritetaan puoli 
kokouksen peruspalkkiota sekä matkakustannukset korvataan 8 § mukaisesti. Kokouksen 
puheenjohtajalle suoritetaan matkakorvaus pöytäkirjan allekirjoittamisesta.  
 
3 § Vuosipalkkio  
 
Kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella hoidetuista tehtävistä suoritetaan seuraa-
van suuruinen vuosipalkkio: 
- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  1 800 euroa 
- kaupunginvaltuuston I ja II varapuheenjohtaja    600 euroa 
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2 000 euroa 
- kaupunginhallituksen I ja II varapuheenjohtaja    600 euroa 
- kaupunginhallituksen jaostojen puheenjohtajat 600 euroa 
- lautakuntien puheenjohtajat lukuun ottamatta  
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa  600 euroa 
- liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajille 600 euroa  
- sivistyslautakunnan jaostojen puheenjohtajat 300 euroa 
 
Milloin edellä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä ja este on yh-
täjaksoisesti jatkunut kaksi kuukautta, hänen oikeutensa vuosipalkkioon tällöin lakkaa. Sen 
jälkeen varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä on oikeus saada suhteellinen osa vuosipalk-
kiosta. 
 
4 § Vaalilautakunnat  
 
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja 
jäsenelle suoritetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy 
korvaus vaalitoimitusten päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä: 
- keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja    100 euroa 



- keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan  
ja vaalitoimikunnan muu jäsen     84 euroa 
 
Täysimääräisen palkkion maksaminen edellyttää vähintään neljän tunnin läsnäoloa. 
Muussa tapauksessa maksetaan puolet palkkiosta.  
 
Toimituspäivää edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista suoritetaan tämän säännön 2 
§:n 1 momentin mukainen kokouspalkkio. 
 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan lautakunnan vuosipalkkio, 
edellyttäen että kyseisenä vuonna on järjestetty vaalit. 
 
5 § Erityinen luottamustehtävä 
 
Luottamushenkilö, joka on nimetty sellaiseen edustajainkokoukseen, toimikuntaan, toimi-
tukseen, neuvotteluun tai muuhun vastaavaan luottamustoimeen, josta ei suoriteta palk-
kiota tai korvausta, suoritetaan luottamushenkilölle 2 §:n 1 momentin 1 kohdan määrää 
vastaava palkkio ilman saman pykälän 2 momentin mukaista korvausta, jollei kaupungin-
hallitus erityisessä tapauksessa toisin päätä. 
 
Luottamushenkilölle voidaan myös jälkikäteen maksaa palkkio tämän pykälän mukaan mi-
käli luottamushenkilö on asemansa puolesta osallistunut kokoukseen, tällöin kokouksessa 
on pidettävä pöytäkirjaa ja luottamushenkilön asema on edesauttanut asian käsittelyä tai 
edellyttänyt kokoukseen osallistumista. Tässä tapauksessa kaupunginjohtaja hyväksyy 
palkkio- ja matkakustannusesitykset. 
 
6 § Ansionmenetyskorvaus 
 
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin 
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten 
hoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei 
kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen 
enimmäismäärä on 22 euroa. 
 
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää  
- työnantajan todistus ansionmenetyksestä sekä  
- hyväksyttävä kustannuksista selvitys.  
Työnantajan 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 ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. 
 
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos tuntikorvaus on 
enintään 9 euroa. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus 
ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 
 
7 § Palkkioiden maksaminen 
 



Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai 
luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai 
tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamisesta ilmoitukset puolivuosittain. 
 
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista 
koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa 
olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. 
 
8 § Matkakustannusten korvaus 
 
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuvaa 
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, 
yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä 
korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa 
kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen koskevat määräykset, kuitenkin siten, että 
kaupunginhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin 
majoittumiskorvauksesta. 
 
Matkakustannukset korvataan enintään vakinaisesta asunnosta. Opiskelijoille jotka asuvat 
opiskelupaikkakunnalla kotimaassa ja asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittaville 
suoritetaan matkakorvausta edullisimman kulkuneuvon mukaan ottaen huomioon 
alennukset. 
 
9 § Iltakoulut ja vastaavat tilaisuudet 
 
Luottamushenkilölle, joka osallistuu kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai 
lautakunnan iltakouluun, kokouksen muodossa järjestettyyn koulutukseen tai muuhun 
vastaavaan tilaisuuteen, korvataan matkakustannukset palkkiosäännön 8 § mukaisesti. 
Matkakustannuksia iltakoulusta ei korvata erikseen, jos se pidetään toimielimen 
kokouksen yhteydessä. 
 
Hallintojohtaja tai hänen määräämänsä henkilö ratkaisee milloin on kyse tässä pykälässä 
mainitusta iltakoulusta tai vastaavasta tilaisuudesta, jonka osalta matkakustannukset 
korvataan. Erillistä viranhaltijapäätöstä ei tehdä asiassa. Tilaisuuden korvattavuus 
ilmoitetaan kutsussa. 
 
10 § Evätty korvaus 
 
Jos luottamushenkilö on tyytymätön evättyyn palkkioon tai korvaukseen, asian ratkaisee 
hallintojohtaja tai tarvittaessa kaupunginhallitus.   
 


