
RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI-    

LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ   1 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   
  
 
 
RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 
 

Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, 
kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo  
21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 14.1.2013, 
kaupunginvaltuuston 8.5.2017 muuttama, voimaantulo 1.6.2017, 
kaupunginvaltuuston 16.10.2017 muuttama, kaupunginvaltuuston 26.2.2018 
muuttama, voimaantulo 26.2.2018. 

 
1 § 
SOVELTAMISALA 
 

Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitami-
sesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luotta-
mustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon 
järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustan-
nusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti. 

 
2 § 
KOKOUSPALKKIOT 
 

Kuntalain mukaisten toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat 
kokouspalkkiot: 

 
1 Valtuusto ja sen valiokunnat sekä 

kaupunginhallitus ja sen jaostot 92 euroa 
 

2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 

      73 euroa 
 

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle makse-
taan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna. 

 
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan 
osallistumisesta kaupunginhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin 
kaupunginhallituksen jäsenelle. 

 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle makse-
taan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sa-
ma palkkio kuin valtuuston jäsenelle. 

 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen 
määräyksestä lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuval-
le kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio 
kuin lautakunnan tai johtokunnan jäsenelle. 
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Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mu-
kaisia puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla jo-
kaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin 
on kokouksessa saapuvilla. 

 
3 § 
SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET 
 

Mikäli sama toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin 
kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio. 

 
Mikäli kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan 
palkkio soveltaen, mitä edellä 2 §:n 6 momentissa on määrätty. 

 
4 § 
VUOSIPALKKIOT 
 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan 
jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seu-
raavat vuosipalkkiot: 

 

Valtuuston puheenjohtaja        2600 euroa 
 

Valtuuston varapuheenjohtajat            950 euroa 
 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja              3500 euroa 
 

Kaupunginhallituksen I ja II vara- 

puheenjohtaja              950 euroa 
 

Kaupunginhallituksen muu jäsen            850 euroa 
 

Kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtaja, 
jos hän on kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja 

tai varsinainen jäsen, muun vuosipalkkion lisäksi 450 euroa 
 
Kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtaja, ellei hän ole 

kaupunginhallituksen varsinainen jäsen              850 euroa 
 
Kaupunginhallituksen jaoston varapuheenjohtaja, 
jos hän on kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja 

tai varsinainen jäsen, muun vuosipalkkion lisäksi 230 euroa 
 
Kaupunginhallituksen jaoston varapuheenjohtaja, ellei hän ole 

kaupunginhallituksen varsinainen jäsen               450 euroa   
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan, 
  sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan 

  puheenjohtaja    850 euroa  
 
Tarkastuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan,  
ympäristölautakunnan sekä lautakuntien alaisten jaostojen 

puheenjohtajat    800 euroa             
                                                                                
Kaikkien lautakuntien ja jaostojen varapuheenjohtajat  

(poislukien 4 § erikseen mainitut)   400 euroa         
  

 
Keskusvaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja  

vaalivuonna    0 euroa  
          
Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta 
tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on 
yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on 
varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa 
vuosipalkkiosta. 

 
5 § 
TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT 
 

Tilintarkastajille suoritetaan palkkiota laskun mukaan. 
 

6 § 
VAALILAUTAKUNTIEN PALKKIOT 
 

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan pu-
heenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä seu-
raavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen 
päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä: 
 
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan 

ja -toimikunnan puheenjohtaja  190 euroa 

 

Lautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen 160 euroa 
 
Toimituspäivää edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan 
tämän säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen 
kokouspalkkio. 



RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI-    

LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ   4 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   
  
 
 

Toimituspäiväksi katsotaan kokous, jolloin toimielin on ollut kokoon-
tuneena ennakkoäänestykseen tai varsinaiseen vaalitoimitukseen yli 
kolme tuntia, jolloin tätä lyhyemmästä kokouksesta suoritetaan 
kokouspalkkio 2 §:n 1 momentin 1) kohdan ja 2 momentin mukaisesti. 

 
7 § 
LAUTAMIEHEN PALKKIO 
 

Käräjäoikeuden lautamiehelle maksetaan palkkiota kulloinkin 
voimassaolevan oikeusministeriön päätöksen mukaan. 

 
8 § 
LUOTTAMUSHENKILÖSIHTEERIN PALKKIO 
 

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei mak-
seta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien 
hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen ko-
kouspalkkio 50 prosentilla korotettuna. 

 
9 § 
PALKKIO TOIMITUKSISTA JA MUUT TILAISUUDET 
 

Luottamushenkilö, joka on nimettynä muuhun kuin tässä säännössä 
tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa 
kaupunkia tai valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen 
toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimitus-
palkkion ilman 2 §:n 6 momentin mukaista korotusta.  

 
Toimielimen seminaariin, iltakouluun tai vastaavaan tilaisuuteen 
kutsuttuna osallistuvalle luottamushenkilölle maksetaan kutsun 
antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruinen 
palkkio ilman 2 §:n 6 momentin mukaista korotusta. 

 
10 § 
ANSIONMENETYSKORVAUS 
 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin 
kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta 
syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 
kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.  
 
Tuntikorvauksen enimmäismäärä on kuukausipalkka 9000 euroa 
jaettuna luvulla 163 ja pyöristettynä lähimpään täyteen euroon. Kuu-
kausipalkkaa tarkistetaan vastaavasti kuin euromäärää kunnallisessa 
yleisessä virkaehtosopimuksessa.  
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Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansion-
menetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista 
hyväksyttävä 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 työ-
suhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, 
tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja 
luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Mikäli muuta ei 
ole esitetty, tässä momentissa tarkoitetun luottamushenkilön 
ansionmenetyksen määräksi tunnilta katsotaan viimeksi vahvistetun 
valtionverotuksen ansiotulojen määrä jaettuna luvulla 1620. 
Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin vastaava kuin 
työ- tai virkasuhteessa olevien osalta. 
 
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, 
jos korvattava määrä on enintään kuukausipalkan 1533,57 € lähimpään 
täyteen euroon pyöristetty tuntipalkka käyttäen kuukausipalkan jakajana 
lukua 163. Tätä summaa tarkistetaan kunnallista yleistä 
virkaehtosopimusta vastaavasti. Luottamushenkilön tulee tällöin 
kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja 
luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 
Kaupunginhallitus voi ilman 2 tai 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai 
selvitystä suorittaa myös korkeamman kuin kuukausipalkasta 1533,57 € 
lasketun korvauksen, ei kuitenkaan ylikuukausipalkasta 4000 € laskettua 
korvausta.  

 
 
11 § 
MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 
 

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta 
johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, 
majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta 
ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa 
noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen 
yleisen virkaehtosopimuksen I matkaluokkaa koskevat määräykset, 
kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on yksittäistapauksessa 
oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta. 
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Edustus-, neuvottelu- tms. tehtäviin liittyvät matkat voidaan suorittaa 
taksilla silloin, kun yleisen kulkuneuvon tai oman auton käyttö ei ole 
mahdollista. Kaupunginhallitus antaa tarkemmat ohjeet taksin käytöstä. 

 
 
12 § 
PÖYTÄKIRJAT PALKKIOPERUSTEENA  
 

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokous-
pöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. 
Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden 
maksamista koskevat ilmoitukset kolmannesvuosittain.  
 
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kus-
tannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista 
esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa 
olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. 

 
13 § 
PALKKIOIDEN MAKSAMINEN 
  

Palkkiot maksetaan kolme kertaa vuodessa.  
 

14 § 
TARKEMMAT OHJEET 
 

Kaupunginhallitus voi antaa tarkempia ohjeita palkkiosäännön 
soveltamisesta.  

 
15 § 
ERIMIELISYYDEN RATKAISEMINEN 
 

Kaupunginhallitus on toimivaltainen ratkaisemaan palkkiosäännön 
mukaisten palkkioiden ja korvausten määrän, mikäli niistä on syntynyt 
erimielisyyttä. 


