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Rauman kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 22.5.2017 § 48 

Voimaantulopäivä 1.6.2017 

Muutettu viimeksi KV 28.8.2017 (4 §) 

 

Soveltamisala  

1 §  

Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansion- 

menetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, 

lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja 

päivärahaa tämän säännön mukaisesti. 

Kokouspalkkiot 

2 § 

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 

Valtuusto ja sen toimielimet, kaupunginhallitus 
ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 

120,00 euroa 

Valiokunnat, ympäristö- ja lupalautakunta, 
johtokunnat, näiden osastot ja jaostot, 
toimikunnat sekä kaupunginhallituksen 
asettamat työryhmät ja neuvottelukunnat 

100,00 euroa 

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 

prosentilla korotettuna, mikäli hänelle ei suoriteta erillistä vuosipalkkiota. 

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta kaupungin- 

hallituksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston 

ja sen toimielimen kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä valiokunnan tai 

johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama 

palkkio kuin valiokunnan tai johtokunnan jäsenelle. 

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia puheenjohtajan ja jäsenen 

palkkioita 50 prosentilla jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on 

kokouksessa saapuvilla. 

Valtuuston kokouksiin kutsutaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tai konsernipalveluiden 

toimesta kuntalain 17 §:n tarkoittamat varavaltuutetut. Tämä on varavaltuutetun kokouspalkkion 

saamisen edellytys. 
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Samana päivänä pidetyt kokoukset 

3 § 

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona kokoontuu yhtenä 

päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen 

koko- uksen päättymisestä ole kulunut 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 momentissa on määrätty. 

Vuosipalkkiot  

4 §  

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamus- 

henkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: 

 Vuosipalkkio 

Valtuuston puheenjohtaja 2.820 

Valtuuston varapuheenjohtajat 1.440 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 4.030 

Kaupunginhallituksen (I ja II) 
varapuheenjohtaja 

2.130 

Kaupunginhallituksen muu jäsen 1.440 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja 1.440 

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja 1.440 

Teknisen valiokunnan puheenjohtaja 1.440 

Ympäristö- ja lupalautakunnan puheenjohtaja 1.440 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1.440 

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. 

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajat voivat tarvittaessa toimia osa-

aikaisina luottamushenkilöinä (Kuntalaki 80 §). Kaupunginvaltuusto päättää erikseen osa- 

aikaiselle luottamushenkilölle, joka toimii työsuhteessa kaupunkiin, kulloisenkin tarpeen mukaan 

määräytyvästä kuukausipalkasta ja mahdollisista korvauksista. Osa-aikainen luottamushenkilö ei 

ole oikeutettu saamaan erillistä vuosipalkkiota (Kuntalaki 82 §). 
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Vaalilautakuntien palkkiot 

5 §  

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle 

maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio 

vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä: 

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja 
vaalitoimikunnan puheenjohtaja 

195 euroa 

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja 
vaalitoimikunnan muu jäsen 

140 euroa 

Toimituspäivää edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 §:n 1 

momentin 2) kohdan mukaisesti määräytyvä kokouspalkkio. 

Toimituspäiväksi katsotaan kokous, jolloin toimielin on ollut kokoontuneena ennakkoäänestykseen 

tai varsinaiseen vaalitoimitukseen yli kolme tuntia, jolloin tätä lyhyemmästä kokouksesta 

suoritetaan kokouspalkkio 2 §:n 1 momentin 2) kohdan ja 2 momentin mukaisesti. 

Luottamushenkilösihteerin palkkio  

6 § 

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta 

erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen 

kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna. 

Toimituspalkkio ja muista tilaisuuksista 

7 §  

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, 

neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kaupunkia tahi valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon 

antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman 2 §:n 6 

momentin mukaista korotusta, jollei kaupunginhallitus erityisessä tapauksessa toisin päätä. 

Luottamushenkilölle, joka osallistuu toimialaansa koskevaan kaupungin järjestämään sisäiseen 

tiedotus- tai koulutustilaisuuteen, voidaan maksaa tämän säännön 2 §:n 1 momentin mukainen 

palkkio kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella. 

Ansionmenetyskorvaus 

8 §  

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä vain silloin, kun ansionmenetys on 

todella tapahtunut. Korvaus voi olla enintään tosiasiallista menetystä vastaava. Samoin 

edellytyksin maksetaan korvausta kohtuullisista kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi 

aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä 

kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta 

kalenterivuorokaudessa.  
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Ansiomenetyskorvausta maksetaan osallistumisesta 

 kaupungin toimielimen kokoukseen 

 kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakunnan kokouksia välittömästi edeltäviin 

ryhmäkokouksiin 

 kaupungin toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan seminaariin, muuhun 

tilaisuuteen tai matkaan. 

Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin kodin ja kokouspaikan 

välillä enintään tunti matka-aikaa kumpaankin suuntaan. 

Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 36,33 (1.2.2016) euroa tunnilta. Edellä mainittua 

enimmäistuntikorvausta tarkistetaan viran puolesta kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 

mukaisesti palkkojen yleiskorotusta vastaavasti. 

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee täyttää ansionmenetyskorvausanomus ja 

allekirjoituksellaan vakuuttaa esittämänsä tiedot oikeiksi. Ansionmenetyskorvausanomuksessa 

tulee esittää työnantajan todistus toteutuneesta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista 

luotettava kirjallinen selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että 

luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen tosiasiallista työaikaansa ja että hänelle 

ei makseta siltä ajalta palkkaa. 

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai 

muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys 

ansiostaan ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Selvitykseksi hyväksytään 

vuosittainen verotustodistus ja/tai kirjanpitäjän todistus tuloista. Ansionmenetyksen määräksi 

tunnilta katsotaan kokonaisansiotulomäärä jaettuna 12:lla ja jakamalla näin saatu kuukausiansio 

luvulla 163. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka 

virka- tai muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tulee vuosittain kirjallisesti sopia yhdessä 

konsernipalveluiden luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvauksia hoitavan henkilön kanssa 

siitä, mikä on hänen työaikansa ja tätä työaikaa sovelletaan ansionmenetyskorvausta 

määriteltäessä. 

Mikäli luottamushenkilöllä on useampi työ, tulee em. työajan määrittelyssä sopia, mikä on kunkin 

työn säännönmukainen suoritusaika. Sovittu työaika voi olla enintään kahdeksan tuntia päivässä ja 

viisi päivää viikossa. 

Eläkkeellä ollessa työskenteleviä koskevat samat säännöt kuin muitakin. 

Mikäli luottamushenkilön työajoissa tai muissa ansionmenetyskorvaukseen liittyvissä asioissa 

tapahtuu muutoksia, on luottamushenkilön ilmoitettava niistä viipymättä kaupungille. 

Rauman kaupunkiin palvelusuhteessa olevat luottamushenkilöt 

9 § 

Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen 

osallistumista varten, jos vapaasta sovitaan työnantajan kanssa. Työnantaja ei voi ilman työhön 

liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta työntekijän osallistumisesta kunnan toimielimen koko- 

ukseen. Kunnan määräämien muiden luottamustoimien hoitamista varten tarvittavasta vapaasta 

luottamushenkilön on sovittava työnantajansa kanssa. 
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Luottamushenkilön on ilmoitettava toimielimen kokousajankohdat ja kunnan määräämät luottamus- 

tehtävät työnantajalle ESS-palkkahallintajärjestelmään viipymättä sen jälkeen, kun hän on saanut 

ne tietoonsa. 

9.1 § Rauman kaupunkiin palvelussuhteessa oleva hoitaa Rauman kaupungin 

luottamustehtäviä 

Kun Rauman kaupunkiin palvelussuhteessa oleva hoitaa Rauman kaupungin luottamustehtävää, 

tulee hänen hyvissä ajoin ennen luottamustehtävän alkamista ilmoittaa asiasta esimiehelleen, 

jolloin esimiehen tehtävänä on kunkin työyksikön työtilanne huomioon ottaen antaa henkilölle lupa 

poistua hoitamaan luottamustehtävää. 

Luottamustehtävän hoitoon käytetyltä ajalta ei suoriteta palkanpidätystä paitsi siinä tapauksessa, 

että kaupunki joutuu palkkaamaan sijaisen luottamustehtävää hoitavan tilalle. Tällöin 

luottamustehtävää hoitavalle Rauman kaupunkiin palvelussuhteessa olevalle henkilölle maksetaan 

ansionmenetyksestä korvaus palkkiosäännön mukaisesti. 

Mikäli Rauman kaupungin edustajaksi kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen nimetään viran- 

haltija, joka toimii myös kaupungin luottamustehtävissä, tulisi nimeävän toimielimen samalla todeta 

edustaako hän kaupunkia virkamiehenä tai luottamushenkilönä. Pääsääntönä voidaan pitää, että 

tällainen henkilö nimetään kaupungin edustajaksi virka-asemansa perusteella, jolloin hän edustaa 

kaupunkia virkamiehenä. 

9.2 § Rauman kaupunkiin palvelussuhteessa oleva hoitaa muuta kuin Rauman kaupungin 

luottamustehtävää 

Kun toisen kunnan luottamushenkilönä toimiva tarvitsee vapaata luottamustehtävänsä hoitamista 

varten, tulee hänen hyvissä ajoin ennen luottamustehtävänsä alkamista ilmoittaa asiasta 

esimiehelleen, jolloin esimiehen tehtävänä on kunkin työyksikön tilanne huomioon ottaen antaa 

henkilölle lupa poistua hoitamaan luottamustehtävää. 

Luottamustehtävän hoitamisen ajaksi myönnetään palkaton työloma tai palkaton virkavapaa. 

Palkkioperusteet 

10 §  

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai 

luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan 

tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain. 

Ansiomenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva 

vaatimus on, mikäli mahdollista esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voi- 

massa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. 

Matkakustannusten korvaaminen 

11 § 

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 matkakustannusten korvauksia koskevat kunnallisen 
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yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on 

yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta. 

Toisella paikkakunnalla ase- tai siviilipalvelusvelvollisuutta suorittavalle kaupunginvaltuuston, 

kaupunginhallituksen, valiokunnan tai lautakunnan tai muun toimielimen jäsenelle korvataan 

matkat maksutositteita vastaan varusmies- tms. alennukset huomioon ottaen käytettäessä junaa, 

linja- autoa tai laivaa. Päivärahoja tai matkoja ulkomailta ei makseta. 

Luottamushenkilölle suoritetaan matkakustannusten korvauksena matkasta asunnostaan kokous- 

paikalle ja takaisin, kun matka asunnosta kokouspaikalle on 5 kilometriä tai enemmän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


