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OULAISTEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA  
MATKUSTUSSÄÄNTÖ 
 
Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.5.2017  29 § 
 
1 § Soveltamisala 
 
Tämän säännön mukaan luottamushenkilöille suoritetaan  
1) palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 
2) korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvista ansionmenetyksistä, 

matkakustannuksista, sijaisten palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 
vastaavasta syystä, sekä 

3) päivärahaa sekä ateria ja majoituskorvausta 
 
Tätä palkkiosääntöä sovelletaan soveltuvin osin myös viranhaltijoihin. Viranhaltijoiden 
korvaukset maksetaan kertapalkkioina. 
 
2 § Kokouspalkkiot 
 
Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 
 
1) valtuusto ja sen valiokunnat, kaupunginhallitus ja sen jaostot sekä kuntayhtymien 
yhtymäkokousedustajat ja edustajainkokousedustajat  70 €  
2) lauta- ja johtokunnat ja niiden jaostot   60 €   
3) toimikunnat    50 €   
    
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla 
korotettuna samoin kaupunginhallituksen esittelijälle ja toimielimen viranhaltijasihteerille 
 
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan edellä mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 
% sanotun kokouspalkkion määrästä, jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. 
 
Mikäli kokouksessa toimii kaksi tai useampi sihteeri, maksetaan kokouspalkkio heille 
korottamattomana. 
 
Mikäli kaupungin viran- tai toimenhaltija osallistuu toimielimen kokoukseen valittuna jäsenenä tai 
asiantuntijana muulloin kuin varsinaisena työaikana vähintään puoli (1/2) tuntia, sovelletaan 
häneen tätä luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä.  
 
Mikäli laissa tai asetuksessa olevan määräyksen mukaan toimielimen luottamushenkilöjäsen tai 
sen valitsema luottamushenkilöedustaja osallistuu kaupungin toisen toimielimen kokoukseen, 
maksetaan kyseiselle jäsenelle tai edustajalle sama kokouspalkkio kuin kokoontuvan 
toimielimen jäsenelle.  
 
3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 
Mikäli toimielin joko kokonaisuudessaan taikka jaostona kokoontuu samana päivänä useammin 
kuin kerran, maksetaan kokouksesta ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen 
päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia. 
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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 § 3 momentissa on määrätty. 
 
4 § Osallistuminen koulutukseen 
 
Luottamushenkilölle, joka osallistuu kaupungin järjestämään koulutustilaisuuteen, maksetaan 
koulutuspäivältä lautakunnan kokouspalkkio 60 €. 
  
5 § Osallistuminen kaupunginvaltuuston tai –hallituksen seminaari- tai 
informaatiotilaisuuteen 
 
Valtuutetuille ja kaupunginhallituksen jäsenille, jotka osallistuvat kaupunginvaltuuston tai  
-hallituksen puheenjohtajan koolle kutsumana varsinaisista kokouksista poikkeavana aikana 
järjestettyyn seminaari- tai informaatiotilaisuuteen, maksetaan kokouspalkkio 70 €. 
 
6 § Osallistuminen muihin toimielimiin ja erityisiin tehtäviin 
 
Luottamushenkilölle, jonka kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai lautakunta on valinnut 
kuntien yhteistoimintaelimeen, kunnallishallinnon alaan kuulumattomaan toimielimeen tai 
tehtävään (esim. katselmus, kuntavierailu, tms.), josta ei makseta kokouspalkkiota, maksetaan 
lautakunnan kokouspalkkion suuruinen toimituspalkkio 60 € ilman korotuksia.  
 
7 § Luottamushenkilösihteerin palkkio 
 
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta 
erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta suoritetaan asianomaisen toimielimen 
jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna. 
 
8 § Vaalilautakuntien palkkiot 
 
Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuuluvalle maksetaan 
kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen 
ennakkotyöstä ja vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: 
 
- puheenjohtajalle  200 €   
- jäsenelle   120 €   
 
Edellytyksenä täyden palkkion maksamiselle on, että ao. henkilö on suorittanut työstä 
(työajasta) vähintään puolet, osapäivätyöstä maksetaan korvaus suhteellisen työajan mukaan. 
 
9 § Vuosipalkkiot 
 
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, 
varapuheenjohtajille ja muille jäsenille sekä seuraavassa mainittujen lauta- ja johtokuntien 
puheenjohtajille suoritetaan tämän säännön 2 ja 3 §:ssä mainitun kokouspalkkion lisäksi 
kokouksen ulkopuolella hoidetuista tehtävistä seuraavan suuruinen vuosipalkkio: 
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Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtajat  3.500 €  
 
Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen varapuheenjohtajat       700 €  
 
Kaupunginhallituksen jäsenet       700 €  
 
Tarkastuslautakunnan jäsenet       500 €  
 
Tarkastus- ja valvontalautakunnan puheenjohtaja     700 €  
 
Perusturvalautakunnan puheenjohtaja   1.700 €  
 
Henkilöstöjaoston, teknisen- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja 1.200 €  
 
Muiden vuosittain kokoontuvien lautakuntien ja jaostojen puheenjohtaja      500 €  
 
Mikäli puheenjohtaja tai muu vuosipalkkioon oikeutettu on estynyt hoitamasta tehtäviään,  
lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti kuukauden.  
Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle tai vuosipalkkioon oikeutetulle, tehtäviä hoitavalle 
jäsenelle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes 
puheenjohtaja tai vuosipalkkioon oikeutettu palaa hoitamaan tehtäviään.  
 
Vuosipalkkioon sisältyy korvaus kokouksiin valmistautumisesta, neuvottelut, joista ei laadita 
pöytäkirjaa tai muistiota, onnittelukäynnit, tutustumiskäynnit ja vierailut.  
 
10 § Ansionmenetyskorvaus 
 
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi 
aiheutuvista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 
kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa, eikä matkoihin käytettynä aikoina enemmältä kuin 
kahdelta (2) tunnilta kuhunkin kokoukseen saapumisen osalta. Tuntikorvaus on enintään 30 €.  
 
Luottamushenkilön, joka on yrittäjä, esim. maatalousyrittäjä tai autoilija, säännölliseksi työajaksi 
on katsottava aika, jonka hän tavallisesti käyttää ansiotoimintaansa. Korvauksen saamiseksi 
tulee tällaisen luottamushenkilön esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. 
Sama koskee myös selvitystä luottamustoimen johdosta aiheutuvista kustannuksista.  
 
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä  
on enintään 12 €/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus 
ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 
 
11 § Palkkion maksamisen perusteet 
 
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai 
luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai 
tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain 
palkanlaskentaan.  
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Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista 
koskeva vaatimus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa 
olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen  
 
12 § Matkakustannusten korvaukset 
 
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matka-
kustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoituskorvausta, yömatkarahaa, 
kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvauksen  
saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen määräykset, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on 
yksittäistapauksissa oikeus määrätä niistä toisin. 
 
Jos luottamushenkilö tilapäisesti työskentelee tai opiskelee toisella paikkakunnalla,  
korvataan matkat vain vakinaisesta (omassa kunnassa sijaitsevasta) asunnosta 
luottamustoimen hoitopaikkaan. Luottamuselinten kokouksiin osallistuvien muissa  
kunnissa asuvien viranhaltijoiden matkat korvataan vain Oulaisten kaupungin alueelta. 
  
Yhteispituudeltaan alle 4 kilometrin matkoja ei korvata, ellei kaupunginhallitus jonkin 
luottamustehtävän osalta esimerkiksi vammaisuuden vuoksi toisin päätä. 
 
13 § Muut asiat 
 
Tässä säännössä mainittuja palkkioita tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa. 
 


