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1 § 
Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoita-

misesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luotta-
mustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja 
päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan. 
 
Tätä palkkiosääntöä sovelletaan kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin ko-
kouspalkkioiden/kertapalkkioiden suuruuden osalta (2 § 1 mom). Muilta osin 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioista/ kertapalkkioista ja matka-
kustannusten korvauksista on voimassa mitä kunnallisessa yleisessä virka- ja 
työehtosopimuksessa (KVTES) on sovittu.  

 
2 § 
Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksesta suoritetaan jäsenille palkkiota seuraa-

vasti:  
 

   
1 Kaupunginvaltuusto  
   
 Kokouspalkkio luottamushenkilöt 89 € 
 Kokouspalkkio viranhaltijat 89 € 
 Palkkio pöytäkirjan tarkastuksesta tar-

kastuskerralta 43 € 
   
2 Kaupunginhallitus ja konsernijaosto   
   
 Kokouspalkkio 89 € 
 Kokouspalkkio viranhaltijat 89 € 
 Palkkio pöytäkirjan tarkastuksesta tar-

kastuskerralta silloin, kun tarkastus ta-
pahtuu muussa yhteydessä kuin kokouk-
sessa 43 € 

   
3 Kaupungin lauta- ja toimikunnat  
 (lukuun ottamatta vaalilautakuntia ja -toi-

mikuntia)  
 Kokouspalkkio 70 € 
 Kokouspalkkio viranhaltijat 70 € 
 Palkkio pöytäkirjan tarkastuksesta tar-

kastuskerralta silloin, kun tarkastus ta-
pahtuu muussa yhteydessä kuin kokouk-
sessa 33 € 

 
Kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan kokouksista vastaava 
palkkio kuin luottamushenkilöille. 
 
Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kuntalain tai muun lain tai 
asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, 
joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio. 
 
Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjoh-
tajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen palk-
kiota 50 %:lla korotettuna. 
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallis-
tuu kaupunginhallituksen kokoukseen, samoin kuin kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu kaupungin-
valtuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtajana tai muutoin määrätylle edustajalle suoritetaan ko-
kouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen 
jäsenelle. 
 
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan edellä 2 §:ssä mainitun 
kokouspalkkion lisäksi 50 % kokouspalkkion määrästä, jokaista kolmen tunnin 
jälkeen alkavaa tuntia kohden. 
 
Työryhmien kokouspalkkiosta päätetään erikseen. Kokouspalkkio voidaan 
maksaa virka-ajan ulkopuolella pidetyistä kokouksista, joista on laadittu muis-
tio. Palkkion suuruus on maksimissaan 70 €. 
 
 

3 § 
Samana päivänä pidetyt kokoukset 
 

Mikäli toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden 
kokouksen katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, 
ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. 
 
Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole 
kulunut vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme 
tuntia, maksetaan kokouspalkkiota soveltaen, mitä edellä 2 §:n 6 momentissa 
on määrätty. 

 
4 § 
Vuosipalkkiot Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljem-

pänä oleville luottamushenkilöille 2 §:n 1 momentissa mainittujen kokouspalk-
kioiden lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: 
 

Vuosipalkkio € 
 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2 470 
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat  690 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja  4 255 
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 935 
Kaupunginhallituksen jäsen 690 
Kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja  

690 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja  

690 
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja  

690 
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja 690 
Koulutuslautakunnan puheenjohtaja 690 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1 380 
Saaristolautakunnan puheenjohtaja 690 
Kulttuurilautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan pu-
heenjohtaja 

 
690 
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Vuosipalkkio € 
 
 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston pu-
heenjohtaja 555 
Teknisen lautakunnan tiejaoston puheenjohtaja  555 

 
Mikäli vuosipalkkion saaja on estynyt hoitamasta tehtäviään lakkaa hänen oi-
keutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. 
Jos kyseinen vuosipalkkion saaja on puheenjohtaja, maksetaan tästä alkaen 
varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s 
osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. Jos 
kyseinen vuosipalkkion saaja on kaupunginhallituksen jäsen, maksetaan vas-
taavasti vuosipalkkiota kaupunginhallituksen varajäsenelle kunnes varsinai-
nen jäsen palaa hoitamaan tehtäviään. 
 
Kaupungin hallintosääntö mahdollistaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan 
toimimisen osa-aikaisena luottamushenkilönä. Osa-aikainen puheenjohtaja on 
oikeutettu 30 000 €:n suuruiseen vuosipalkkioon, josta kuukausittain makse-
taan 1/12 osa (2 500 euroa). Vuosipalkkio sisältää korvauksen 13 §:ssä mai-
nitusta ansionmenetyksestä ilman erillistä selvitystä. 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittu luottamushenkilö voi itse valita 
toimiiko hän osa-aikaisen puheenjohtajana vai luottamushenkilönä päätoi-
mensa ohella. Mikäli luottamushenkilö on ilmoittanut valtuustolle hoitavansa 
tehtävää muun päätoimen ohessa ”normaalina luottamushenkilötehtävänä”, ei 
edellä esitettyä osa-aikaisen puheenjohtajan palkkiota makseta, vaan hänelle 
maksetaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio (4 255 €/vuosi). 
 
Mikäli saman kalenterivuoden aikana kaupunginhallituksen päätoimisen pu-
heenjohtajan luottamustointa hoitaa kaksi tai useampi luottamushenkilö, kulla-
kin heistä on oikeus saada luottamustoimen hoitoaikaansa vastaava suhteelli-
nen osuus vuosipalkkiosta. 
 
Osa-aikaisena kaupunginhallituksen puheenjohtajana tehtävää hoitavalla luot-
tamushenkilöllä on oikeus saada sairaslomaa ja perhevapaata samoin perus-
tein kuin kunnallisella viranhaltijalla siitä huolimatta, että osa-aikaista puheen-
johtajaa ei katsota työntekijäksi. Osa-aikaisesti kaupunginhallituksen puheen-
johtajan tehtävää hoitavalla on myös oikeus kaupungin työterveyshuoltoon. 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan osalta hänen hallinnollisena esimiehe-
nään toimii kaupunginhallitus, joka hyväksyy hänen lomansa, sairaslomansa 
ja muut vastaavat laissa määritellyt tehtävään liittyvät asiat. 
 

5 § 
Luottamushenkilösihteerin palkkio 
 

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilöjäsenelle, jolle ei makseta 
vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, 
suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. 
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6 § 
Sihteerin ja esittelijän palkkiot 

 
Toimielimen sihteerinä tai esittelijänä toimivalle henkilölle suoritetaan 2 §:n 
1 momentissa mainittu kokouspalkkio/kertapalkkio 50 %:ssa korotettuna, jollei 
hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota. Sihteerin tai 
esittelijän palkkio voidaan maksaa vain yhdelle henkilölle kussakin kokouk-
sessa lukuun ottamatta niitä toimielimiä, joissa hallintosäännön perusteella on 
useampi esittelijä. 
 

7 § 
Katselmus, neuvottelu, toimitus 
 

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun 
kokoukseen, katselmukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kaupun-
kia tahi valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäse-
nen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman 2 §:n 6 mo-
mentin mukaista korotusta, jollei kaupunginhallitus erityisissä tapauksissa toi-
sin päätä. 

 
8 § 
Edustajainkokoukset 
 

Kaupunkien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta 
on voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kaupunginvaltuuston jäsenten 
palkkiosta. 
 
Kaupungin edustajaksi kuntalain 51 §:ssä tarkoitettuun yhteiseen toimieli-
meen tai muuhun kuntien yhteistoimintaelimeen kuin 1 momentissa tarkoitet-
tuun valitulle maksetaan kokouspalkkiota soveltuvin kohdin samojen perustei-
den mukaan kuin 2 – 9 §:ssä on määrätty, jollei kaupungin edustaja saa palk-
kiota muun kaupungin tai toimielimen suorittamana. 
 
Kaupunkien edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta 
on voimassa mitä edellä 2 §:ssä on määrätty kaupunginvaltuuston jäsenten 
palkkiosta. 
 

9 § 
Käräjäoikeuden lautamiehet 
 

Käräjäoikeuden lautamiehille maksetaan oikeusministeriöön päätöksen mu-
kainen palkkio. 
 

10 § 
Vaalilautakuntien palkkiot 
 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle suoritetaan 
kultakin toimituspäivältä, joita ovat varsinainen vaalipäivä ja ennakkoäänes-
tyspäivät laitoksissa, seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaa-
litoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä: 
 
  
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja 192 € 
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Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen 150 € 
 
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista suoritetaan vain 
tämän säännön 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen kokouspalkkio. Kes-
kusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle 
maksetaan jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. 

 
11 § 
Erityistehtävät Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, kaupun-

ginhallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen. 
 
12 § 
Oman tietokoneen käytön kulukorvaus 
 

Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyneille valtuutetuille, kaupunginhallituksen 
varsinaisille jäsenille ja varajäsenille sekä jaostojen ja lautakuntien varsinai-
sille jäsenille lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa maksetaan korvausta 
omien laitteiden ja tietoliikenneyhteyden käytöstä siten, että valtuutetuille sekä 
kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille suoritetaan 40 euron ja muille 
25 euron kuukausikorvaus. Korvauksen vastaanottaminen edellyttää, että 
luottamushenkilö siirtyy kaikissa luottamustoimissaan sähköiseen kokouskäy-
täntöön. 
 

13 § 
Ansionmenetyskorvaus 
 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin 
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaami-
sesta, alle 10-vuotiaan lapsen lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vas-
taavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kah-
deksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Ansionmenetyskorvauksen yläraja 
on 68 €/tunti.  
 
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen 
osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. 
Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoita-
miseen 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 kir-
jallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta 
aiheutuneista kustannuksista, esimerkiksi todistus viimeksi toimitetusta vero-
tuksesta tai kirjanpitäjän todistus.  
 
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos 
korvattava määrä on enintään 13,50 €/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin 
kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen 
vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.  
 
Kaupungin viranhaltija ja työsuhteinen työntekijä on oikeutettu osallistumaan 
virka- ja työaikanaan luottamustoimen hoitamiseen palkkaansa menettämättä, 



Naantalin kaupunki  Luottamustointen ja viranhaltijoiden             6
   palkkio- ja matkustussääntö  
   1.6.2019 alkaen 
 
   Kaupunginvaltuusto 10.6.2019 § 41 
 

 

Y:\SÄÄNNÖT\JS\LUOTTAMUSTOINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.6.2019.DOCX  

jolloin hänellä ei ole oikeutta saada ansionmenetyskorvausta. Luottamustoi-
meksi katsotaan osallistuminen kaupungin omien toimielinten kokouksiin tai 
niiden päättämiin muihin tilapäisluonteisiin luottamustehtäviin. 
 
Ansionmenetyskorvaus suoritetaan edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti 
myös sellaisten yhtiöiden hallitusten jäsenille, jotka kaupunginhallitus on ni-
mennyt valittavaksi ko. tehtävään, mikäli kyseinen yhtiö ei tätä korvausta 
maksa. 
 
Mikäli luottamushenkilö on yrittäjä, niin kustannuksista tulee esittää hyväksyt-
tävä selvitys YEL vakuutuksessa vahvistetusta tulosta. 
 
Saadakseen korvausta muista tässä pykälässä tarkoitetuista kustannuksista, 
luottamushenkilön tulee esittää kirjallinen selvitys kustannusten perusteista ja 
määrästä. Ulkopuolisen kustannuksista (esim. lapsenhoitopalkkio) tulee esit-
tää tosite. Luottamushenkilön tulee anomuksessaan vakuuttaa, että kustan-
nus on ollut tarpeellinen luottamustoimen hoitamisen vuoksi. Lastenhoitoku-
luja korvataan enintään 32 €/h. 

 
14 § 
Pöytäkirjat palkkioperusteina 
 

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin 
tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sih-
teerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoi-
tukset neljännesvuosittain. 

 
15 § 
Vaatimuksen esittäminen 
 

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten 
korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille 
henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen 
kuuluu. 
 

16 § 
Palkkioiden maksaminen 

 
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. 

 
17 § 
Matkakustannusten korvaaminen 
 

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen 
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskor-
vausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä vir-
kamatkasta sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä on 
soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
määräykset, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on yksittäistapauk-
sessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta. 
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Matkakustannusten korvaus edellyttää 1 momentissa mainitussa sopimuk-
sessa tarkoitettua hyväksyttävää selvitystä kustannusten tosiasiallisesta syn-
tymisestä. Silloin, kun tosite syntyneistä kustannuksista on ollut saatavilla, se 
on liitettävä hakemukseen. 
 
Mikäli henkilö osallistuu saman päivän aikana useamman eri toimielimen ko-
koukseen samassa osoitteessa ja eri kokousten välinen aika ei ylitä yhtä tun-
tia, niin kokousmatkoista aiheutuvat kilometrikorvaukset maksetaan vain ker-
ran. 
 
Toimielimen kokouksen yhteydessä suoritettavasta pöytäkirjan tarkastuksesta 
ei makseta erikseen kilometrikorvauksia.  
 
Puheenjohtajalle pöytäkirjan allekirjoittamisesta ei makseta kilometrikorvauk-
sia, vaan korvaus sisältyy puheenjohtajan vuosipalkkioon. Varapuheenjohta-
jalle pöytäkirjan allekirjoittamisesta voidaan maksaa kilometrikorvaus, mikäli 
po. varapuheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota ja mikäli allekirjoitus ei 
tapahdu toimielimen kokouksen yhteydessä. 
 
 

18 § 
Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen 
 

Naantalin kaupunki voi tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toi-
menpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kaupungin asukkaiden osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kaupunginhallituksen erikseen määrittele-
mien periaatteiden mukaisesti sekä talousarvioon tarkoitusta varten varatun 
määrärahan rajoissa. 

 
19 § 
Palkkiosäännön tarkistaminen 
 

Tässä palkkiosäännössä mainitut palkkiot tarkastetaan kunta-alan ansiota-
soindeksin muutos huomioiden kerran valtuustokaudessa siten, että kunkin 
valtuustokauden kolmannen vuoden kesäkuun alusta lukien noudatetaan tar-
kastettuja palkkioita. 

 


