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Luottamushenkilöiden virkamatkojen 
periaatteet 
Matkustamisen yleiset periaatteet 

- Toimielimet voivat perustellusta syystä tehdä virkamatkoja. Virkamatkan tulee liittyä 
toimielimen toimialaan ja virkamatkasta tulee olla hyötyä toimielimen toimivaltaan 
liittyvien tehtävien hoitamisessa. 

- Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa, vähin kokonaiskustannuksin ja ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla kuin mahdollista ottaen huomioon matkan 
tavoitteen tarkoituksenmukainen saavuttaminen.  

Keskushallinnon toimielinten matkustaminen 
- Kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja 

kaupunginhallituksen jaostojen virkamatkoista muualle kuin kotimaahan. 

- Pormestari päättää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen 
jaostojen virkamatkoista kotimaassa. 

- Keskushallinnon liikelaitoksen johtokunta päättää virkamatkoistaan Eurooppaan. 

Tarkastuslautakunnan matkustaminen 
- Tarkastuslautakunta päättää omista ja asettamiensa toimikuntien virkamatkoista. 

Toimialan toimielinten matkustaminen 
- Toimialalautakunta päättää virkamatkoistaan. 

- Toimialalautakunta päättää toimialalautakunnan jaoston virkamatkoista Eurooppaan. 

- Pelastuslautakunta ja liikenneliikelaitoksen johtokunta päättävät virkamatkoistaan 
Eurooppaan. 

Toimikuntien ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten 
matkustaminen 

- Pormestari päättää kaupunginhallituksen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan ja 
vaikuttamistoimielimen sekä muun tilapäisen toimielimen virkamatkoista Euroopassa.  

Yksittäisen luottamushenkilön matkustaminen 
- Pormestari päättää yksittäisten luottamushenkilöiden virkamatkoista. Pormestari 

päättää yksittäisten luottamushenkilöiden osallistumisesta koulutuksiin, seminaareihin 
tai vastaaviin tilaisuuksiin.  
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- Apulaispormestari päättää yksittäisten luottamushenkilöiden virkamatkoista oman 
toimialansa osalta, kun matka tai tilaisuus liittyy toimialan toimialaan ja matkalle 
osallistuva on toimialan toimielimen jäsen. Apulaispormestari päättää edellä mainittujen 
yksittäisten luottamushenkilöiden osallistumisesta koulutuksiin, seminaareihin tai 
vastaaviin tilaisuuksiin. 

- Pormestarin ja apulaispormestarin virkamatkoista päätetään erikseen. 

Matkustamiseen liittyvistä periaatteista poikkeaminen 
- Kaupunginhallitus päättää edellä mainitusta periaatteista poikkeavista sekä muiden kuin 

edellä mainittujen toimielinten tai luottamushenkilöiden virkamatkoista. 

- Edellä kuvatuista periaatteista poikkeaminen tai virkamatkan suuntautuminen muualle 
kuin edellä mainitulle alueelle edellyttää erityistä syytä. 

- Edustajien tai muiden luottamushenkilöiden valinnasta tilaisuuteen, seminaariin tai 
muuhun tapahtumaan vastaava toimielin päättää myös kyseisten henkilöiden 
virkamatkasta. 

Virkamatkan kustannusten korvaaminen 
- Luottamushenkilön oikeuteen saada luottamustehtävän hoitamiseen liittyvän 

virkamatkan perusteella matkakustannusten korvausta, päivärahaa ja muita vastaavia 
korvauksia noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen matkustamista koskevia määräyksiä. 

- Korvausta virkamatkasta aiheutuneista kustannuksista ja päivärahasta haetaan 
kirjallisesti. Hakemukseen liitetään tarvittava kirjallinen selvitys virkamatkasta 
aiheutuneista kustannuksista. 

Aluerajaukset 
- Euroopalla tarkoitetaan Euroopan maantieteellistä määritelmää siten, että rajauksen 

piiriin kuuluu myös Venäjällä Uralin länsipuoliset sekä Venäjän etelärajan 
pohjoispuoliset osat. Turkkia ei tässä rajauksessa ole laskettu osaksi Eurooppaa. 


