
HAKEMUS         1(2)
ansionmenetyksestä/kustannusten korvaamisesta 
ajalta / - / 20  

Hakijan nimi 
 

Henkilötunnus 

Osoite Pankki ja tilin n:o 

Toimielin/tehtävä Pvm Kokoukseen/ 
tehtävään käy-
tetty aika 

Kokous-aika Liitteenä Ansionmenetysten/ 
kustannusten korvaus 

alkoi päättyi klo-klo 
työn-
ant. 
tod. 

erill. 
selvi-
tys tuntia 

á Yhteensä 

 /   20 - 

 /  20 - 

 /   20 - 

 /   20 - 

 /   20 - 

 /   20 - 

Aiheutuneet matkakustannukset Km á 0 

 /   20 - 

 /   20 - 

 /   20 - 

 /   20 - 

 /   20 - 

 /   20 - 

Yhteensä 

Vakuutus ansionmenetyksestä/kustannuksista Veronpidätys  

/ 20  Maksettava 
Hakijan allekirjoitus 

Työnantajan sosiaaliturvamaksu 
Selvitys 

Hyväksyn Määrään maksettavaksi Kuittaan 

/ 20  / 20  € / 20  



2(2)

Työnantajan nimi Osoite 

Työntekijän nimi Osoite 

Menetetty työaika Ansionmenetys (menetetyn työajan ansion vähennys) 

Päivämäärä alkoi klo päättyi klo tuntia tuntia á Yhteensä € 

 /   20 

 /   20 

 /   20 

 /   20 

 /   20 

Yhteensä 

/ 20  
(todistuksen antaja) 

(paikka) (asema) 

OTE LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖSTÄ 

9 § 
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen 
vuoksi on aiheutunut sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä 
kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. 
Korvaus on todellista ansionmenetystä tai kustannusta vastaava, kuitenkin enintään 30 € tunnilta.

Korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista haetaan tarkoitusta varten laaditulla 
hakemuslomakkeella, jonka liitteenä toimitetaan kirjallinen selvitys asiasta.

Ansionmenetyksestä on esitettävä työnantajan todistus, josta ilmenee, että luottamustoimen hoitamiseen 
käytetty aika olisi ollut työaikaa ja että palkkaa tältä ajalta ei makseta. Luottamushenkilön, joka tekee 
ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa 
toimisuhteessa, tulee esittää ansionmenetyksestä sen toteamiseen riittävä kirjallinen selvitys.

Kunnan, luottamushenkilön ja tämän työnantajan kesken voidaan luottamushenkilön aloitteesta sopia 
järjestelystä, jossa kunta maksaa ansionmenetyskorvauksen luottamushenkilön sijasta tämän 
työnantajalle. Luottamushenkilön ja tämän työnantajan tulee huolehtia sanotun maksujärjestelyn 
edellyttämien kirjallisten selvitysten toimittamisesta kunnalle. Myös tällaisessa järjestelyssä 
tuntikorvauksen enimmäismäärä on edellä 1 momentissa määrätty.

Luottamushenkilön käyttöön voidaan antaa luontoisetuna viestintävälineitä tai maksaa korvausta omien 
laitteiden käytöstä, mikäli se katsotaan toimen hoitamisen vuoksi tarpeelliseksi. Laitteista peritään 
voimassaolevien säännösten mukainen vero. Päätöksen viestintävälineiden antamisesta tai korvauksen 
maksamisesta tekee kunnanhallitus.
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