LUOTTAMUSTOIMESTA AIHEUTUNEIDEN
ANSIONMENETYSTEN JA KUSTANNUSTEN
KORVAUSHAKEMUS
LUOTTAMUSHENKILÖ TÄYTTÄÄ
Luottamushenkilön nimi

Henkilötunnus

Toimielin / tehtävä (asema toimielimessä)
Pvm

Alkoi klo

Päättyi klo Kokouksen, kurssin tai vastaavan
nimi

Pankkitilinumero
FI
Ansionmenetys / kustannus
Euroa / tunti
Yhteensä €

Matkakulut / kulkuväline, mistä-minne, km (alkuperäiset kuitit liitteenä)

Selvitys muista kuluista (alkuperäiset kuitit liitteenä)

Yhteensä
Vakuutan, että minulle on aiheutunut yllä mainittu ansionmenetys / kustannus
Paikka ja aika

Hakijan allekirjoitus

LUOTTAMUSHENKILÖN TYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ ja/tai erillinen todistus ansionmenetyksestä
…………………………………………………………..……… on työaikana hoitanut luottamustoimea.
LUOTTAMUSTOIMEEN KÄYTETTY TYÖAIKA
Pvm
Alkoi klo
Päättyi klo

Yhteensä h

TYÖANSIONMENETYS
Euroa / tunti
Yhteensä €

Työansionmenetys yhteensä
Hänelle ei ole tältä ajalta maksettu palkkaa. Ansionmenetyskorvaus maksetaan
luottamushenkilölle.
Hänelle on tältä ajalta maksettu palkkaa. Korvaus pyydetään maksamaan työnantajan
pankkitilille no: ……………………………………………………………………………………….………………..…

Huomautuksia:
Työnantajan nimi ja yhteystiedot: ____________________________________________
____________________________________________
Paikka ja aika

Työnantajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Hämeenlinnan kaupungin hyväksymismerkintä
Paikka ja aika

Hyväksyjän allekirjoitus
www.hämeenlinna.fi

OTE
Hämeenlinnan kaupungin palkkiosäännöstä
(KV 10.12.2018 § 143)
- - - 8 § Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä, joka aiheutuu luottamustoimen hoitamisesta.
Korvaukseen oikeuttavaksi ajaksi hyväksytään myös aika, joka kuluu luottamushenkilön siirtyessä työpaikalta paikkaan,
jossa hän hoitaa luottamustointaan, kuitenkin enintään 60 minuuttia. Jos luottamushenkilö tekee työtä, jossa vapaan
saaminen edellyttää palkatonta vapaata koko työvuorosta, luottamushenkilölle korvataan ansionmenetys koko
työvuoron ajalta.
Luottamustehtävän hoitamisena pidetään paitsi osallistumista kunnallisten toimielimien kokouksiin myös
osallistumista Hämeenlinnan kaupungin järjestämiin seminaareihin ja koulutuksiin sekä osallistumista tämän
palkkiosäännön 6 §:ssä mainittuihin tilaisuuksiin.
Luottamushenkilön ollessa työ-/virkasuhteessa Hämeenlinnan kaupunkiin tulee työyksikön myöntää
luottamushenkilölle palkallista vapaata luottamustoimen hoitamiseen. Myönnetystä vapaasta työyksikölle aiheutuvat
kustannukset on mahdollista korvata työyksikön tekemän sisäisen laskutuksen mukaisesti.
Työpanosta vastaava korvaus
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan lisäksi tietyissä luottamustehtävissä toimiminen edellyttää luottamushenkilöltä
erityistä työpanosta. Tämän johdosta voidaan maksaa ansionmenetyskorvausta seuraavasti:


kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle voidaan maksaa korvaus, joka vastaa kahden viikko-työpäivän
työpanosta



kaupunginhallituksen jäsenelle voidaan maksaa yhden viikkotyöpäivän työpanosta vastaava korvaus



Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, kaupunkirakennelautakunnan ja
tarkastuslautakunnan puheenjohtajille voidaan maksaa yhden viikkotyöpäivän työpanosta vastaava korvaus.

Ansionmenetyskorvauksen maksaminen
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnantajan todistus sekä kustannuksista
hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen 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 kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja
luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Tällaiseksi esimerkiksi yrittäjällä katsotaan verotustodistus,
josta ansionmenetyskorvauksen suuruus lasketaan ansiotulon perusteella.
Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on arkipäivisin kello 7-18 väliseltä ajalta
enintään 10,00 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja
luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
Ansionmenetyskorvaus voidaan maksaa myös luottamushenkilön työnantajalle, mikäli luottamushenkilö on antanut
tähän suostumuksensa.
Ansionmenetyskorvauksen yläraja on 35,00 euroa tunnilta ja enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa.

9 § Palkkioiden ja korvausten maksatus
----

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden
kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

