
 Luottamustoimesta aiheutuneiden ansiotulojen ja 
kustannusten korvaushakemus 

 
Palautus toimielimen sihteerille kahden kuukauden kuluessa kokouksesta tai tilaisuudesta.  
Korvaushakemus saapui: _____________ 
 
Hakijan tiedot 

Suku- ja etunimi Ammatti 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Pankkiyhteys: Tilinumero IBAN-muodossa FI 
 
 

 
Mikäli korvaus maksetaan työnantajalle, täytä seuraavat tiedot: 

Hakijan työnantajan nimi  Pankkiyhteys: Tilinumero IBAN-muodossa FI 
 

 
Ansionmenetys/kustannus 
 
Kokous tai koulutustilaisuus 

Pvm. Alkoi 
klo 

Päättyi 
klo  

Yhteensä 
tuntia 

á-hinta 
euroa 

Yhteensä 
euroa  

Hyväksytty 
euroa  

        
        
        
        
        

 Ansionmenetys yhteensä    
 

Korvaus sijaisen tai lastenhoitajan palkkaamisesta Haettu 
euroa 

Hyväksytty 
euroa  

   
   
   
   

 Kustannukset yhteensä   
 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeita. 
Luottamushenkilön allekirjoitus  
 

 
Työnantajan/edustajan varmennus ansionmenetyksestä 

Vakuutan, että palkkaa on pidätetty edellä mainitun mukaisesti. 
Työnantajan allekirjoitus  
 

 
Asiatarkastaja/hyväksyjä täyttää 

Summa PK-tili ALV Yritys  KP PRR Tilaus Toimialue 
        
        
        
        
        
Hyväksyjä  
 

 
 
 

 



Ansionmenetyskorvaus Tampereen kaupungin hallintosääntö liite 1, 8 § 
 
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin 
kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuu sijaisen 
palkkaamisesta, lasten hoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä 
enintään 30 euroa tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta 
kalenterivuorokaudessa. Luottamustehtävän hoitamiseen katsotaan kuuluvan 
kohtuullinen matkustamisaika kokouspaikalle ja takaisin kotoa tai työpaikalta. 
 
Ansionmenetyskorvaus maksetaan suoraan luottamushenkilön työnantajalle, 
jos luottamushenkilö tätä pyytää. Saadakseen korvausta luottamushenkilön 
tulee esittää työnantajan todistus ansionmenetyksestä ja hyväksyttävä 
selvitys kustannuksista. 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.  
 
Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on 
arkipäivisin kello 7–18 väliseltä ajalta enintään 20 euroa tunnilta. 
Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus 
ansionmenetyksen ja luottamustoimien vuoksi aiheutuneiden kustannusten 
määrästä. 
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