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Tiedot kunnan toimielimistä, luottamushenkilöistä 
ja heidän palkkioistaan vuonna 2013 

Kuntaliitto tulee keräämään seuraavat tiedot kunnastanne. 
 

Tiedot kunnan toimielimistä 

Tiedonkeruun ajankohta joulukuussa vuonna 2012.  
 
Hallitus ja sen jaostot 

 jäsenten lukumäärä 
 hallituksen alaisuudessa olevien jaostojen lukumäärä ja nimet. 

 
Lautakunnat ja niiden jaostot 

 nimi 
 päätoimiala 
 tehtävät 
 tieto siitä onko lautakunta kunnan oma vai muiden kuntien kanssa yhteinen 
 nais- ja miesjäsenten lukumäärä, kuinka paljon jäsenistä valtuutettuja ja varavaltuu-

tettuja   
 jaostojen lukumäärä. 

 
Johtokunnat ja niiden jaostot 

 lukumäärä ja nimet 
 jaostojen lukumäärä. 

 
Toimikunnat 

 valtuuston ja/tai hallituksen asettamien toimikuntien lukumäärä ja nimet. 
 
Vapaamuotoiset apu- ja valmisteluelimet 

 vapaamuotoisten apu- ja valmisteluelimien lukumäärä ja nimet 
 valtuuston asettamien Kuntalain 22 §:n mukaisten tilapäisten valiokuntien lukumäärä 
 valtuustotyön organisointia varten perustettujen muiden kuin poliittisten valtuusto-

ryhmien lukumäärä. 
 

Tiedot kunnan luottamushenkilöistä 

Tiedonkeruun ajankohta helmikuussa vuonna 2013. 
 
Seuraavat tiedot jokaisesta valtuuston, hallituksen ja lautakunnan puheenjohtajasta sekä 
valtuuston ja hallituksen jäsenestä: 
 

 äidinkieli: suomi/ruotsi/saame/muu, mikä 
 kansalaisuus: suomi/muu, mikä 
 nykyiset ja aikaisemmat kunnalliset luottamustehtävät 
 palvelussuhteen pääasiallinen työnantaja: 

 
a) yksityinen yritys 
b) elinkeinon/ammatinharjoittaja 
c) kunta oma 
d) kunta muu 
e) kuntayhtymä oma 
f) kuntayhtymä muu 
g) kunnan määräämisvallassa oleva yhteisö/säätiö 
h) kunnallinen liikelaitos 
i) yhdistys/järjestö/kirkko 
j) valtionhallinto 
k) valtion yritys 
l) eläkeläinen 
m) opiskelija, työtön, muu 
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 valtuuston, hallituksen ja lautakunnan puheenjohtajien kokemus puheenjohtajuudesta 
 niistä hallituksen ja lautakuntien puheenjohtajista sekä hallituksen jäsenistä, jotka ei-

vät ole olleet kuntavaaliehdokkaana v. 2012: etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymä-
vuosi, ammatti. 

 
Tiedot kunnan luottamushenkilöille maksettavista palkkioista 

Tiedonkeruun ajankohta huhtikuussa vuonna 2013. 
 
Kokouspalkkio 
– kokouspalkkion suuruus 
– korotettujen kokouspalkkioiden maksamisen perusteet. 
 
Ansiomenetyksen ja kustannusten korvaaminen 
– ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä ja sen perusteet 
– matkakulukorvausten kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta poikkeavat 

käytännöt esimerkiksi kun luottamushenkilö tilapäisesti työskentelee tai opiskelee toi-
sella paikkakunnalla 

– puolueen tai ryhmän pidättämän, ns. puolueveron suuruus prosentteina. 
 
Luottamushenkilöille määräajalta maksettavat palkkiot ja 
puheenjohtajien vuosipalkkiot 
– vuosipalkkioiden suuruus 
– kuukausipalkkaisten luottamushenkilöiden lukumäärä ja heille maksettavan palkkion 

suuruus 
– erillispalkkioiden suuruus. 
 
Muut korvaukset 
– keille luottamushenkilöille on hankittu kannettava tietokone, internet-liittymä, oma 

puhelin. 
 
 


