
KOKOUSPALKKIOT (muut kuin kunnan järjestämät kokoukset ja tilaisuudet)
Nimi
Pankki ja tilinumero
Osoite (lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka)

Pvm Kokouksen tiedot Lisätietoja Edustus, nimetty toimitelimessä 
pvm ja § Rivihinta

alkoi päättyi

Hallintosäännön 18 Luku Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

160 § Kokouspalkkion määrä kunnan toimielinten kokouksista: 1. Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta sekä lupa ‐ ja 
valvontalautakunta 60 €/kokous 2. Muut hallintoelimet ja toimikunnat, vaikuttamistoimielimet ja toimielinten nimeämät työryhmät 40 €/kokous. 
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa 
tuntia kohden. Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista 
kokousta, joka on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja. 
Kokouksessa puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.

165 § Osallistuminen muihin tilaisuuksiin
Luottamushenkilölle, jonka kunnanvaltuusto, kunnanhallitustai lautakunta on valinnut sellaiseen edustajankokoukseen, neuvotteluun, kunnallishallinnon alaan 
kuulumattomaan toimielimeen tai tehtävään, josta ei makseta palkkiota, maksetaan 160 §:m 1 mom. 1. -kohdan mukainen palkkio.

Matkakustannusten korvaukset haetaan erikseen M2-matkalaskuohjelmalla.

Kirjanpitomerkinnät ja maksettava yhteensä
                                                                                             

Laskun oikeellisuuden vakuudeksi, pvm ja laskuttajan 
allekirjoitus

Hyväksyn, pvm ja allekirjoitus

Kokous



Pvm Kokouksen tiedot Lisätietoja Edustus, nimetty toimitelimessä 
pvm ja § Rivihinta

alkoi päättyi

Kokous
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