Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Palkat/kokouspalkkiot
PL 70, 80101 Joensuu, palkat@riveria.fi

Luottamushenkilöiden matka-, ansionmenetyskorvaus- ja päivärahahakemus

Luottamushenkilön nimi
Luottamuselin
Matkan kohde/tarkoitus
MATKUSTUSTIEDOT
Matkareitti mistä-mihin

Päivämäärä

Km:t yht.

A-hinta

Yhteensä €

oma auto
muu

Lisätietoja, esim. kyydissäolijat

mikä

Muut kustannukset: (esim. pysäköintikulut) liitteeksi kuitit*.

Kilometrikorvaus 1.1.2019 alk. 0,43 €/km. Lisämatkustaja 0,03 €/km.
*Liitteeksi esim. taksi, pysäköinti ym. kuitit. Kuitit voi lähettää myös sähköpostiosoitteeseen palkat@riveria.fi

ANSIONMENETYSTIEDOT
Päivämäärä

Kellonaika

Tunnit yht.

A-hinta

Yhteensä €

Vakuutan, että kohtuullinen ansionmenetyskorvaus yrittäjänä tai vastaavassa työssä, josta ei ole työ-, virka- tai
muuta julkisoikeudellista toimisuhdetta on ______€/tunti. Muu korvaus ____________________________
____________________________________________________, ______€/tunti.
Vakuutan, että kohtuullinen korvaus ansionmenetyksestä on 15 €/tunti. (*
_____/_____ 20__

______________________________________________
luottamushenkilön allekirjoitus
Todistan, että yllämainitulla luottamushenkilöllä oli merkitty työaika em. aikoina ja että hänelle ei ole
maksettu palkkaa ko. ajalta. Lisäksi todistan että hänen ansionsa olisi ollut _____€/tunti.
_____/_____ 20__

_____________________________________________
työnantajan allekirjoitus
Tai liitteenä erillinen työnantajan todistus ansionmenetyksestä.

Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä on 20.9.2017 alk. 35 €/tunti, enint. 8 t/vrk. Saadakseen ansionmenetyskorvauksen,
luottamushenkilön tulee esittää työantajan ansionmenetystodistus tai luottamushenkilön oma vakuutus yrittäjän tai vastaavasta työstä, josta ei
ole työ-, virka- tai muuta julkiosoikeudellista toimisuhdetta ja kirjallinen selvitys muista kustannuksista.
*) Mikäli ansionmenetyksen korvattava määrä on enintään 15 €/tunti, riittää luottamushenkilön kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja
luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

PÄIVÄRAHATIEDOT
Päivämäärä

Alkoi klo

Päivämäärä Päättyi klo

A-hinta

Yhteensä €

Osapäiväraha on 1.1.2019 alkaen 19 € ja kokopäiväraha on 1.1.2019 alkaen 42 €.
Osapäiväraha maksetaan, kun virkamatka on kestänyt yli kahdeksan tuntia tai yli kuusi tuntia, jos enemmän kuin
kolme tuntia matkasta on tapahtunut klo 16.00 - 7.00. Kokopäiväraha maksetaan, kun virkamatka on kestänyt yli
12 tuntia. Milloin luottamushenkilö on saanut matkavuorokautena tai hänellä olisi ollut mahdollisuus saada
maksuton tai matkalipun tai hotellihuoneen hintaan sis. lounas ja päivällinen, maksetaan päiväraha tältä
vuorokaudelta 50 %:lla alennettuna. Osapäivärahan alentamiseen riittää yksikin ateria.
Laskuttaja ______/______ 20____

________________________________________
luottamushenkilön allekirjoitus

Hyväksyjä ______/______ 20____

________________________________________
hyväksyjän allekirjoitus

Maksuaikataulu
joulu-helmikuu
maalis-toukokuu
kesä-elokuu

palautus viim. 6.3.
palautus viim. 5.6.
palautus viim. 4.9.

maksupäivä
maksupäivä
maksupäivä

29.3.
28.6.
30.9.Luottamushenkilöiden matkalasku 1.8.2019

syys-marraskuu

palautus viim. 4.12.

maksupäivä

31.12.

Luottamushenkilöiden matkalasku 1.8.2019

