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Anvisningar för Finlands viltcentrals förtroendevalda angående arvodes- och reseräkningar 

Mötes- och månadsarvoden 

Beträffande mötes- och månadsarvoden följs direktiven från finansministeriet (VM/193/00.00.01/2017) 

och jord- och skogsbruksministeriet (MMM 111482/3.1.2012).  

Mötes- och månadsarvoden för viltcentralens styrelse, nationella viltrådet och regionala viltrådet behöver 

inte faktureras separat. Betalningen av arvoden sker utgående från det val som gjorts på personuppgifts-

blanketten och mötets deltagarförteckning.  

Reseräkningar 

Allmänna riktlinjer för reseräkningar är skatteförvaltningens årliga beslut om skattefria resekostnads-

ersättningar  

Med hjälp av webbläsarbaserade Visma.net Expense-reseräkningsapplikationen som används av Finlands 

viltcentral faktureras kostnader orsakade av arbetsresor. Reseräkningen uppgörs så fort som möjligt, senast 

två månader efter evenemangets tidpunkt.  

Administrering av användarrättigheter och anvisningar i ärenden beträffande arvoden och reseräkningar:  

Tuija Korhonen 

tuija.korhonen@riista.fi 

t. 029 431 2323 

FINLANDS VILTCENTRAL 

Tuomo Pispa 

förvaltningschef 
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FM:s REKOMMENDATION TILL MÖTESARVODE 31.1.2017 (VM/193/00.00.01/2017) 
1.2.2017 – tillsvidare 

Finansministeriet ger följande rekommendation om kommittés, delegations, nämnds och de motsvarande 
organs samt dess sektioners sammanträdesarvoden räknat från 31.1.2017. Till ordförande, medlem, 
viceordförande, sakkunnig och sekreterare erläggs arvode för sammanträdet som följer:  

Ordförande   Annan ovannämnd  
Sammanträde under ämbetsverks  
arbetstid (8.00-16.15) eller samman-  
träde som utom ämbetsverks arbetstid  
pågått inte mer än timme   28 euro   17 euro  

Sammanträde som utom ämbetsverks  
arbetstid varat över en timme  75 euro   45 euro  

Sammanträde som utom ämbetsverks  
arbetstid varat över tre timmar  110 euro   70 euro  

För en kommitté, delegations, nämnds eller annan organs eller dess sektions sammanträden som hållits 
samma dag erläggs arvode enligt den sammanlagda tiden de varat.  

Månadsarvoden i enlighet med JSM:s beslut 3.1.2012 (MMM 111482) 

Till Finlands viltcentrals styrelseordförande betalas arvode 800 euro i månaden, till viceordförande 400 
euro i månaden samt till medlem och suppleant 200 euro i månaden.  

Månadsarvode betalas till övriga medlemmar än ordföranden endast för sådan månad, när ifrågavarande 
har deltagit i minst ett möte eller annan tillställning som förvaltningsorganet eller dess ordförande anser 
vara nödvändigt att deltaga vid för skötseln av Finlands viltcentrals organisations ärenden.  

Till nationella viltrådets ordförande betalas arvode 200 euro i månaden. Till övriga medlemmar betalas inte 
arvode. Till regionala viltrådets ordförande betalas arvode 150 euro i månaden. Till övriga medlemmar 
betalas inte arvode. 


