
   OHJE   25.8.2014 

 

Matkalasku- ja palkkio-ohjeistus Suomen riistakeskuksen riistaneuvostojen sekä 

hallituksen jäsenille  

Matkalaskujen yleisohjeena on vuosittainen Verohallinnon päätös verovapaiden matkakustannusten 

korvauksista.   

Kokouspalkkioiden osalta käytetään maa- ja metsätalousministeriön sekä valtiovarainministeriön ohjeita. 

Riistakeskuksen hallituksen, valtakunnallisen riistaneuvoston ja alueellisen riistaneuvoston 

puheenjohtajien kuukausipalkkioita ei tarvitse laskuttaa erikseen.  

Riistaneuvostojen jäsenet laskuttavat VM:n ohjeen mukaisen kokouspalkkion.  

Matkakorvaukset ja kokouksiin liittyvät kokous- ja kuukausipalkkiot laskutetaan Suomen riistakeskuksen 

matka – ja palkkiolaskutuslomakkeella. 

 Kuukausipalkkion voi laskuttaa riistakeskuksen hallituksen jäsen, joka on osallistunut kalenterikuukauden 

aikana vähintään yhteen kokoukseen tai muuhun tilaisuuteen, johon osallistumista toimielin tai sen 

puheenjohtaja pitää Suomen riistakeskuksen organisaation asioiden hoidon kannalta tarpeellisena.  

Laskutus tapahtuu seuraavasti: 

 Luottamushenkilöt tekevät matkalaskun mahdollisimman pian kokousten jälkeen ja viimeistään 

kahden kuukauden kuluessa kokouksen jälkeen. 

 Matkat ja palkkiot laskutetaan tapahtuma kerrallaan (kokous, tms. tilaisuus). 

 Riistaneuvostojen ja hallituksen matkalaskut laskutetaan erikseen. 

 Matkustajan/matkustajien nimi/nimet laitettava lisähenkilöitä kuljetettaessa.   

 

Matkalaskulomakkeen saa sähköisenä osoitteesta www.riista.fi tai paperisena neuvostojen tai 

hallituksen kokouksissa.   

 

Riistakeskuksen hallituksen ja valtakunnallisen riistaneuvoston matka- ja kokouspalkkiolaskut lähetetään 

matkalasku- ja palkkiovastaavalle osoitteeseen: 

Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomi 

Pikkuympyräkatu 3 A 

49400 Hamina 

tai sähköpostitse osoitteeseen airi.karvinen@riista.fi.  

 

Alueellisen riistaneuvoston matkalaskut lähetetään omaan aluetoimistoon joko sähköpostilla tai 

postitse. 

 

SUOMEN RIISTAKESKUS 

Tuomo Pispa 

hallintopäällikkö 

http://www.riista.fi/
mailto:airi.karvinen@riista.fi.


 

 VM:n SUOSITUS KOKOUSPALKKIOIKSI 1.4.2014 (VM/825/00.00.01/2014) 
 
Voimassa 1.3.2014 - 31.1.2017 
 
Valtiovarainministeriö antaa seuraavan suosituksen komitean, neuvottelukunnan, lauta-kunnan  
ja niitä vastaavan toimielimen sekä niiden jaostojen kokouspalkkioiksi 1.4.2014 lukien.  
Puheenjohtajalle, jäsenelle, varapuheenjohtajalle, asiantuntijalle ja sihteerille maksetaan  
kokouksista palkkiota seuraavasti:  
 

Puheenjohtaja  Muu edellä mainittu  
Virastotyöaikana (8.00 - 16.15)  
pidetty kokous tai virastotyöajan  
ulkopuolella enintään tunnin  
kestänyt kokous   28 euroa   17 euroa  
 
Virastotyöajan ulkopuolella yli  
tunnin kestänyt kokous   75 euroa   45 euroa  
 
Virastotyöajan ulkopuolella yli  
kolme tuntia kestänyt kokous  110 euroa   70 euroa  
 
Samana päivänä pidetyistä komitean, neuvottelukunnan, lautakunnan tai muun toimielimen tai 
sen jaoston kokouksista maksetaan palkkio niiden yhteenlasketun keston mukaan.  
 

MMM:n päätöksen 3.1.2012 mukaiset kuukausipalkkiot (MMM 111482) 

Jäsenten palkkiot: 

Suomen riistakeskuksen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 800 euroa 

kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 400 euroa kuukaudessa sekä jäsenelle ja varajäsenelle 200 

euroa kuukaudessa.  

Kuukausipalkkio maksetaan muille jäsenille kuin puheenjohtajalle vain sellaiselta kuukaudelta,  

jolloin asianomainen on osallistunut vähintään yhteen kokoukseen tai muuhun tilaisuuteen, johon 

osallistumista toimielin tai sen puheenjohtaja pitää Suomen riistakeskuksen organisaation asioiden hoidon 

kannalta tarpeellisena.  

Valtakunnallisen riistaneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 200 euroa kuukausi. Muille jäsenille 

ei palkkiota makseta. 

Alueellisen riistaneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 150 euroa kuukaudessa. Muille jäsenille 

ei palkkiota makseta. 

 

 

 


