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Matkalasku- ja palkkio-ohjeistus Suomen riistakeskuksen riistaneuvostojen ja hallituksen jä-
senille 
 
Matkalaskujen yleisohjeena on vuosittainen verohallinnon päätös verovapaiden matkakustannusten 

korvauksista.  Kokouspalkkioiden osalta noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön sekä valtiovarain-

ministeriön ohjeita.  

Riistakeskuksen hallituksen, valtakunnallisen riistaneuvoston ja alueellisen riistaneuvoston puheenjoh-

tajien kuukausipalkkioita ei tarvitse laskuttaa erikseen. Riistaneuvostojen jäsenet laskuttavat VM:n oh-

jeen mukaisen kokouspalkkion. Matkakorvaukset sekä kokouksiin liittyvät kokous- ja kuukausipalkkiot 

laskutetaan Suomen riistakeskuksen matka- ja palkkiolaskutuslomakkeella. 

Kuukausipalkkion voi laskuttaa riistakeskuksen hallituksen jäsen, joka on osallistunut kyseisen kalente-

rikuukauden aikana vähintään yhteen kokoukseen tai muuhun tilaisuuteen, johon osallistumista toi-

mielin tai sen puheenjohtaja pitää Suomen riistakeskuksen organisaation asioiden hoidon kannalta tar-

peellisena.  

Luottamushenkilöt tekevät matkalaskun mahdollisimman pian kokousten jälkeen, ja viimeistään kah-

den kuukauden kuluessa kokouksen jälkeen. 

• matkat ja palkkiot laskutetaan tapahtuma kerrallaan 

• riistaneuvostojen ja hallituksen matkalaskut laskutetaan erikseen 

• matkustajan/matkustajien nimi/nimet on mainittava lisähenkilöitä kuljetettaessa 

  

Matkalaskulomakkeet ovat sähköisenä https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/luottamustehtavien-lo-

makkeet. 

 

Riistakeskuksen hallituksen ja valtakunnallisen riistaneuvoston matka- ja kokouspalkkiolaskut lähete-

tään matkalasku- ja palkkiovastaavalle: 

Tuija Korhonen / Suomen riistakeskus Satakunta 

Porintie 9 B 6, 29250 Nakkila 

tai tuija.korhonen@riista.fi 

 

Alueellisen riistaneuvoston matkalaskut lähetetään:  

Sirpa Hakala / Suomen riistakeskus Pohjanmaa 

Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki 

tai sirpa.hakala@riista.fi 

 

SUOMEN RIISTAKESKUS 

 

Tuomo Pispa 

hallintopäällikkö 
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VM:n SUOSITUS KOKOUSPALKKIOIKSI 31.1.2017 (VM/193/00.00.01/2017) 
1.2.2017 – toistaiseksi 

 
Valtiovarainministeriö antaa seuraavan suosituksen komitean, neuvottelukunnan, lautakunnan  
ja niitä vastaavan toimielimen sekä niiden jaostojen kokouspalkkioiksi 31.1.2017 lukien. Puheenjohta-
jalle, jäsenelle, varapuheenjohtajalle, asiantuntijalle ja sihteerille maksetaan kokouksista palkkiota seu-
raavasti:  
 

Puheenjohtaja  Muu edellä mainittu  
Virastotyöaikana (8.00‒16.21)  
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 ja-
oston kokouksista maksetaan palkkio niiden yhteenlasketun keston mukaan.  
 

MMM:n päätöksen 3.1.2012 mukaiset kuukausipalkkiot (MMM 111482) 
 

Suomen riistakeskuksen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 800 euroa kuukaudessa, va-

rapuheenjohtajalle 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 osallistu-

mista toimielin tai sen puheenjohtaja pitää Suomen riistakeskuksen organisaation asioiden hoidon kan-

nalta tarpeellisena.  

Valtakunnallisen riistaneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 200 euroa kuukausi. Muille jä-

senille ei palkkiota makseta. Alueellisen riistaneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 150 eu-

roa kuukaudessa. Muille jäsenille ei palkkiota makseta. 


