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Päiväys

Matkalasku on jätettävä 2 kk kuluessa tilaisuudesta.

aina mukaan

MATKA

Täysi päiväraha Alennettu päiväraha

Kanssamatkustajat:
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MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JA PÄIVÄRAHAT 

 

1. Yleistä 
 

1. Matkalla tarkoitetaan työtehtävien edellyttämää matkustamista työpaikan tai tavanomaisen työalueen 
ulkopuolelle. 
 

2. Matkavuorokausi on työmatkan alkamista seuraava 24 tunnin pituinen ajanjakso. Matka alkaa työpaikalta 
tai erikseen sovittaessa työntekijän asunnolta ja päättyy hänen palatessaan jompaankumpaan. 

Matkasta aiheutuvien kustannusten korvaaminen sekä muut matkaan liittyvät yksityiskohdat tulee tarvittaessa 
yhteisesti selvittää ennen matkalle lähtöä ottaen huomioon toimenpiteet, joihin työnantaja on ryhtynyt 
oleskelua silmälläpitäen. 

2. Korvattava matkustusaika 
 

1. Matkan aikana tehtävään työhön sovelletaan työehtosopimuksen työaikamääräyksiä. 
 

2. Säännöllisen työajan puitteissa tapahtuvasta matkustamisesta maksetaan ansionmenetyksen korvaus. 
 

3. Mikäli matkustaminen tapahtuu säännöllisen työajan ulkopuolella, maksetaan matkustamiseen käytetyltä 
ajalta korvauksena peruspalkka kuitenkin enintään 8 tunnilta työpäivänä ja 16 tunnilta vapaapäivänä. 
 

4. Kello 22 – 07 väliseltä ajalta ei matkustusajan korvausta suoriteta, mikäli matkustajan käytössä on 
makuupaikka. 
 

5. Perustuntipalkka lasketaan samaa jakajaa käyttäen kuin laskettaessa ylityön perusteena olevaa 
tuntipalkkaa. 
 

6. Koska matkustamista työn tekemispaikalle ei lueta työaikaan kuuluvaksi ajaksi, matka-aikaa ei siten oteta 
huomioon vuorokautista ylityötä laskettaessa. 
 

3. Matkakustannusten korvaukset 

Suoranaiset kustannukset 

1. Työnantaja korvaa matkasta aiheutuneet kustannukset. Suoranaisia kustannuksia ovat matkaliput ja muut 
työmatkan suorittamisesta aiheutuvat tarpeelliset kustannukset. 
 

2. Oman auton käytöstä korvataan sopimuksen kohdan 7. mukainen valtion matkustussääntöön perustuva 
kilometrikorvaus. 

Päivärahat 

3. Päivärahalla korvataan matkasta aiheutuvia korkeampia elinkustannuksia. 
 

4. Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tunnin jakso matkan alkamisesta tai 
edellisen matkavuorokauden päättymisestä. 
 

5. Mikäli työtehtävien luonne edellyttää matkustamista, ei säännöllisen työajan puitteissa tapahtuvasta 
liikkumisesta makseta päivärahaa. (Tällaisia tehtäviä ovat mm. toimitustyö, jakelutyö, myyntityö, 
huoltotyö ja muut työt, joiden luonne edellyttää liikkumista.) 

Kotimaan matkat 

6. Kokopäiväraha maksetaan matkalta, joka on kestänyt yli 10 tuntia. 
 

7. Osapäiväraha maksetaan matkalta, joka kestää yli 6 mutta enintään 10 tuntia. 
 
 



8. Täyden matkavuorokauden jatkeena olevasta vajaavuorokaudesta, joka ylittää viimeisen 
matkavuorokauden yli 2 tunnilla, maksetaan osapäiväraha. Kokopäiväraha maksetaan, kun 
vajaavuorokausi ylittyy 6 tunnilla. 
 

9. Päivärahoista vähennetään 50 %, mikäli työnantaja järjestää työntekijälle maksuttomat ateriat. 
Kokopäivärahan osalta tämä tarkoittaa kahta lämmintä ateriaa ja osapäivärahan osalta yhtä lämmintä 
ateriaa. 

Ulkomaan matkat 

10. Ulkomaan päiväraha maksetaan matkalta, joka on kestänyt yli 10 tuntia. 
 

11. Ulkomaan päiväraha määräytyy sen maan päivärahan mukaan, missä matkavuorokausi päättyy. Jos 
matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan mukaan, josta 
kulkuvälinen on viimeksi lähtenyt tai Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu. 
 

12. Täyden 24 – tunnin matkavuorokauden jatkeena olevasta vajaavuorokaudesta, joka ylittää viimeisen 
matkavuorokauden 2 tunnilla, maksetaan puolet ulkomaan päivärahasta. Mikäli täysi matkavuorokausi 
ylittyy 10 tunnilla, maksetaan uusi ulkomaan päiväraha. 
 

13. Päivärahasta vähennetään 50 %, mikäli työntekijä on saanut maksuttoman tai matkalipun tai 
hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan. (täysihoito) 
 

4. Ruokaraha 
 

1. Mikäli matkasta ei tule suoritettavaksi päivärahaa, mutta matka on kestänyt yli 6 tuntia, eikä henkilö ole 
voinut ruokailla tavanomaisessa tai sitä vastaavassa ruokailupaikassaan, maksetaan ruokaraha. Tällä 
määräyksellä ei muuteta yrityskohtaisia käytäntöjä, mikäli ne ovat tarjonneet paremmat edut. 
 

2. Ruokarahaa ei makseta, mikäli henkilö saa maksuttoman ruoan tai ruokailu on järjestetty lounassetelillä 
tai vastaavalla. 
 

5. Majoituskustannukset 
 

1. Mikäli työntekijä joutuu majoittumaan eikä työnantaja ole järjestänyt kohtuulliset vaatimukset täyttävää 
majoitusta tai makuupaikkaa, majoittumiskustannukset korvataan seuraavasti: 
 

2. Huoneen käytöstä johtuvat majoituskustannukset korvataan tositteen mukaisesti valtion 
matkustussäännöstä ilmeneviin hotellikorvausten enimmäismääriin. 
 

3. Majoituslaskut korvataan tositteen mukaan, mikäli paikkakunnalla ei ole mahdollisuutta yöpyä 
hotellikorvausten enimmäismäärien puitteissa. 
 

4. Mikäli henkilö ei esitä majoituksesta laskua työnantajalle, maksetaan majoituskustannusten sijasta 
yöpymisraha. 
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