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MATKAKUSTANNUSTEN VELOITUSPERUSTEET TILAAJAN JA KONSULTIN 
VÄLISISSÄ SOPIMUKSISSA 1.1.2018 ALKAEN 
 
1 YLEISTÄ 
 
Konsultti saa veloittaa suorittamistaan työmatkoista KSE 1995 (kohta 5.4)/KSE 2013 
(kohta 5.6) perusteella sopimuksessa mainitulla tavalla todelliset matka-, majoitus- ja 
päivärahakorvaukset käsittelykuluineen. 
 
2 MATKAKULUT 
 
Varsinaiset matkakulut tarkoittavat matkalippuja, autokuluja, matkatavarakustannuksia 
yms., jotka veloitetaan todellisten kulujen mukaisina. 
 
Matkat tulee tehdä kokonaiskustannuksiltaan halvinta matkustustapaa käyttäen. Tällöin on 
otettava huomioon matkaan kuluva aika ja että matka ei haittaa tehtävän suoritusta. 
Työmatka lasketaan sekä meno- että paluumatkaan nähden toimistosta, työpaikasta tai 
toimihenkilön asunnosta edellyttäen, että viimeksi mainittu on toimiston 
sijaintipaikkakunnalla tai sen välittömässä läheisyydessä, ja sen mukaan kuin lähtö niistä 
ja paluu niihin tapahtuu. 
 
Oman henkilöauton käytöstä veloitetaan 42 snt/km, jota korotetaan 3 snt/km 
kuljetettavasta lisähenkilöstä ja 3 snt/km sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai 
muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kg, tai joiden koko on suuri. Jos tehtävän suoritus 
edellyttää perävaunun kuljetusta, lisäkorvaus on 7 snt/km ja jos asuntovaunun 
kuljetusta 11 snt/km. 
 
3 PÄIVÄRAHAPERUSTEET 
 
Vakinaisen sijoituspaikkakunnan (konsulttitoimiston sijoituspaikkakunta) tai toimihenkilön 
vakinaisen asuinpaikkakunnan ulkopuolelle tapahtuvasta matkustamisesta aiheutuvien 
ylimääräisten kulujen korvaamiseksi veloitetaan varsinaisten matkakustannusten lisäksi 
päivärahaa seuraavin perustein: 
 
a)   Matkavuorokausi (24 tuntia) lasketaan alkavaksi matkan todellisesta alkamishetkestä. 
 
b) Täysi päiväraha veloitetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, jonka työmatka 
kotimaassa kestää yli 10 tuntia ja ulkomaille suuntautuvana vähintään 10 tuntia. Täysi 
päiväraha veloitetaan myös, kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden 
matkavuorokauden kotimaan matkojen osalta yli 6 tunnilla ja ulkomaan matkojen osalta 
yli 10 tunnilla. 
 
c) Osapäiväraha veloitetaan yli 6 tuntia kestävältä kotimaan matkapäivältä. Kun 
kotimaan matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään 2 
tunnilla ja ulkomaan matkaan käytetty aika yli 2 tunnilla, veloitetaan kotimaan matkoilla 
osapäiväraha ja ulkomaan matkoilla puolet päivärahasta. 

 
4 KOTIMAAN PÄIVÄRAHAT 
 
Kotimaan päiväraha on 42 euroa. Osapäiväraha on 19 euroa.  



 

 

 
5 ULKOMAANMATKOJEN PÄIVÄRAHAT JA MAJOITTUMISKORVAUKSET 
 
Matkasta ulkomailla veloitetaan päivärahaa Verohallituksen päätöksen mukaisesti. 
Päivärahaperusteet ovat kohdassa 3 ja päivärahojen enimmäismäärät erillisessä liitteessä. 
Majoittumiskorvaus veloitetaan majoitusliikkeen tositteen tai muun luotettavan selvityksen 
mukaisesti. 
 
6 RUOKARAHA 
 
Sellaisesta matkasta, josta ei tule suoritettavaksi päivärahaa, esim. maastotöissä 
lähiympäristössä, ja ruokailu ei tapahdu tavanomaisessa ateriointipaikassa, veloitetaan 
10,5 euron suuruinen ruokaraha. 
 
7 MAJOITTUMISKORVAUKSET KOTIMAASSA 
 
Majoittumiskustannukset veloitetaan majoituspaikan antaman tositteen mukaan, ellei 
muuta ole sovittu. 
 
Ilman tositetta suoritettava yöpymiskorvaus on 12 euroa (esim. asuntovaunu). 
 
Majoittumiskorvausta ei veloiteta henkilön vakinaisella asuinpaikkakunnalla. 
 
8 MATKA-AJAN TUNTIEN VELOITTAMINEN 
 
Normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkasta veloitetaan aikapalkkiotöissä, 
mikäli konsultti maksaa tällaiselta ajalta palkkaa tai muuta matka-ajan korvausta, matka-
ajan tunnit sen mukaan kuin siitä erikseen tilaajan ja konsultin kesken sovitaan. 
 
9 PITKÄAIKAISET KOMENNUKSET JA ERITYISRYHMÄT 
 
Päivärahojen ja majoituskulujen veloittamisesta pitkäaikaisten (yli 2 kk) 
pysyväisluontoisten komennusten aikana tai erityisryhmien suhteen sovitaan kussakin 
tapauksessa erikseen. 
 
10 ARVONLISÄVERO 
 
Laskutuksessa lisätään nettomääräisiin (arvonlisäverottomiin) matkakustannuksiin 
kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverolain mukainen arvonlisävero (24 %, 1.1.2018). 


