
TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ 

 

1 § Yleistä  

 
1. Työntekijälle suoritetaan työnantajan määräyksestä suoritetusta matkasta korvauk-

sena matkustuskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumis-
korvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa. 
  

2. Matkustuskustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita työntekijällä on 
ollut työmatkan johdosta.  

 

2 § Työmatkasta maksettavat korvaukset  

 
1. Työntekijän matka asunnosta työpaikkaan ja takaisin eli työmatka, ei oikeuta tässä 

matkustussäännössä tarkoitettuihin korvauksiin muissa kuin tämän pykälän 2. koh-
dassa tarkoitetussa tapauksessa.  
 

2. Mikäli työntekijän työpaikka siirretään tilapäisesti niin, että hänen työmatkakustan-
nuksensa vakinaisesta asunnosta uuteen työpaikkaan ovat huomattavasti suurem-
mat kuin vakinaiseen työpaikkaan, korvataan matkakustannukset hänen tavanomai-
sia matkakustannuksiaan ylittävältä osalta enintään kuuden kuukauden ajan.  

 

3 § Matkaluokka  
 

1. Matkustuskustannusten korvausta suoritetaan edullisimman matkaluokan mukaan.  
 

2. Työmatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin se, 
huomioon ottaen matkan ja työntekijän hoidettavien tehtävien 
tarkoituksenmukainen suorittaminen, on mahdollista. Kokonaiskustannuksia 
arvioitaessa on otettava huomion paitsi matkustuskustannusten korvaus ja 
päiväraha, myös kulkuneuvon käyttämisellä mahdollisesti saavutettu työajan säästö.  
 

3. Työmatkasta ei suoriteta korvausta enempää kuin olisi maksettava, jos matka olisi 
tehty 1. kohdassa tarkoitetulla, työnantajalle edullisimmalla tavalla, ellei työnanta-
jan ja työntekijän välillä ole toisin sovittu.  

 

4 § Varsinaiset matkustuskustannukset  

 



1. Työntekijälle suoritetaan korvaus matkalipuista sekä hänen suorittamistaan paikka- 
ja makuupaikkalipuista, rahtimaksuista sekä muista niihin verrattavista välttä-
mättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista. Tällaisina maksuina 
ei kuitenkaan pidetä esimerkiksi muita kuin jäljempänä mainittuja auton seison-
tapaikkamaksuja. 
  

2. Lentokentällä autosta perittävä seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukai-
sesti, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin työmatkaa kohden.  
 

3. Jos työntekijä on joutunut suorittamaan eri maksuja työvälineiden tai muiden sel-
laisten esineiden kuljetuksesta, joita hänen on ollut pidettävä mukanaan, korvataan 
suoritettu määrä.  
 

5 § Matkustustapa ja matkaluokka  
 

1. Matkustuskustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perusteiden mukaan:  
 
Matkustustapa  

 
Rautatiellä    Maksu paikasta 

  
Laivalla    Maksu paikasta  

 
Lentokoneella    Maksu yhdestä paikasta  

 
Raitiotiellä, linja-autolla tai   Maksu yhdestä paikasta  
muulla kulkuneuvolla 

 
Vuokra-autolla    Suoritettu, kuitenkin enintään virallisen 

taksan     mukainen kuljetusmaksu  
 

Vuokramoottoriveneellä  Suoritettu, kuitenkin enintään kohtuulli-
seksi katsottava maksu  

 
Muulla tavalla    10 senttiä kilometriltä taikka se korkeam-
pi     kohtuulliseksi katsottava maksu, jonka 
työntekijä     osoittaa suorittaneensa  

 

6 § Kilometrikorvaus  

 



1. Työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta 
suoritetaan matkustuskustannusten korvausta seuraavasti:  
 
Autolla 43 senttiä ensimmäiseltä 5000 kilometriltä ja 38 senttiä seuraavilta kilomet-

reiltä.  
Jos työtehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinni-
tettynä, suoritetaan edellä sanotut kilometrimaksut 7 sentillä korotettuna. Milloin 
työntekijä on joutunut kuljettamaan autossaan koneita tai laitteita, joiden paino 
ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri, suoritetaan korvaus kilometriltä 3 sentillä 
korotettuna.  
 

2. Jos työntekijä työnantajan määräyksestä tai suostumuksella kuljettaa autossaan 
muita henkilöitä, suoritetaan em. korvauksen lisäksi kunkin mukana seuraavan 
osalta 3 sentillä kilometriltä.  

7 § Matkavuorokausi  

 
1. Matkavuorokausi, jota käytetään päivärahan määräämisen perusteena, on se enin-

tään 24 tuntia kestävä ajanjakso, joka alkaa työntekijän lähtemisestä työpaikastaan 
tai asunnostaan ja päättyy hänen palaamiseensa työpaikkaansa tai asuntoonsa.  

 
Pöytäkirjamerkintä:  
Työmatkan ei katsota päättyneen, jos työntekijä palaa työpaikalle ainoastaan 
työvälineiden luovuttamista tai vaihtamista taikka muuta lyhytaikaista työ-
tehtävää varten edellyttäen, että hän tämän jälkeen välittömästi jatkaa työ-
matkaa.  
 

2. Päivärahaa voidaan suorittaa, kun työmatka ulottuu yli 15 kilometrin etäisyydelle 
työtekijän asunnosta ja työpaikasta, mitattuna yleisesti käytettyä kulkutietä sen mu-
kaan, tapahtuuko lähtö ja paluu asunnosta vai työpaikasta.  

 

8 § Osa- ja kokopäiväraha  

 
1. Osapäiväraha suoritetaan, kun työmatka on kestänyt yli kuusi tuntia.  

 
2. Kokopäivärahaa suoritetaan, kun työmatka on kestänyt yli 10 tuntia.  

 
3. Kun työmatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja työ-

matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli kahdella tun-
nilla, näin muodostunut vajaakin matkavuorokausi oikeuttaa uuteen päivärahaan; 
päiväraha suoritetaan tällöin osapäivärahana, jos ylittävä aika on enintään 10 tuntia 
ja kokopäivärahana, jos ylittävä aika on enemmän kuin 10 tuntia.  



 

9 § Päivärahan suuruus  

 
1. Päiväraha suoritetaan:  

• osapäivärahana 20 euroa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuoro-
kaudelta, jona matkaan käytetty aika ylittää 8 §:n 1. tai 3. kohdissa mainitut 
vähimmäisajat ja  
 

• kokopäivärahana 43 euroa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuo-
rokaudelta, jona matkaan käytetty aika ylittää 8 §:n 2. ja 3. kohdissa mainitut 
vähimmäisajat.  
 

• Milloin työntekijä jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai mat-
kalipun hintaan sisältyneen ruokailun, maksetaan päiväraha tältä osin 50 
%:lla alennettuna.  

 
Pöytäkirjamerkintä:  

 Kokopäivärahan alennus suoritetaan, jos työntekijä on saanut kaksi 
ilmaista ateriaa matkavuorokauden aikana. Osapäivärahan alennus 
suoritetaan, jos työntekijä on saanut yhden ilmaisen aterian.  

 

10 § Ateriakorvaus 

  
1. Milloin työmatkasta ei tule suoritettavaksi päivärahaa, mutta työntekijä on aterioi-

nut omalla kustannuksellaan muualla kuin tavanomaisessa ruokailupaikassaan vä-
hintään kymmenen kilometrin etäisyydellä työpaikastaan tai asunnostaan ja matka 
on kestänyt yli kuusi tuntia, suoritetaan hänelle ateriakorvausta, joka on 10,75 eu-
roa.  

 

11 § Majoittumiskorvaus 

  
1. Majoittumiskorvaus maksetaan päivärahan lisäksi matkalaskuun liitettävän, majoi-

tusliikkeen antaman tai muun luotettavan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään 
vahvistetun enimmäismäärän suuruisena. Milloin majoittumismaksuun sisältyy ate-
riaetuuksia, suoritetaan korvaus vain huoneen hinnan osalta.  
 

2. Majoittumiskorvauksen saaminen edellyttää, että työntekijä on ollut majoittumis-
paikkakunnalla kello 21.00 ja 07.00 välisenä aikana vähintään neljä tuntia.  

 



12 § Majoittumiskorvauksen määrä  
 

1. Edellä 11 §:ssä tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmäismäärät, ellei työn-
antajan ja työntekijän välillä ole toisin sovittu ovat:  
 

• Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alue    141 euroa/vrk  

• Muut kunnat    100 euroa/vrk  
 

13 § Yömatkaraha  

 
1. Yömatkaraha suoritetaan sellaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, 

josta työmatkaan on käytetty yli 12 tuntia ja josta ajasta vähintään neljä tuntia on 
ollut kello 21.00 ja 07.00 välisenä aikana, paitsi milloin työntekijälle suoritetaan 
majoittumiskorvausta tai hän saa eri korvauksen junan makuupaikasta tai laivan 
hyttipaikasta taikka milloin työntekijällä ei muutoin ole työnantajan järjestämän 
kohtuulliset vaatimukset täyttävän maksuttoman majoituksen johdosta yöpymis-
kustannuksia. Yömatkarahan suuruus on 14 euroa matkavuorokaudelta.  

 

14 § Koulutuksen ajalta maksettavat korvaukset  

 
1. Mikäli työntekijä osallistuu työnantajan lähettämänä ammattitaidon edistämiseen 

tarkoitettuun koulutustilaisuuteen, suoritetaan matkustuskustannusten korvausta, 
päivärahaa ja majoittumiskorvausta koulutustilaisuudesta tämän matkustussäännön 
mukaisesti.  

 
Pöytäkirjamerkintä:  
Tämän pykälän soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko aloite kou-
lutukseen osallistumisesta ollut työnantajan vai työntekijän.  
 

2. Koulutuksen ajalta maksettava kurssipäiväraha määräytyy seuraavasti:  
 

• 1 - 21 päivien ajalta kurssipäiväraha on koko- tai osapäivärahan tai ateriakor-
vauksen suuruinen  

• 22 - 28 päivältä suoritetaan kurssipäivärahaa, jonka suuruus on 70 % koko tai 
osapäivärahan tai ateriakorvauksen määrästä ja  

• sitä seuraavilta päiviltä, mutta kuitenkin enintään vuoden kestävältä kurs-
siajalta suoritetaan kurssipäivärahaa, jonka suuruus on 55 % koko- tai osa-
päivärahan tai ateriakorvauksen määrästä.  

• Milloin työnantaja on järjestänyt kurssille osallistujalle maksuttoman ruoan ja 
maksuttoman, kohtuulliset vaatimukset täyttävän majoituksen, ei kurssi-
rahaa makseta.  



• Jos työntekijä järjestää itse majoituksen, suoritetaan yömatkarahaa siten, 
kuin edellä on määrätty.  

 

15 § Ulkomaille tehtyjen työmatkojen kustannusten korvaukset  

 
1. Matkustuskustannusten korvauksen, päivärahan ja hotellikorvauksen suorittamisen 

osalta noudatetaan 1- 7 §: n sekä 11 §:n 2. kohdan määräyksiä.  
 

16 § Ulkomaan päiväraha  

 
1. Työntekijällä on oikeus sitä maata tai aluetta varten sovittuun päivärahaan, missä 

matkavuorokausi päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, 
määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on vii-
meksi lähtenyt tahi Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.  

 
2. Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli kah-

della tunnilla, on työntekijällä oikeus kyseisen matkavuorokauden ajalta 
päivärahaan, jonka suuruus on 35 % viimeisen ulkomailla päättyneen täyden 
matkavuorokauden mukaisesta päivärahasta, ja jos yli kahdellatoista tunnilla, 
hänellä on oikeus kyseisen matkavuorokauden ajalta päivärahaan, jonka suuruus on 
65 % viimeisen ulkomailla päättyneen täyden matkavuorokauden mukaisesta 
päivärahasta. Edellä tarkoitetun täyden matkavuorokauden päätyttyä kotimaassa 
alkavilta matkavuorokausilta työntekijän päivärahat määräytyvät kotimaan 
korvausten mukaisesti.  

 

17 § Alennettu ulkomaanpäiväraha ja hotellikorvaus  

 
1. Milloin työntekijä jonakin matkavuorokautena on saanut hotellihuoneen hintaan 

sisältyneen tai työnantajan muutoin erikseen kustantaman ruokailun, päiväraha 
maksetaan tältä osin alennettuna 50 prosentilla, kun on kysymys lounaasta ja päi-
vällisestä tai 25 prosentilla, kun on kysymys lounaasta tai päivällisestä. 
  

2. Hotellikorvaus maksetaan laskua vastaan. Korvaus käsittää huoneen perushinnan, 
mahdollisen veron ja kiinteän palvelusrahan. Matkalaskun yhteydessä on esitettävä 
hotellilasku. 
  

3. Hotellikorvauksen saaminen edellyttää, että työntekijä on ollut hotellin sijaintipaik-
kakunnalla kello 21.00 - 07.00 vähintään neljä tuntia ja että työnantajan kanssa on 
sovittu ko. hotellin käytöstä.  

 



18 § Ulkomaanpäivärahan määrä  

 
1. Ulkomaan päivärahan määrät matkavuorokaudelta ja kutakin maata tai aluetta var-

ten ovat kulloinkin voimassa olevan verohallituksen työn suorittamisesta aiheutu-
neiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa koskevan pää-
töksen enimmäismäärien mukaiset.  

 

19 § Erinäisten kulujen korvaaminen  

 
1. Työmatkasta aiheutuvina kuluina korvataan lisäksi seuraavat kulut:  

1) lentokenttävero  
 

2) välttämättömät matkan järjestelyihin liittyvät puhelin ja sähkekulut  
 

3) passi- (1 vuotta) ja viisumimaksut sekä välttämättömät rokotusmaksut  
 

4) matkatavaravakuutuksen vakuutusmaksu enintään 1600 euron vakuu-
tusmäärästä ja matkustajavakuutuksen vakuutusmaksu määrältään enin-
tään 50 euroa  
 

5) muut pakolliset edellisiin verrattavat maksut.  
 

20 § Matkaennakko  

 
1. Asianomaisella on oikeus saada työmatkaa varten ennakkoa.  

 

21 § Matkalasku  

 
1. Matkalasku on laadittava työnantajan antamien ohjeiden mukaisesti. Matkalaskuun 

on liitettävä tarvittavat tositteet.  
 

2. Matkalasku on esitettävä viipymättä matkan päätyttyä.  
 

3. Matkakustannusten korvaukset maksetaan ilman aiheetonta viivytystä.  
 

22 § Yhteensovitus  
 

1. Mikäli yrityksessä on voimassa matkustussääntö, voidaan sitä noudattaa, jos se an-
taa vähintään samat etuudet työntekijälle kuin tämä matkustussääntö.  



 

23 § Voimassaoloaika  

 
1. Tämä matkustussääntö on voimassa 1.4.2020 lukien terveyspalvelualan työehtoso-

pimuksen osana.  
 

2. Verohallituksen antaessa uuden päätöksen työn suorittamisesta aiheutuneiden kus-
tannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa sopivat osapuolet vastaa-
vista muutoksista tämän matkustussäännön kilometrikorvauksen, päivärahojen, ate-
riakorvauksen ja majoittumiskorvauksen suuruuteen samasta ajankohdasta lukien.  

 
 
 

Helsingissä 23. päivänä kesäkuuta 2020 
 
 
HYVINVOINTIALA HALI RY 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY 

  



 


