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Ministeriöt ja virastot 

 

Matkakustannusten korvausten tarkistukset 1.1.2022 lukien 
Valtion virkamiesten ja työntekijöiden matkakustannusten korvausten tarkistamisesta 1.1. - 
31.12.2022 väliseksi ajaksi saavutettiin neuvottelutulos 29.10.2021 valtiovarainministeriön sekä val-
tion henkilöstöä edustavien keskusjärjestöjen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n sekä Ammattiliitto Pro ry:n välillä. Sopimus on hyväksytty 
valtioneuvoston yleisistunnossa 2.12.2021 ja eduskunnassa 9.12.2021.  

Keskitetysti kilpailutettuun matkanhallintajärjestelmä M2:een järjestelmätoimittaja toteuttaa sopimuk-
sen mukaiset matkakustannusten korvausten tarkistukset. Muutokset eivät tältä osin siten edellytä 
virastolta erillistä tilausta. 

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA SEKÄ LIITE SOPIMUK-

SEEN 17.11.2021 

 

I VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA  

 

Tällä tiedotteella annetaan tiedoksi matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virka- ja työehtosopi-
muksen kustannusten korvaamisen määräykset, jotka on esitetty kunkin sopimusmääräyksen yhtey-
dessä. Sopimus kustannusten korvaamisesta ja liite sopimukseen ovat liitteenä.  

II KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 

 

1. Korvaus oman kulkuneuvon käyttämisestä  

Henkilöauton kilometrikorvaus nousee ensimmäiseltä 5 000 korvattavalta kilometriltä kahdella sen-
tillä, ja yli 5 000 km ylittäviltä kilometreiltä korvauksen taso nousee sentillä edellisvuodesta. Henkilö-
auton uudet kilometrikustannuskorvaustasot ovat 1.1.2022 alkaen 46 senttiä/km ja 40 senttiä/km. 
Enintään 50 hv moottoriveneiden kilometri-kustannuskorvaus nousee neljällä sentillä 80 senttiin ja yli 
50 hv moottoriveneiden kilometri-kustannuskorvaus nousee viidellä sentillä 116 senttiin. Moottorikel-
kan kilometrikustannuskorvaus nousee neljällä sentillä 110 senttiin. Lisäksi mönkijän kilometrikus-
tannuskorvaus nousee viidellä sentillä 104 senttiin kilometriä kohti.  

Moottoripyörän kilometrikorvaus nousee niin ensimmäiseltä 5 000 korvattavalta kilometriltä kuin sen 
ylittäviltä kilometreiltä kahdella sentillä. Moottoripyörän uudet kilometrikustannuskorvaustasot ovat 
35 senttiä/km alle 5 000 kilometriltä ja 32 senttiä/kilometri sen ylittäviltä kilometreiltä.  
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Lisäksi mopon kilometrikorvaus nousi sentillä 19 senttiin ja muun tavan kilometrikorvaustaso nousi 
sentillä 11 senttiin.  

Kilometrikorvausten lisäsenttikorvaustasoissa tapahtui myös muutoksia. Perävaunun, asuntovaunun 
ja taukotuvan tai vastaavan kuljettamisesta maksettavat lisäsenttikorvaukset nousivat sentillä. Uudet 
tasot ovat 8 senttiä, 12 senttiä ja 23 senttiä kilometriä kohti. Lisäksi metsäautotiellä ajosta suoritet-
tava lisäsenttikorvaus nousi sentillä 10 senttiin kilometriä kohti. Muihin kilometrikorvaus- tai lisäsent-
titasoihin ei tullut muutoksia.  

2. Päivärahakorvaus  

Kotimaan kokopäiväraha nousee vuoden 2021 tasoon nähden eurolla, ollen vuonna 2022 45 euroa. 
Osapäiväraha pysyy vuoden 2021 tasolla (20 euroa), kun taas ateriakorvaus nousee 11,25 euroon. 
Yömatkaraha pysyy 13 eurossa. 

3. Ulkomaan päivärahakorvaus 

Ulkomaanpäivärahoissa 129 maan osalta päivärahan määrä on noussut, 36 maan osalta päivärahan 
määrä on laskenut ja 46 maan osalta säilynyt samana. Ulkomaanpäivärahat on lueteltu tämän kir-
jeen liitteessä.  

II KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN VERONALAISUUS 

 

Valtion matkustussäännön nojalla kustannusten korvauksena suoritettavat maksut ovat pääosin tulo-
verolaissa tarkoitettua verotonta tuloa. Poikkeuksia ovat kuitenkin työntekijöiden matka-ajan palkka 
ja virkamiehen matkapäiväkorvaus, jotka eivät ole kustannusten korvauksia, vaan luonteeltaan ve-
ronalaista tuloa. Verohallinto on myös määritellyt passin hankkimisesta aiheutuvan korvauksen ve-
ronalaiseksi tuloksi. Lisäksi Verohallinto on tehnyt linjauksia korvattavien matkakustannusten verolli-
suudesta mm. toissijaisen työpaikan tapauksissa. 

Verohallinto on antanut syventävät ohjeet työmatkakustannusten korvauksista, minkä lisäksi se te-
kee vuosittain päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista. Ohjeet ja päätökset löyty-
vät Verohallinnon www-sivuilta osoitteesta: www.vero.fi. 

Epäselvissä tilanteissa korvausten veronalaisuudesta ja ennakkoperinnästä voi kysyä lisätietoja Ve-
rohallinnosta. 

Neuvottelujohtaja Sari Ojanen 

Hallitusneuvos Jouko Hämäläinen 

Liitteet Virka- ja työehtosopimus kustannusten korvauksista 
Liite sopimukseen 17.11.2021 

 
         
 
 
         
 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/
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