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VALTION MATKUSTUSSÄÄNTÖ, MATKAHALLINTO JA MATKUSTUKSEN OHJAUS
I VALTION MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA SEN SOVELTAMISMÄÄRÄYKSET
Tällä kirjeellä annetaan matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virka- ja
työehtosopimuksen (jäljempänä valtion matkustussääntö) soveltamismääräykset,
jotka on esitetty kunkin sopimusmääräyksen yhteydessä. Sopimus ja
soveltamismääräykset ovat liitteenä.
II MATKAHALLINTO JA MATKUSTUKSEN OHJAUS

1.

Matkahallinnon järjestäminen virastoissa
Ministeriö ja virasto vastaavat omalta osaltaan matkustuksen ja sen hallinnoinnin
ohjauksesta valtionhallinnon yhteisten säännösten ja linjausten asettamissa
puitteissa.
Ministeriöt
Valtioneuvoston
kanslia
on
antanut
18.4.2019
matkustusohjeen
VNK/2200/31/2018. Päivitetty Valtioneuvoston matkustusohje VN/2098/2022 tulee
voimaan 1.5.2022.

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

puh. 0295 16001 (vaihde)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001 (växel)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9
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Valtioneuvoston matkustusohje koskee kaikkia ministeriöiden matkamääräyksen
tai muun toimeksiannon perusteella tehtäviä koti- ja ulkomaanmatkoja sekä
Suomen edustustoja ulkomailla siltä osin kuin niissä sovelletaan valtion
matkustussääntöä. Ohje koskee myös paikallista liikkumista koti- ja ulkomailla.
Valtioneuvoston matkustusohje täydentää, selventää, noudattaa ja kokoaa yhteen
virkamatkustamisesta annettuja sääntöjä sekä ohjeita ja sillä ylläpidetään
ministeriöiden yhdenmukaisia matkustamista koskevia käytänteitä. Näin voidaan
taata tasapuolinen kohtelu kaikille matkustajille ja samalla tukea valtion
matkustusstrategian tavoitetta taloudellisesta, turvallisesta, yhtenäisestä ja
ympäristövastuullisesta virkamatkustamisesta.
Virastot
Virastojohdon vastuulla on organisoida viraston tarpeita palveleva matkahallinto,
jonka tehtävänä on tarjota sujuvia palveluita käyttäjille ja tuottaa tietoa johdon
päätöksentekoa varten. Matkahallinnon vastuutahojen rooli on keskeinen heidän
vastatessaan yleensä käytännössä matkahallinnon toimeenpanosta ja
kehittämisestä sekä matkustuksen konsernipalveluiden ja työvälineiden
käyttämisen koordinoimisesta virastoissa. Matkahallinnolla on kiinteät yhteydet
sekä talous- että henkilöstöhallintoon, hankintatoimeen ja ICT:hen.
Virkamatkojen luonne vaihtelee virastokohtaisesti ja edellyttää virastoilta yleensä
tarkempaa omaa ohjeistusta, esim. vuokra-ajoneuvojen käytöstä.
Muutettaessa työtä tai työoloja koskevia toimintatapoja on huolehdittava myös siitä,
että noudatetaan voimassaolevia yhteistoimintamenettelyä koskevia sopimuksia,
säännöksiä ja määräyksiä.
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet vastaa virastojen
matkahallinnon tukena yhteisen matkanhallintaprosessin ja raportoinnin
kehittämisestä sekä yhteisen matkanhallintajärjestelmän palvelutuotannosta,
ohjeistuksesta ja tuesta kirjanpitoyksiköille.
2.

Valtion matkustussäännön sääntelyn ja soveltamisalan rajat
Valtion matkustussääntö on virka- ja työehtosopimuksena sitova, mutta se ei
sääntele tyhjentävästi valtion virastojen matkustuksen järjestämistä tai
matkahallinnon ohjausta. Valtion matkustussäännön lisäksi matkahallinnossa on
noudatettavana matkustukseen liittyen myös mm. verotusta, turvallisuutta,
hankintatoimea ja taloushallintoa ohjaavaa sääntelyä ja muuta virastokohtaista
ohjeistusta.
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Valtion matkustussäännön soveltaminen virka- ja työehtosopimuksena on lisäksi
rajoitettu sovellettavaksi suoraan vain valtion virkamiesten virkamatkojen ja
oppikurssien sekä työntekijöiden vastaavien matkojen matkakustannusten
korvaukseen. Näin ollen sekä muut kuin yllä sanotut matkat että muille kuin valtion
henkilöstölle korvattavat matkat jäävät sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle,
ellei toisin ole erikseen sovittu, säädetty tai päätetty. Tällaisia matkoja voivat olla
esim. työnantajan kustantamat virkistysmatkat tai ulkopuoliselle luennoitsijalle
korvattavat matkat.
3.

Kustannusten korvausten veronalaisuus
Valtion matkustussäännön nojalla kustannusten korvauksena suoritettavat maksut
ovat pääosin tuloverolaissa tarkoitettua verotonta tuloa. Poikkeuksia ovat kuitenkin
työntekijöiden matka-ajan palkka ja virkamiehen matkapäiväkorvaus, jotka eivät
ole kustannusten korvauksia, vaan luonteeltaan veronalaista tuloa. Verohallinto on
myös määritellyt passin hankkimisesta aiheutuvan korvauksen veronalaiseksi
tuloksi. Lisäksi Verohallinto on tehnyt linjauksia korvattavien matkakustannusten
verollisuudesta mm. toissijaisen työpaikan tapauksissa.
Verohallinto on antanut syventävät ohjeet työmatkakustannusten korvauksista,
minkä lisäksi se tekee vuosittain päätöksen verovapaista matkakustannusten
korvauksista. Ohjeet ja päätökset löytyvät Verohallinnon www-sivuilta osoitteesta:
www.vero.fi.
Epäselvissä tilanteissa korvausten veronalaisuudesta ja ennakkoperinnästä voi
kysyä lisätietoja Verohallinnosta.

4.

Matkustuksen hankinnat
Matkahallintoon liittyy muun muassa matkustus- ja kokouspalveluiden hankintojen
järjestäminen, jossa tulee ottaa huomioon paitsi valtion matkustussääntö, myös
hankintalain määräykset (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
29.12.2016/1397), valtiokonsernin hankintastrategian periaatteet, keskitettyä
kilpailuttamista valtiolla koskevat säännökset ja viraston vahvistama hankintaohje.
Majoitus- ja kokouspaikkojen valintaa sekä muita matkustuspalveluiden hankintoja
ohjaavat Valtion matkustussäännössä sovitut yleiset matkan tekotapaa ohjaavat
säännöt.
Hankintojen osalta on erityisesti huomattava, että siltä osin kuin valtion
talousarviosta annetun lain (423/1988) 22 a §:ssä sekä sen perusteella annetuissa
asetuksissa ja valtiovarainministeriön määräyksessä tietty hankinta on määrätty
valtiolla keskitetysti kilpailutettavaksi, virastot ja laitokset ovat velvoitettuja
hankkimaan ao. matkustuspalvelut ja muut matkahallinnon ratkaisut tai työvälineet
valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n keskitetysti kilpailuttamia sopimuksia
käyttäen.
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Matkahallinnon osalta keskitetysti kilpailutettavaksi on määrätty:
• Kotimaan ja ulkomaan lentokuljetuspalvelut
• Matkatoimistopalvelut
• Maksamisratkaisu
Valtion hankintastrategian mukaisesti myös muiden matkustuspalveluiden sekä
matkahallinnan tietojärjestelmien ja työvälineiden hankintoja tehtäessä virastojen
ja laitosten tulee hyödyntää mahdollisimman kattavasti valtionhallinnolle
keskitetysti kilpailutettuja sopimuksia, eikä niiden tule ryhtyä hankintojen
päällekkäisiin kilpailutuksiin.
Hansel on kilpailuttanut matkustukseen liittyen seuraavat yhteishankinta- ja
yhteistyösopimukset:


Matkatoimistopalvelut



Reittilennot



Kotimaan majoituspalvelut



Kotimaan kokouspaikat



Ulkomaan majoituspalvelut



Tilauslentopalvelut



Kotimaan junamatkustuspalvelut



Laivamatkustuspalvelut



Autonvuokraus- ja minileasing- palvelut



Tilausajopalvelut



Maksamisratkaisu

Valtionhallinnon hankintatoimesta lisätietoja löytyy VM:n www-sivuilta osoitteesta:
https://vm.fi/hankinnat.
5.

Palvelussuhteen ehdot virkamatkalla
Valtion matkustussäännön mukaisilla korvauksilla korvataan virkamatkasta
johtuvia erityisiä lisäkustannuksia. Muiden palvelussuhteen ehtojen soveltuminen
ei yleensä ole riippuvainen siitä, tehdäänkö työtä virkapaikalla vai jossain muualla.
Näin ollen esim. virkamatkan tarkoitukseen liittyvää työskentelyä arvioidaan ja
korvataan siten kuin valtion virka- ja työehtosopimuksessa työajoista tai virastojen
virka- ja työehtosopimuksissa on sovittu.
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6.

Matkustusturvallisuus
Valtion virkamiesten ja työntekijöiden ulkomaanmatkoilla sattuneiden vahinkojen
korvaamisesta vastaa Valtiokonttori.
Virkamatkalle lähdettäessä työnantajan ja matkustajan on huomioitava
matkustukseen liittyvät yleiset turvallisuusohjeet sekä Valtiokonttorin
matkavakuutuksesta antama ohjeistus. Matkustajan on tarkistettava, että
matkustusdokumentit ovat kunnossa ja passi voimassa riittävän ajan. Tämän
lisäksi
on
noudatettava
viraston
antamia
omia
matkustusja
tietoturvallisuusohjeita.
Ulkomaille suuntautuvien virkamatkojen kohdalla tulee myös tutustua
ulkoministeriön matkustustiedotteisiin. Ulkomaan virkamatkoista tehdään
matkustusilmoitus. Korkean riskin kohteisiin matkustettaessa tehdään työnantajan
toimesta tai toimeksiannosta riskinarvio ja turvallisuussuunnitelma.
Matkustusturvallisuutta
voidaan
edesauttaa
ohjeistamalla
henkilöstöä
suorittamaan eOppivan matkustukseen liittyvät verkkokurssit sekä lataamaan
matkaturvaan liittyvä matkapuhelinsovellus virkapuhelimeen ennen ulkomaille
tehtävää matkaa.
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