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1. Yleistä 
 
Ohjeen tarkoituksena on tuoda esiin oikeat menettelytavat virkamatkojen tekemisessä ja 
matkakustannusten korvaamisessa. Ohjeen perustana ovat valtion matkustussääntö, valtion 
matkakustannusten alentamissopimukset sekä oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen taloussääntö. 
 
Ohje koskee soveltuvin osin myös vankeinhoitolaitoksen virkamatkoja. Tarvittaessa 
vankeinhoito-osasto ohjeistaa tarkemmin vankeinhoitolaitoksen virkamatkoja.        
 
 
2. Virkamatkan kustannusten korvaaminen 
 
Virkamatkan kustannusten korvaamisen periaatteet ja menettelyt sisältyvät valtion 
matkustussääntöön ja muihin matkakustannusten korvaamisesta annettuihin yleisiin määräyksiin 
ja ohjeisiin sekä oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen taloussääntöön.  

 
Virkamatkasta aiheutuvien kustannusten korvaamisen perusperiaatteet ovat: 
 
1) Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita asianomaisella on ollut 
virkamatkan johdosta  (matkustussäännön 2 § 1momentti).   
 
2) Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja niin vähin kokonaiskustannuksin kuin 
huomioon ottaen virkamatkan ja asianomaisen hoidettavaksi määrättyjen tehtävien 
tarkoituksenmukainen suorittaminen on mahdollista (matkustussäännön 5 §).  
Tarvittaessa virkamiehen on esitettävä laskelma eri vaihtoehtojen kustannuksista.  

 
 
3. Matkamääräyksen antajan ja matkalaskun hyväksyjän vastuu 
 
Matkamääräyksen antaja ja matkalaskun hyväksyjä vastaavat siitä, että virkamatka ja siitä 
maksettavat korvaukset ovat matkustussäännön mukaisia. 
 
Virkamies, jolla taloussäännön (23§) mukaan on oikeus antaa matkamääräys, vastaa siitä, että 
virkamatka tehdään valtion matkustussäännön mukaisesti. Matkamääräyksen antaja päättää 
matkamääräystä antaessaan tapauskohtaisesti ja matkustussäännön mukaisesti siitä, mikä on 
virkamatkan tekemisen kannalta kokonaisvaltaisesti harkiten edullisin vaihtoehto. Mikäli 
päädytään muuhun kuin kustannuksiltaan halvimpaan vaihtoehtoon, se on tarvittaessa 
perusteltava matkamääräyksessä tai matkalaskussa.  
 



4. Matkakustannusten alentamissopimukset 
 
Valtion matkakustannusten alentamissopimukset –julkaisussa ovat seuraavat, 
valtiovarainministeriön tekemät yhteistyösopimukset, joita tulee hyödyntää:   

  
- Finnair Oy 
- VR Osakeyhtiö 
- Silja Line Oy 
- Suomen Taksiliitto ja Leonia Kortti Oy 
- Sopimus ulkomaan matkavakuutuksista vakuutusyhtiö Eurooppalaisen kanssa 

  
Oikeusministeriö on tehnyt matkatoimisto AREA:n kanssa matkapalvelusopimuksen, jonka 
tarkoituksena on parantaa oikeusministeriön hallinnonalan virkamiesten saamaa palvelua 
virkamatka-asioissa sekä kehittää toimenpiteitä, joilla edistetään virkamatkojen kustannusten 
hallintaa.       
 
Valtion matkustussääntö, valtion matkakustannusten alentamissopimukset sekä  
valtiovarainministeriön määräykset, ohjeet ja kirjeet löytyvät valtiovarainministeriön internet-
kotisivulta osoitteesta; Helmitietopankki, http://www.vn.fi/vn/työnantaja/helmi/tp4.htm. Valtion 
matkustussääntö ja valtion matkakustannuksien alentamissopimukset –julkaisu on tilattavissa 
myös Oy Edita Ab:n  asiakaspalvelusta puh. 09-56601.     
 
  
5. Matkamääräys 
 
Matkamääräyksessä on ilmettävä matkustavan virkamiehen nimi, matkan ajankohta, matkan 
kohde ja tarkoitus (sekä kustannusarvio, ellei se ole ilmeisen tarpeeton).  
 
Virkamatkaa varten on pääsääntöisesti saatava kirjallinen matkamääräys. Suullinen 
matkamääräys voidaan antaa vain kotimaan virkamatkalle, esimerkiksi matkan kiireellisyyden 
vuoksi, tai jos henkilö tekee toistuvasti useita virkamatkoja samaan kohteeseen. 
 
Mikäli virkamies tekee toistuvasti samankaltaisia virkamatkoja, kuten tarkastuskäyntejä tai muita  
tehtävänkuvaan kuuluvia taikka ennalta laaditun suunnitelman mukaisia virkamatkoja, voidaan 
esimiehen hyväksymä tarkastus- tai muu suunnitelma katsoa matkamääräykseksi, jos siitä käy 
ilmi matkan tarkoitus, kustannusarvio ja matkustukseen käytettävä kulkuväline. Tällöin ei 
tarvitse antaa jokaista matkaa varten erillistä matkamääräystä. Matkalaskussa tulee kuitenkin olla 
maininta ko. kirjeestä tai luvasta.     
 
Matkamääräyksen voi myös korvata kurssiohjelma, josta käy ilmi kurssille osallistuvan henkilön 
nimi. Kyseinen kurssiohjelma ja osallistujaluettelo tulee liittää matkalaskuun. 
 
Matkamääräyksen on oltava kirjallinen ulkomaan matkoissa, henkilön pyytäessä matkaennakkoa 
tai silloin, kun matkustettaessa käytetään muita kuin julkisia kulkuvälineitä.  
 
Valtion matkustussääntöä ei sovelleta virkamiehen puolison matkakustannuksiin. Jos 
virkamiehelle on esitetty esimerkiksi virallinen kutsu tilaisuuteen, joka koskee myös puolisoa, 
virasto voi harkintansa mukaan päättää maksaa puolison matka- ja majoituskustannukset. 
Matkamääräyksessä tulee tällöin olla maininta puolison osallistumisesta virkamatkalle. 
Päivärahaa ei puolisolle kuitenkaan makseta.  
 
 
6. Matkaennakko 

 
Matkaennakkoa myönnetään vain matkamääräystä vastaan. Matkaennakkoa on pyydettävä 
maksukeskuksesta niin ajoissa, että se pystytään maksamaan henkilön pankkitilille ennen matkan 



alkua. Matkaennakkoa myönnetään matkalle, joka kestää yli 24 tuntia. Tämä sääntö koskee myös 
ulkomaanmatkaa.  
 
Matkaennakko myönnetään täysinä kymmeninä markkoina. Matkaennakkoa pyydettäessä on 
kiinnitettävä huomiota siihen, ettei matkaennakkoa myönnetä liikaa. Henkilöllä, jolle ennakkoa 
myönnetään, ei saa olla avoimia yli kaksi kuukautta vanhoja matkaennakoita.  

 
Pääsääntöisesti henkilöllä ei tulisi olla muita matkaennakoita kuin päivärahaennakot, koska 
oikeusministeriön suosituksen mukaan matkalippujen tilaukset ja hotellivaraukset tulee tehdä  
matkatoimisto AREA:n kautta, joka laskuttaa ko. yksikköä.   

 
 
7. Matkalasku 

 
Virkamiehen tulee esittää matkalasku viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkasta. Jos 
matkalasku on yli kaksi kuukautta vanha, siinä on oltava esimiehen tai hyväksyjän maininta, että 
matkalasku voidaan hyväksyä myöhästymisestä huolimatta. 
 
Matkalasku on virkamiehen allekirjoitettava ja laskun hyväksyy virkamies, jolla on oikeus 
hyväksyä viraston menot. Matkalaskusta on ilmettävä ainakin matkamääräyksen antaja 
(tarvittaessa matkamääräys liitteenä), matkan alkamis- ja päättymisajankohdat (kellonajat), 
matka vaiheittain sekä matkan kokonaiskustannukset. Saadut ennakot tulee myös merkitä 
matkalaskuun. Matkalaskuun  tulee liittää matkan suorittamiseen liittyvät lippujen kannat sekä 
muut tositteet maksetuista kustannuksista, joiden perusteella virkamies laskuttaa virastoa.       

 
Matkalaskussa tulee olla erilliset selvitykset kustannuksista, jos ne poikkeavat 
matkustussäännöstä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi selvitystä siitä, miksi on käytetty 
ensimmäisen luokan lippua, kun yleensä matkustetaan nk. turistiluokassa. Perustelu tulee olla 
myös, jos hotellihuoneen hinta ylittää VES –hinnat tai on käytetty omaa kulkuvälinettä julkisen 
kulkuvälineen sijasta.   

 
Seutulipun voimassaolopiirin alueella (pääkaupunkiseutu) asuvien virkamiesten tulee liittää 
matkalaskuun HKL:n tai seutulipun kertalippu, jos he laskuttavat matkalaskussaan ko. 
kustannuksia.  
 
Matkavuorokauden käsite eroaa vuorokauden käsitteestä siinä, että matkavuorokausi alkaa 
virkamatkalle lähdettäessä ja päättyy siihen hetkeen, jolloin virkamatka päättyy. Jos 
virkamiehellä on yksittäisen matkavuorokauden (=24 tuntia) aikana mahdollisuus kahteen 
ilmaiseen ateriaan, päiväraha puolittuu. Osapäiväraha puolittuu, jos on mahdollisuus yhteen 
ilmaiseen ateriaan. Matkustussäännön mukaisesti sama koskee myös ulkomaanpäivärahaa. 
(Esimerkki liitteenä) Sillä, onko virkamies käyttänyt hyväkseen ilmaista ateriamahdollisuutta, ei 
ole merkitystä. 
 
Virkamatkan voidaan katsoa alkavan tai päättyvän myös kakkosasunnolle (esimerkiksi 
kesämökki).     

 
 

8. Oman auton ja taksin käyttö virkamatkalla 
 

Luvan oman auton käytölle virkamatkalla antaa se virkamies, jolla taloussäännön 29 §:n  
mukaan on oikeus menon hyväksymiseen. Tällöin on otettava huomioon virkamatkan 
kokonaiskustannukset ja mm. mahdollinen ajan säästö. Oman auton käyttö on perusteltava 
matkamääräyksessä.      

 
Mikäli virkamies käyttää omaa autoa silloin, kun virkamatka ei edellytä oman auton käyttöä, 
korvaus maksetaan kuin se olisi tehty halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan. Matkalaskussa 



on kuitenkin mainittava, että on käytetty omaa autoa. Virkamiehelle maksettava päiväraha 
määräytyy todellisen matkaan käytetyn ajan mukaan.   

 
Jatkuvasta oman auton käytöstä virkamatkoilla tulee tehdä erillinen päätös. 
 
Auton seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, jos henkilöllä on ollut oikeus  
virkamatkalla oman auton käyttöön.  
 
Mikäli samassa autossa matkustaa useamman viraston henkilöitä, matkakustannuksia ei jaeta eri 
virastojen kesken.  

  
Matkustussäännön mukaan lentokentälle tai lentokentältä kotiin,  klo 21.00 – 7.30 välisenä 
aikana voidaan käyttää taksia. Taksin käytön muulloin kuin edellä mainittuina aikoina on oltava 
perusteltua. Taksin käyttö voidaan katsoa olevan sallittua sellaisissa tilanteissa, joissa julkisten 
kulkuvälineiden käyttö olisi virkamiehen matkan kannalta erityisen hankalaa tai muutoin 
tehtävien hoidon kannalta epätarkoituksenmukaista taikka kuljetettavina olevien 
matkatavaroiden vuoksi.  
 
 
9. Taksikortti 

 
Oikeusministeriön hallinnonalalla on käytössä taksikortteja. Taksikortit ovat joko 
kertakäyttökortteja tai virastokohtaisia luotollisia taksikortteja. 

 
Kukin virasto vastaa omista taksikorttisopimuksistaan ja tekee oman sopimuksen Leonia Kortti 
Oy:n kanssa ja hankkii itse oman yksikkönsä taksikortit. Taksikorteista on taloussäännön 
mukaisesti pidettävä kirjaa, josta ilmenee kenelle taksikortteja on annettu.    

 
Leonia Kortti Oy laskuttaa taksikorttien käytöstä kuukausittain. Virkamiehen, joka on käyttänyt 
taksikorttia, tulee säästää taksista saamansa kuitin ja luovuttaa sen yksikössään sille henkilölle, 
joka tarkastaa ja/tai tiliöi yksikön laskut. Käytettäessä taksikorttia virkamatkalla taksikuittia ei 
tule liittää matkalaskuun.     
 
 
10. VR-matkatili 

 
Virastot, jotka käyttävät paljon VR:n palveluita, voivat avata VR:n matkatilin, johon kuuluu  
luotollinen matkatilikortti. Matkatilikortilla virkamies voi ostaa matkaliput joko 
lippuautomaatista tai VR:n kassalta ja lasku tulee virastoon. Matkatilin avaamisesta sekä tilin ja 
kortin käytön seurannasta vastaa virasto.  

  
 

11. Matkavakuutukset ulkomaan virkamatkoilla 
 

Oikeusministeriö ja Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ovat tehneet puitesopimuksen, jonka 
mukaan kaikki oikeusministeriön hallinnonalan virkamiehet, joiden virkamatka suuntautuu 
ulkomaille ja joilla ei ole voimassa muuta matkavakuutusta, ovat tämän sopimuksen mukaisesti 
vakuutettuja virkamatkalla.   

 
Lähtiessään ulkomaan virkamatkalle henkilö täyttää vakuutusyhtiö Eurooppalaisen 
Lääkärinlausunto –lomakkeen tai hänelle voidaan antaa henkilökohtainen vakuutuskortti, jonka 
virkamies säilyttää matkan ajan ja palauttaa virkamatkan päätyttyä. Lääkärinlausunto –lomake 
on matkakohtainen ja niitä saa maksukeskuksista tai virasto voi tilata lomakkeita ja kortteja 
suoraan Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisesta.  
Mikäli virkamatka tai muu ulkomaan komennus kestää yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta on 
vakuutusehdot sovittava vakuutusyhtiön kanssa erikseen.   



 
Yksikön, joka antaa ko. vakuutustodistuksen virkamiehelle, on pidettävä kirjaa annetuista 
vakuutustodistuksista, koska oikeusministeriö maksaa vakuutusmaksut ennakkona arvioitujen 
matkapäivien mukaan ja vasta vuoden lopulla ne tasataan toteutuneiden matkapäivien mukaan. 

 
 

12. EU:n tai muiden instituutioiden palauttamat matkakorvaukset 
 

Ennen virkamatkan suorittamista virkamiehen on selvitettävä, maksaako jokin muu julkinen 
yhteisö osaksi tai kokonaan virkamatkan kustannukset. Mikäli virkamatkaan on odotettavissa 
palautusta on siitä tehtävä merkintä matkamääräykseen ja myös matkatoimiston lähettämään 
tositteeseen.  
 
Yleensä julkiset yhteisöt korvaavat lentolipun sekä osan kurssi- tai seminaarimaksuista. 
Päivärahat jäävät pääsääntöisesti viraston itsensä maksettaviksi.  
 
 
13. Ulkopuolisten kustantamat virkamatkat 

 
Valtionvarainministeriö on antanut ohjeen 27.10.1983 No P 5809 julkishallinnon ulkopuolisten 
tahojen kustantamista virkamatkoista. Ohjeen mukaan matkatarjous on osoitettava 
asianomaiselle virastolle, joka harkitsee matkan tarpeellisuuden sekä määrää matkalle lähtijän. 
Jos matkatarjous on tehty yksittäiselle virkamiehelle, tämän tulee saattaa asia asianomaisen 
viraston ratkaistavaksi. Jos tarjous päätetään vastaanottaa, virasto antaa matkustussäännön 
mukaisen matkamääräyksen. Matkamääräyksen liitteeksi on laadittava matkasuunnitelma ja 
matkan jälkeen tulee laatia matkakertomus. Näistä asiakirjoista on voitava jälkikäteen todeta 
matkan hyväksyttävyyteen vaikuttavat tekijät.    

 
Ulkopuolisten kustantamissa virkamatkoissa on huomioitava, ettei virkamies tällaisessa 
tapauksessa joudu tilanteeseen, joka ”on omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan 
tasapuolisuuteen” (rikoslaki 40. luku 3§).   
 
14. Lisätiedot 
 
Lisätietoja virkamatkoihin liittyvissä asioissa antavat maksukeskukset ja vankeinhoitolaitoksen 
osalta vankeinhoito-osasto.  
 
 
 
 
 
Kansliapäällikkö   Kirsti Rissanen 
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