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METSÄALAN TOIMIHENKILÖIDEN MATKUSTUSSÄÄNNÖN TULKINTAOHJE 1.1.2018 
(METSÄ-METO –SOPIMUKSEN MUKAAN) 
 
PERIAATTEET SOVITTU MTA/METO –NEUVOTTELUISSA 14.3.1979 
 
 
KORVATTAVA TYÖMATKA 
 
1.  Metsäalan toimihenkilöille suoritetaan korvausta työmatkasta tämän 

matkustussäännön mukaisesti. 
 
2.  Korvattava työmatka alkaa joko toimihenkilön asunnosta tai kiinteästä toimipaikasta 

(konttori tai toimisto) ja päättyy asunnolle tai kiinteään toimipaikkaan riippuen siitä, 
kumpaan hän ensin palaa. 

 
 Tämän kohdan tulkinnasta on sovittu seuraavaa: 
 

a.  Mikäli toimihenkilö työnantajan velvoitteesta työpäivän kuluessa 
joutuu käyttämään autoaan työtehtävien hoitamiseen, alkaa ajoneuvo-
korvaukseen oikeuttava työmatka toimihenkilön asunnolta ja päättyy 
asunnolle. 

 
b. Kenttätyötä tekevän toimihenkilön korvattava työmatka muina kuin ns. 

toimistopäivinä alkaa toimihenkilön asunnolta ja päättyy asunnolle. 
 
 Päivärahaan oikeuttavan työmatkan ei kuitenkaan ole katsottava vielä 

päättyneen, kun toimihenkilö poikkeaa toimipaikalleen ainoastaan 
työvälineiden luovuttamista tai vaihtamista, uusien työmääräysten 
saamista, antamista tai muuta niihin verrattavaa lyhytaikaista 
työtehtävien hoitamista varten, edellyttäen, että hän tämän jälkeen 
välittömästi jatkaa matkaansa. (Max 1 tunti.) 

 
3.  Työmatkat on suoritettava tarkoitukseen sopivalla halvimmalla matkustustavalla. 

Matkustustavan valinnassa on otettava erityisesti huomioon toimihenkilön 
mahdollisuus matkustaa muiden toimihenkilöiden tai työntekijöiden kanssa 
yhdessä. 

 
AJONEUVOKORVAUS 
 
1. Työnantaja luovuttaa toimihenkilön käytettäväksi auton tai myöntää luvan oman 

auton käyttöön niissä tapauksissa, joissa toimihenkilö tarvitsee työssään 
henkilökohtaisen kulkuneuvon. 

 
2.  Oman auton käyttökorvauksen ajokilometrit aletaan laskea erikseen jokaisen 

kalenterivuoden alusta. Sopijapuolet tarkistavat oman auton käyttökorvauksen 
vuosittain. 

 
3. Oman auton käyttökorvaus on 1.1.2018 alkaen 0,42 €/km. 
 
4. Edellä mainittu ajoneuvokorvaus suoritetaan korotettuna seuraavissa tapauksissa: 
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1.  Jos toimihenkilö kuljettaa autossaan henkilöitä, joiden kuljetus on 
työnantajan asiana, suoritetaan asianomaiselle kunkin mukana 
seuraavan osalta lisäksi 0,03 €/km. 

 
2. 0,07 €/km silloin, kun tehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun 

kuljettamista autoon kiinnitettynä ja 0,21 €/km silloin, kun tehtävien 
suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan hinaamista autoon 
kiinnitettynä. 

 
3. 0,03 €/km silloin, kun toimihenkilö on joutunut kuljettamaan autossaan 

koneita tai laitteita, joiden paino ylittää 80 kg tai joiden koko on suuri. 
 

PÄIVÄRAHA 
 
1. Erityinen työntekemispaikka on yli 15 km:n etäisyydellä kiinteästä toimipaikasta tai 

asunnosta riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on 
lisäksi oltava yli 5 km:n etäisyydellä kiinteästä toimipaikasta ja asunnosta. 

 
 Tämän kohdan tulkinnasta on sovittu seuraavaa: 
 
 Toimihenkilön asunnon ja viimeisen työpisteen välinen matka, laskettuna hänen 

muiden samalla matkallaan käymiensä työpisteiden kautta, ylittää 15 km.  
 
Esim.                                               B työpiste 
 
 
              4 km 
 
 
 A asunto                            C työpiste 
 
 Työmatka A -> B -> C > 15 km 
 
2. Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 h:n pituista ajanjaksoa, joka alkaa 

toimihenkilön lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi 
päättyy hänen palatessaan työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen. 

 
3. Osapäiväraha: matka kestänyt yli 6 h 
 Kokopäiväraha: matka kestänyt yli 10 h 
 
 Kun matka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja siihen 

käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli 2 h:lla, se oikeuttaa uuteen 
osapäivärahaan ja yli 6 h:lla, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan.  

 
4. Päiväraha suoritetaan 1.1.2018 alkaen 
 

1.  osapäivärahana jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta 
matkavuorokaudelta 19,00 €. 

   
2. kokopäivärahana jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta 

matkavuorokaudelta 42,00 €. 
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5.  Milloin toimihenkilö jonakin matkavuorokautena on saanut työnantajan kustantaman 

tai matkalipun hintaan sisältyneen muonituksen, maksetaan päiväraha tältä osin  
50 %:lla alennettuna. 

 
6.  Milloin matkasta ei tule suoritettavaksi päivärahaa, ja työmatkan osuus muodostaa 

pääosan työpäivästä (väh. 4 tuntia), eikä ole mahdollisuutta aterioida 
tavanomaisella ruokailupaikalla, eikä työnantaja ole kustantanut ateriaa, suoritetaan 
ateriakorvausta 10,50 € 1.1.2018 alkaen. 

 
MAJOITTUMISKORVAUS 
 
 Maksetaan päivärahan lisäksi matkalaskuun liitettävän majoitusliikkeen antaman tai 

muun luotettavan tositteen mukaisesti. 
 
ENNAKKO 
 
 Toimensa hoitoon kuuluvia matkoja varten on oikeus saada ennakkoa kutakin 

edellä olevaa tilikautta varten enintään arvioitujen matkakustannusten määrä. 


