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MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSTEN PERUSTEET, PÄIVÄRAHAT SEKÄ PALKKIOT 
 
 
YLEISTÄ Kelan toimihenkilöt ry:n järjestämiin tai muihin yhdistyksen hallituksen 

hyväksymiin tilaisuuksiin osallistuvien yhdistysten jäsenten matkoista 
aiheutuvat kulut laskutetaan yhdistyksen matkalaskulomakkeella. 
Matkalasku on tehtävä mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.  

 
Milloin kokous, neuvottelu tai niihin verrattava tilaisuus pidetään koti- tai 
toimipaikkakunnan ulkopuolella, voidaan maksaa päivärahaa. 

 
MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS 
 

Matkustustapa on valittava siten, että matka tulee suoritetuksi kustan-
nusten ja ajan säästön huomioonottaen tarkoituksenmukaisella ja 
edullisella tavalla.  

 
 Korvausta tehdystä matkasta maksetaan seuraavien periaatteiden 

mukaan: 
- linja-auto, matkalippumaksu ja paikkalippu 
- juna, matkalippumaksu sekä istuma- ja makuuvaunupaikkaliput 
- lentomatkasta maksetaan korvausta vain, mikäli matka yhteen suuntaan 
muulla kulkuneuvolla kestäisi yli 4 tuntia. 
- oma auto, korvaus 0,35 € /km sekä 0,04 € /km jokaiselta matkustajalta, 
kuitenkin huomioiden verohallituksen ohjeet verottomista 
enimmäismääristä. 
Matkoista, joille on järjestetty yhteiskuljetus, ei suoriteta korvausta.  

 
Oman auton ja taksin käytöstä suoritetaan korvaus vain, mikäli matkaa ei 
voida tehdä edullisemmin muulla kulkuneuvolla. Asiasta on sovittava 
etukäteen tilaisuuden järjestäjän kanssa. Matkalaskussa tulee tällaisessa 
tapauksessa olla asiasta selvitys. 
 
Hallituksella on oikeus päättää matkakustannusten korvaamisesta 
tilaisuuskohtaisesti matkustussäännöstä poikkeavalla tavalla. Korvaukset 
voivat olla enintään verohallituksen vahvistaman verottoman määrän 
suuruisia.  

 
YÖPYMINEN JA 
YÖMATKARAHA Yhdistyksen järjestämiin useampipäiväisiin tilaisuuksiin järjestään 

yöpyminen, joka sisältyy kokouspakettiin ja siitä tiedotetaan erikseen. 
Muusta yöpymisestä on aina sovittava erikseen tilaisuuden järjestäjän 
kanssa. 
 
Jos majoittuminen tapahtuu muuten kuin yhdistyksen järjestämänä, 
voidaan maksaa yöpymisrahaa kulloinkin verohallituksen hyväksymän 
verottoman euromäärän suuruisena (12,00 €/v.2018)  
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PÄIVÄRAHAT Päivärahaa voidaan maksaa, milloin kokous tai siihen verrattava tilaisuus 

pidetään asianomaisen koti- tai toimipaikkakunnan ulkopuolella. 
Päivärahojen suuruus on 1.1.2018 alkaen matkan kestoajasta riippuen 
seuraavasti: 
 
- yli 6 tuntia 19 € 
- yli 10 tuntia  42 € 
 
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden 
 
- yli 2 tunnilla 19 € 
- yli 6 tunnilla 42 € 
 
Jos matkavuorokautena tarjotaan ilmainen ateria, päiväraha on puolet 
yllämainituista määristä. Ilmaisella aterialla tarkoitetaan kokopäivärahan 
kyseessä ollen kahta ja osapäivärahan kyseessä ollen yhtä ilmaista 
ateriaa. 
 
Päivärahat ovat kulloinkin verohallituksen vahvistamat euromäärät. 
Päivärahojen määrää tarkistetaan ilman erillistä päätöstä verohallituksen 
vahvistamien verottomien päivärahojen muuttuessa.  
 
Päivärahaa voidaan maksaa seuraavista tilaisuuksista: 
valtuuston, hallituksen, työvaliokunnan, yhdistyksen hallituksen 
asettamien työryhmien, tes-neuvottelukunnan sekä tes-työryhmien 
kokoukset; palkkausjärjestelmätyöryhmän neuvottelut (omat ja 
työnantajan kanssa pidetyt), keskusneuvottelut, alueyhdistysten 
puheenjohtajien neuvottelupäivät, yhdistyksen nimettynä edustajana 
toimiminen, neuvottelut tai niihin verrattavat tilaisuudet sekä 
alueyhdistysten toimikuntien kokoukset. Päivärahaa maksetaan etukäteen 
sovituille luennoitsijoille yhdistyksen ja alueyhdistysten tilaisuuksiin 
osallistumisesta. Yt-valtuutetuille maksetaan päivärahaa 
neuvottelupäiviltä sekä yhdistyksen tai alueyhdistyksen järjestämistä 
tilaisuuksista, joihin hänet on velvoitettu osallistumaan.  
 

PALKKIOT 
Puheenjohtajapalkkiot 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1200 € kuukausipalkkiota ja 
hallituksen varapuheenjohtajalle 600 € kuukausipalkkiota. 
 

Kokouspalkkiot Kokouspalkkioita voidaan maksaa seuraaville: 
Valtuuston, hallituksen ja työvaliokunnan kokouksen puheenjohtaja 70 
€/päivä. Hallituksen asettamien työryhmien puheenjohtaja, 
alueyhdistysten toimikunnan kokouksen sekä vuosikokouksen 
puheenjohtaja ja sihteeri, nuorisotoimikunnan sekä esimies- ja 
asiantuntijatoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri 50 € /päivä. Hallituksen, 
työvaliokunnan ja keskuslakkotoimikunnan kokouksiin osallistuville 50 € 
/päivä. 
 



KELAN TOIMIHENKILÖT RY  LIITE TALOUSARVIO 2018 3 
Matkakustannusten korvaus 

    Valtuusto 13.12.2017 
 

Pardian hallituksen, edustajakokouksen ja toimintaryhmän kokouksista 
maksetaan 50 €/päivä. 
 

Tes-neuvottelut Tes-neuvotteluista voidaan maksaa kokouspalkkioita seuraavasti: 
Tes-neuvottelukunnan kokoukset työnantajan kanssa, tes-
neuvottelukunnan omat kokoukset sekä keskusneuvottelut 60 € /päivä, 
tes-neuvotteluissa perustettujen työryhmien kokoukset, palkkaus-
järjestelmätyöryhmän neuvottelu työnantajan kanssa, arviointiryhmän 
kokoukset ja palkkausjärjestelmätyöryhmän omat neuvottelut 50 € /päivä.  
 
Tes-neuvottelukunnan ja arviointiryhmän puheenjohtajille maksetaan 70 € 
kokouspalkkio/päivä. 
 
Kokouspalkkioita maksetaan kuitenkin korkeintaan 1/päivä.  
 

Luentopalkkiot Luottamushenkilölle, joka on kutsuttu koulutus- tai jäsentilaisuuteen 
luennoitsijaksi, voidaan maksaa luentopalkkiota 50 € /alkava tunti. 
Luentopalkkio maksetaan vain siinä tapauksessa, ettei luennoitsija saa 
palkkiotaan TJS:stä.  
 

Viikonloppukorvaus 
Luottamushenkilölle, joka on kutsuttu koulutus- tai jäsentilaisuuteen 
luennoitsijaksi, voidaan maksaa viikonloppukorvausta 40 € 
osallistumispäivältä. Yhdistyksen valtuuston ja hallituksen 
puheenjohtajille, pääluottamusmiehelle ja työsuojelun päävaltuutetulle 
maksetaan viikonloppukorvaus heidän osallistuessaan yhdistyksen 
tilaisuuksiin. Viikonloppukorvaus on ennakonpidätyksen alainen. 
 

Omavastuut Alueyhdistysten puheenjohtajat, sihteerit (tilaisuuden järjestäjät), 
varsinainen yt-valtuutettu, hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat, 
valtuuston puheenjohtajat sekä pääluottamusmies ja työsuojelun 
päävaltuutettu ovat vapautettu omavastuun maksamisesta heidän 
osallistuessaan alueyhdistysten tilaisuuksiin. 


