
 
PÄIVÄRAHA 
 
Kotimaan päivärahaa suoritetaan virkamatkalta, 
joka ulottuu yli 15 kilometrin etäisyydelle 
viranhaltijan asunnosta tai virkapaikasta riippuen 
siitä, kummasta matka on tehty, ja joka samalla 
ulottuu yli 5 kilometrin etäisyydelle sekä 
viranhaltijan asunnosta että virkapaikasta 
 
Osapäiväraha 
 
Suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt: 
 
1) yli 8 tuntia 
2) yli 6 tuntia, jos enemmän kuin 3 tuntia 

matkasta on tapahtunut klo 16.00-07.00. 
 
Kokopäiväraha 
 
Suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt yli 12 
tuntia. Kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin 
yhden matkavuorokauden ajan ja virkamatkaan 
käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden 
yli kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen 
päivärahaan. Päiväraha suoritetaan tällöin 
osapäivärahana, jos ylittävä aika on enintään 12 
tuntia ja kokopäivärahana, jos ylittävä aika on 
enemmän kuin 12 tuntia.  
 
Alennettu  päiväraha 
 
Jos matkavuorokautena on saanut tai olisi voinut 
saada tai matkalipun hintaan sisältyneen aterian 
tällaiselta matkavuorokaudelta maksetaan päivä- 
raha 50 % alennettuna (osapäiväraha / yksi ateria 
kokopäiväraha / 2 ateriaa).  
 

 
MAJOITTUMISKORVAUS 
 
Majoittumiskorvaus maksetaan päivärahan lisäksi 
matkalaskuun liitettävän majoitusliikkeen antaman 
tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään 
vahvistettu enimmäismäärä. Milloin 
majoittumismaksuun sisältyy aterioita tai muita 
etuuksia, suoritetaan korvaus vain huoneen hinnan 
osalta. Milloin seurakunta järjestää majoituksen, 
sitä on käytettävä, mikäli se täyttää kohtuulliset 
vaatimukset. Mikäli viranhaltija ei käytä tällä 
tavoin järjestettyä majoitusta, korvausta maksetaan 
vain se määrä, minkä seurakunta olisi perinyt 
majoituksesta järjestämässään majoituspaikassa. 
 
Majoittumiskorvauksen saaminen edellyttää, että 
viranhaltija on ollut majoittumispaikkakunnalla 
klo 21 ja 7 välisenä aikana vähintään 4 tuntia tai 
on ollut virkamatkalla tai virantoimituksessa 
muualla kuin kotipaikkakunnallaan sanottuna 
aikana tämän ajan ja hänen on sen vuoksi ollut 
pakko majoittua. 
 
 
YÖMATKARAHA 
 
Yömatkarahaa suoritetaan sellaiselta päivärahaan 
oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta 
virkamatkaan tai virantoimitukseen on käytetty yli 
12 tuntia ja josta ajasta vähintään 4 tuntia on ollut 
klo 21 ja 7 välisenä aikana, paitsi milloin 
viranhaltijalle suoritetaan majoittumiskorvausta tai 
viranhaltija saa eri korvauksen junan 
makuupaikasta tai laivan hyttipaikasta taikka 
milloin virnahaltijalla ei muutoin ole seurakunnan 
järjestämän maksuttoman majoituksen johdosta 
yöpymiskustannuksia. 
 
 
KULKUNEUVO 
 
tunnus A=oma auto tai hallinnassa oleva auto 

B=bussi 
J= juna 
T=taksi (kuitti liitteeksi) 
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