
 

 
 

 
 

 

 

Liite 2 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen 

henkilöstö 
1 § Soveltamisala 

Tätä liitettä sovelletaan kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-
aikapalvelujen tehtävissä toimiviin työntekijöihin/viranhaltijoihin, kuten jäljempänä 
ilmenee. 

 
Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje 

 
Hinnoittelun ulkopuoliset johtotehtävät 

 
– Ao. palvelukokonaisuutta johtava työntekijä/viranhaltija tehtävänimikkeestä 

riippumatta, esimerkiksi kirjastotoimen-, museotoimen-, kulttuuritoimen-, 
liikuntatoimen-, nuorisotoimen- ja vapaa-aikatoimenjohtaja 

 
Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n palkkausluvun 
8 § soveltamisohjeineen ja 17 § soveltamisohjeineen. 

 
 

2 § Kirjastopalvelujen palkkahinnoittelu 

Kirjastopalvelujen johto- ja esimiestehtävät (02KIR020) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat kirjaston johto- ja 
esimiestehtävät. Tehtäviin voi kuulua asiakastyötä. 

 
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kirjastonjohtaja, 
aluekirjaston johtaja, osastonjohtaja ja kirjaston palvelupäällikkö. 

 
02KIR020 Peruspalkka 1.4.2021   

 2 630,35 €   

Kirjastopalvelujen asiantuntijatehtävät (02KIR042) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat kirjaston 
asiantuntijatehtävät kokoelmatyössä ja tietopalvelussa, kouluttaminen tai 
muun palvelun suunnittelu, koordinointi ja tuottaminen. 

 
Tehtäviin voi sisältyä esimiestyötä. 
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Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kirjastonhoitaja, 
informaatikko ja erikoiskirjastonhoitaja. 

 
02KIR042 Peruspalkka 1.4.2021   

 2 421,26 €   

Kirjastopalvelujen vaativat ammattitehtävät (02KIR050) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat kirjastoammatilliset 
tehtävät, joissa vastataan asiakaspalvelun tai muun palvelukokonaisuuden tai 
sen osan toiminnasta. 

 
Keskeisiä tehtäviä ovat asiakaspalvelu ja aineiston järjestely. Tehtäviin voi kuulua 
työnjohtotehtäviä. 

 
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa 
aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai soveltuvaa ammatillista perustutkintoa. 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi erikoiskirjastovirkailija, 
kirjastovirkailija, kirjastosihteeri ja tietopalvelusihteeri. 

 
02KIR050 Peruspalkka 1.4.2021   

 2 212,17 €   

Kirjastopalvelujen ammattitehtävät (02KIR060) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat kirjastoammatilliset 
tehtävät. Keskeisiä tehtäviä ovat mm. asiakaspalvelu ja aineiston järjestely. 

 
Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa ammatillista perustutkintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voi kuulua esimerkiksi kirjastovirkailija. 

02KIR060 Peruspalkka 1.4.2021   
 2 109,30 €   

Kirjastopalvelujen peruspalvelutehtävät (02KIR070) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat peruspalvelutehtävät ja 
osallistuminen asiakaspalvelutyöhön kirjastossa. Tehtäviin voi kuulua mm. 
kirjastoaineiston käyttökuntoon laittaminen ja järjestäminen, tilojen valvonta. 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi järjestelyapulainen ja 
kirjastoavustaja. 

 
02KIR070 Peruspalkka 1.4.2021   

 1 803,27 €   
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3 § Museopalvelujen palkkahinnoittelu 

Museopalvelujen johto- ja esimiestehtävät (02MUS022) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat museon johto- ja 
esimiestehtävät. Tehtäviin voi kuulua asiakastyötä. 

 
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi museon intendentti ja 
museonjohtaja. 

 
02MUS022 Peruspalkka 1.4.2021   

 2 630,35 €   

Museopalvelujen asiantuntijatehtävät (02MUS040) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat museopalvelujen 
asiantuntijatehtävät kokoelma- ja näyttelytyössä, kouluttaminen tai muun 
palvelun suunnittelu, koordinointi ja tuottaminen. Tehtäviin voi kuulua myös 
esimiestyötä. 

 
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi museoamanuenssi, 
tutkija museossa, ja museolehtori ja konservaattori. 

 
02MUS040 Peruspalkka 1.4.2021   

 2 421,26 €   

Museopalvelujen vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (02MUS060) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat museoammatilliset 
tehtävät. 

 
Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, 
vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa. 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi konservaattori, 
museomestari, museoassistentti ja näyttelysihteeri. 

 
02MUS060 Peruspalkka 1.4.2021   

 2 109,30 €   

Museopalvelujen peruspalvelutehtävät (02MUS070) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat peruspalvelutehtävät 
museopalveluissa. Tehtäviin voi kuulua tilojen ja näyttelyesineiden 
valvontatehtävät ja muut museotoiminnan tukitehtävät. 
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Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi museoavustaja ja 
museoassistentti. 

 
02MUS070 Peruspalkka 1.4.2021   

 1 803,27 €   
 

4 § Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen 
palkkahinnoittelu 

Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen johto- ja 
esimiestehtävät (02VAP020) 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat toimintayksikön 
tai toiminta-alueen johto- ja esimiestehtävät. Tehtäviin voi kuulua 
asiantuntijatyötä. 

 
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa 
tutkintoa. 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kulttuuri-, liikunta-, 
nuoriso- tai vapaa-aikasihteeri, johtava koordinaattori ja koordinaattori. 

 
02VAP020 Peruspalkka 1.4.2021   

 2 316,73 €   

Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativat 
ammattitehtävät (02VAP050) 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat mm. kulttuuri-, liikunta- 
nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen kehittäminen, toiminnan suunnittelu ja ohjaus 
sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja ennakointi. Tehtäviin voi sisältyä 
työnjohto- sekä ohjaustehtäviä. 

 
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vastaavaa 
aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa. 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi 
erityisnuorisotyöntekijä, erityisliikunnanohjaaja, vastaava liikunnan-/nuoriso-
ohjaaja, kulttuurituottaja, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-
aikasuunnittelija/koordinaattori. 

 
02VAP050 Peruspalkka 1.4.2021   

 2 212,17 €   

Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen ammattitehtävät 
(02VAP060) 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä on antaa ryhmä- ja 
yksilöohjausta sekä tehdä näihin liittyvää asiakastyötä. 
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Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, 
vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa. 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi nuoriso-ohjaaja, 
liikunnanohjaaja, kulttuuriohjaaja ja nuorisotyöntekijä. 

 
02VAP060 Peruspalkka 1.4.2021   

 2 109,30 €   

Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen peruspalvelutehtävät 
(02VAP070) 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat erilaiset 
peruspalvelutehtävät kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-aikapalveluissa. 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kerho-ohjaaja, uinnin 
valvoja, urheilukentän hoitaja ja uimaopettaja. 

 
02VAP070 Peruspalkka 1.4.2021   

 1 803,27 €   

 
Palkkahinnoittelun soveltamisohje 

 
Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä, 
ks. KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 § soveltamisohjeineen. 

 
Palkkahinnoittelukohta määräytyy työntekijän/viranhaltijan tehtävien ja 
asianomaisessa palkkahinnoittelukohdassa mainittujen edellytysten 
perusteella eikä sitä ratkaise yksinomaan tehtävänimike. 

 
Koulutus 

 
Mikäli palkkahinnoittelukohtaan kuuluvassa tehtävässä edellytetään korkeampaa 
koulutustasoa kuin mitä on palkkahinnoittelukohdassa todettu, on tämä yleensä 
osoitus siitä, että myös tehtävien vaativuus edellyttää selvästi peruspalkkaa 
korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa. Esimerkiksi jos 
palkkahinnoittelukohdassa 02MUS060 olevalta konservaattorilta edellytetään 
ammattikorkeakoulututkintoa. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 § 1 momentin 
soveltamisohjeen kohta 3.1 Koulutus 

 
Esimiesasema 

 
Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvissa tehtävissä toimivien 
työntekijöiden/viranhaltijoiden tehtäviin voi sisältyä esimiestehtäviä tai 
työnjohtotehtäviä. Tämä tulee myös huomioida tehtävien vaativuutta 
arvioitaessa. Esimiesasemassa olevan palkkauksen määrittämisestä ks. 
KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 
Esimiesasema. 
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Tehtävien vaativuuden arvioinnista 

 
Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvien tehtävien toimintaympäristössä tapahtuvat 
muutokset (mm. palvelujen tuotantotapojen muuttuminen, teknologian ja 
työvälineiden sekä työmenetelmien kehittyminen ja asiakaspalveluvaatimusten 
kasvaminen) voivat vaikuttaa tehtävien sisältöön. Tehtäväkuvaus tulee tarkistaa 
muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida tehtävien vaativuus uudelleen 
tehtävämuutosten yhteydessä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin 
soveltamisohjeen kohta 1 Tehtäväkuvaus tehtävän vaativuuden arviointia 
varten. 

 
Tehtävien vaativuuden arvioinnin kohteena ovat samanaikaisesti saman 
työnantajan samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat tehtävät ja näiden 
tehtävien keskinäinen vertailu. Tehtävien vaativuuden arviointi voidaan ulottaa 
koskemaan palkkahinnoitteluliitteen 2 eri palkkahinnoittelukohdissa olevia 
tehtäviä, jotka ovat vertailukelpoisia keskenään. 
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KVTES 2022–2025 liitettä 11 sovelletaan 5.9.2022 lukien tai sitä seuraavan 
alkavan työaikajakson alusta lukien. Sitä ennen sovelletaan KVTES 2020-
2021 liitettä 11. Katso KT:n yleiskirje 5/2022.

Liite 11

Talonmiesten työaika
1 § Soveltamisala

1 mom. Tämä liite koskee työaikalain (605/96) alaisia, talonmiehen työtä
tekeviä työntekijöitä/viranhaltijoita, jotka asuvat kiinteistössä tai alle 
500 metrin etäisyydellä kiinteistöstä ja joiden säännöllinen työaika 
on keskimäärin yli 22 tuntia viikossa.

 
2 mom. Sivutoimisiin eli sellaisiin talonmiehiin, jotka asuvat kiinteistössä 

tai alle 500 metrin päässä kiinteistöstä, mutta joiden säännöllinen 
viikkotyöaika on keskimäärin enintään 22 tuntia, sovelletaan vain 
tämän liitteen 5 §:n 2 momenttia ja 8 §:ää. 

 
3 mom. Muihin talonmiehiin sovelletaan tämän sopimuksen työaikaluvun 

määräyksiä. 
 

4 mom. Talonmiehen työnä pidetään kiinteistön ulkopuhtaanapitoon, 
lämmitykseen, jätehuoltoon ja siivoukseen luettavia sekä 
yleisluontoisia muita kiinteistön hoitoon ja järjestyksenpitoon 
kuuluvia tai niihin läheisesti liittyviä tehtäviä. 

 
Soveltamisohje 
Talonmiehen hoitaessa useita kiinteistöjä siten, että yli puolet 
työajasta käytetään sellaisten kiinteistöjen hoitoon, jotka 
sijaitsevat yli 500 metrin päässä talonmiehen asuinkiinteistöstä, ei 
talonmiehen katsota asuvan hoitamiensa kiinteistöjen 
välittömässä läheisyydessä. 

 
Talonmiehen asunnolla tarkoitetaan varsinaista asuntoa. 
Tilapäisessä käytössä olevaa oleskelu- tai lepohuonetta ei pidetä 
asuntona. 

 
Yhdistelmätyöntekijään sovellettava työaika määräytyy siinä työssä 
noudatettavan työajan mukaan, jota hän tekee pääasiallisesti eli yli 
puolet säännöllisestä työajastaan. 

 
2 § Työaika

Tämän liitteen piiriin kuuluvien talonmiesten työaika määräytyy työaikaluvun 
määräysten mukaan jäljempänä mainituin poikkeuksin.
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3 § Vuorokautisen työajan jaksottaminen 

1 mom. Talonmiehen vuorokautinen säännöllinen työaika saadaan määrätä 
tehtäväksi enintään kahdessa osassa. Rajoitus ei koske tapauksia, 
joissa kiinteitä polttoaineita käytettäessä lämmityksen hoitaminen 
vaatii useampia työrupeamia. Työajaksi merkitään tällöin vähintään 
puoli tuntia kutakin työrupeamaa kohden. 

 
2 mom. Kaksi- tai kolmivuorotyössä, jossa vuorot vaihtuvat säännöllisesti ja 

muuttuvat ennakolta määrätyin ajanjaksoin, työvuoro järjestetään 
lepotauosta aiheutuvin poikkeuksin yhdenjaksoiseksi. 

 

4 § Arkipyhäviikkojen työaikajärjestelyt 

Jos työaikaluvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua arkipyhä- tai aattopäivää ei 
työn laadun vuoksi ole mahdollista antaa vapaapäiväksi eikä sitä vastaavaa 
kokonaista ylimääräistä vapaapäivää ole mahdollista järjestää muunakaan 
saman viikon tai tasoittumisjakson päivänä, on vastaava vapaapäivä pyrittävä 
järjestämään jonkin muun samaan 52 viikon pituiseen ajanjaksoon sisältyvän 
tasoittumisjakson aikana. 

 
 

5 § Viikoittaisen vapaa-ajan siirto ja sivutoimisen talonmiehen 
viikoittainen vapaa-aika Viikkolevon siirto ja sivutoimisen 
talonmiehen viikkolepo 

1 mom. Talonmiehen suostumuksella voidaan 32 viikon pituiselta syys- ja 
talvikaudelta enintään 18 työaikaluvun 24 §:ssä tarkoitettua 
viikoittaista vapaa-aikaa viikkolepoa  vastaava määrä siirtää 
samanpituisena annettavaksi seuraavana 20 viikon pituisena kevät- 
ja kesäkautena sellaisena aikana, jona työntekijän olisi muuten 
oltava työssä. 

 
2 mom. Sivutoimiselle talonmiehelle annetaan 30 tunnin pituinen 

yhdenjaksoinen viikoittainen vapaa-aika viikkolepo  joka toinen 
viikko. 

 

6 § Päivittäiset lepoajat 

1 mom. Talonmiehelle annetaan työaikaluvun 25 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu päivittäinen lepoaika (ruokailutauko), jos vuorokautinen 
työaika on seitsemää tuntia pidempi eikä vuorokautista työaikaa ole 
jaettu kahteen tai useampaan osaan. 

 
2 mom. Jos työ on järjestetty seitsemää tuntia pitempiin vuoroihin (vuorotyö), 

talonmiehelle annetaan yksi vähintään puoli tuntia kestävä 
lepotauko, jota ei lueta työaikaan, tai, jollei taukoa voida järjestää, 
tilaisuus aterioida työn aikana työnantajan osoittamassa paikassa. 
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7 § Ilta- ja yöajalta maksettava korvaus 

Kello 18.00–6.00 tehdyiltä säännöllisen työajan muilta kuin vuorotyö- tai 
sunnuntaityötunneilta talonmiehelle maksetaan 35 %:n rahakorvaus. 

 

8 § Varallaoloaika 

Sovelletaan KVTES:n työaikaluvun määräyksiä varallaolosta. 

1  mom. Jos työnantaja ja talonmies sopivat, että talonmiehen on oltava 
määrättynä varallaoloaikana asunnossaan  ja tehtävä tänä aikana 
säännönmukaisesti toistuvat vähäiset työt, talonmiehelle maksetaan tällaisilta 
asuntovarallaolon tunneilta 35 %:n suuruinen korottamattomasta tuntipalkasta 
laskettu rahakorvaus taikka annetaan tätä määrää vastaava vapaa-aika 
säännöllisenä työaikana siten, kuin talonmiehen kanssa sovitaan. 

 
 1 mom. Jos työnantaja ja talonmies sopivat, että talonmies on velvollinen 
määrättynä aikana olemaan tavoitettavissa niin, että  työnantajalle 
ilmoitetussa paikassa, josta hänet voidaan tarvittaessa välittömästi tavoittaa 
töihin kutsumiseksi tekemään tänä aikana säännönmukaisesti toistuvat 
vähäiset työt, maksetaan talonmiehelle tällaisilta vapaamuotoisen varallaolon 
tunneilta 25 % 20-30 % suuruinen korottamattomasta tuntipalkasta laskettu 
rahakorvaus. 

 
Soveltamisohje 
Talonmiehen varallaolo määräytyy yksinomaan tämän määräyksen 
mukaisesti. Talonmiehen työn laadun vuoksi on luotu kiinteistön 
hoidon kannalta joustava varallaolojärjestelmä. Kiinteistön laitteissa 
saattaa ilmetä yllättäen vikoja, minkä vuoksi talonmiehen tulee olla 
tavoitettavissa. 

 
Varallaoloon voidaan liittää talonmiehelle kuuluvia vähäisiä tehtäviä, 
esim. ovien avaaminen ja sulkeminen, valojen hoitaminen ja liputus. 

 
Talonmiehen varallaoloajoista sopiminen edellyttää suunnitelmaa 
säännönmukaisesti toistuvista, vähäisistä töistä, jotka on tehtävä 
varallaolon aikana. Näiden säännönmukaisesti toistuvien vähäisten 
töiden tekeminen, joita ei lueta työajaksi, ei saa viedä pääosaa 
varallaoloajasta. Muihin Varallaolon aikana tehtäviksi tulleisiin töihin 
kulunut aika luetaan kokonaan työajaksi. 

 
 
 

9 § Ylityön korvaaminen 

1 mom. Keskimääräistä viikkotyöaikaa käytettäessä tasoittumisjakson 
säännöllisen työajan lisäksi tehdystä ylityöstä maksetaan 
rahakorvauksena 50 %:lla korotettu tuntipalkka ylityötunneilta, jotka 
nousevat enintään siihen tuntimäärään, joka saadaan kertomalla 
tasoittumisjaksoon sisältyvien viikkojen lukumäärä luvulla kuusi. 
Seuraavilta tasoittumisjakson yli- ja hätätyötunneilta maksetaan 100 
%:lla korotettu tuntipalkka. 
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2 mom. Ylityöstä maksettava rahakorvaus voidaan työnantajan harkinnan 
mukaan vaihtaa vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. 
Työnantaja ja talonmies voivat myös sopia, että ylityöstä tuleva 
rahakorvaus maksetaan erillisenä kuukausikorvauksena. 

 
3 mom. Jos tasoittumisjakso on keskeytynyt siksi, että talonmiehen 

palvelussuhde on katkennut tai, ettei hän ole voinut olla työssä 
loman, sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, lasketaan 
montako tuntia keskimääräinen työaika kesken jääneenä 
tasoittumisjaksona, on työhön käytettyinä vuorokausina kahdeksaa 
tuntia pitempi. Sanotun tuntimäärän kahdelta ensimmäiseltä 
keskimääräiseltä ylityötunnilta maksetaan 50 %:lla ja seuraavilta 
tunneilta 100 %:lla korotettu tuntipalkka. 

 

10 § Tuntipalkan laskeminen 

Työaikaluvun 23 §:ssä tarkoitettua, työaikakorvausten laskemiseksi tarvittavaa 
tuntipalkkaa määritettäessä otetaan jaettavana huomioon talonmiehen 
kalenterikuukauden varsinainen palkka mahdollisine luontoisetuineen. 
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Liite 16  (osa)

Matkakustannusten korvaukset
 
- - - 

 
 

 

5 § Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta 

Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla 
tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti: 

 
 Korvaus 
Väline Korottamaton Korotettu 
auto 
kunkin 1.1. 
alkavan vuoden 
pituisen 
ajanjakson 

– 5 000 *) 
ensimmäiseltä 
kilometriltä 46 snt/km 

– seuraavilta kilo- 
metreiltä 40 snt/km 

 
*)
Pöytäkirjamerkintä:

Sopimuskauden 
1.5.2022 -30.4.2025 
kilometriraja 
nostetaan 7000 
kilometriin.
 

Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna 
– 8 sentillä, jos virkatehtävien 

suorittaminen edellyttää perävaunun 
kuljettamista autoon kiinnitettynä 

– 12 sentillä, jos virkatehtävien 
suorittaminen edellyttää asuntovaunun 
kuljettamista autoon kiinnitettynä 

– 3 sentillä, jos viranhaltija/työntekijä joutuu 
autossaan kuljettamaan koiraa tai 
suurikokoisia tai painoltaan yli 
80-kiloisia koneita tai laitteita 

– 10 sentillä, jos virkatehtävien hoitaminen 
edellyttää liikkumista autolla 
metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä 
suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten 
kilometrien osalta 

– jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa 
olevassa kulkuneuvossa matkustaa 
useita samalle virka- tai virantoimitus- 
matkalle osallistuvia tai virka-/ 
työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, 
maksetaan kunkin osalta lisäksi 3 senttiä 
kilometriltä 

moottoripyörä 
kunkin 1.1. 
alkavan vuoden 
pituisen ajan 
jakson 

– 5 000 ensimmäiseltä 
kilometriltä 35 snt/km 

– seuraavilta kilo- 
metreiltä 32 snt/km 

– jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa 
olevassa kulkuneuvossa matkustaa 
useita samalle virka- tai virantoimitus- 
matkalle osallistuvia tai virka-/ 
työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, 
maksetaan lisäksi 3 senttiä kilometriltä. 
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 Sivu: 2 

 

moottorivene 
– yli 50 hv 
– 50 hv tai alle 
moottorikelkka 
mopo 
mönkijä 
muu 
kulkuneuvo 
polkupyörä 

 
116 snt /km 

80 ” /km 
110 ” /km 

19 ” /km 
104 ” /km 

 
11 ” /km 
84 “ /vrk 

– jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa 
olevassa kulkuneuvossa matkustaa 
useita samalle virka- tai 
virantoimitusmatkalle osallistuvia tai 
virka-/työtehtävänä kuljetettavia 
henkilöitä, maksetaan lisäksi 3 senttiä 
kilometriltä. 

 
Soveltamisohje 
Korotetut korvaukset perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta 
voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin. 

 

 
 
 

Liite 16 M
atkakustannusten korvaukset 
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