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Mitä matkakustannusten 
yksikkökustannuksilla tarkoitetaan?

• Rahoittaja voi päättää, että matkoista aiheutuvat matkakustannukset korvataan 

yksikkökustannusmallilla. 

• Hankkeen tukikelpoiset matkakustannukset lasketaan toteutuneiden yksiköiden, eli matkapäivien, 

määrän perusteella ennalta vahvistetulla yksikkökustannuksella kerrottuna.

• Tuen maksaminen perustuu hankkeen toteutuksen todelliseen etenemiseen eli toteutuneisiin yksiköihin 

(matkapäivä), ei tosiasiallisiin kustannuksiin. 

• Tukikelpoisuustarkastelua tehdään hakemusvaiheessa, ennen hankepäätöksen tekoa.

• Hakijan on hakemuksessa esitettävä tarkat perusteet suunnitelluille matkoille.

• Käytettävissä flat rate 7% kustannusmallin yhteydessä ja kertakorvaushankkeen tukihakemuksen 

kustannusarvion perusteluissa.

• Hankkeeseen on sovellettava koko sen toteuttamisajan tukipäätöksen tekopäivänä voimassaolevia 

yksikkökustannuksia.
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Matkakustannusten  yksikkökustannukset

• Hallintoviranomainen  on vahvistanut tukikelpoisuusasetuksen 13 §:n nojalla seuraavat 

matkakustannusten yksikkökustannukset: 

• 1) hankkeesta aiheutuvat sellaiset kotimaanmatkojen matkakustannukset, joissa yhdensuuntainen 

matka kohdistuu yli 15 kilometrin etäisyydelle henkilön virka- tai työpaikasta tai asunnosta: 

− hankehenkilöstön osalta yksikkökustannus on 176 euroa/matkapäivä; ja 

− hankkeen kohderyhmän sekä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden edustajien 

osalta yksikkökustannus on 132 euroa/matkapäivä 

• 2) hankkeesta aiheutuvat ulkomaanmatkojen matkakustannukset: 

− Eurooppaan kohdistuvien matkojen yksikkökustannus on 368 euroa/matkapäivä; ja 

− muualle kuin Eurooppaan kohdistuvien matkojen yksikkökustannus on 720 euroa/matkapäivä.

Huom. Alle 15 kilometrin etäisyydelle ulottuvat matkat sisältyvät flat rate 7% osuuteen.
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Matkapäivän määritelmä

• Hankkeen tukikelpoiset matkakustannukset = yksikkökustannus x yksiköt.

• Yksiköillä tarkoitetaan matkakustannusten yksikkökustannusmallissa tukikelpoisia matkapäiviä.

• Matkapäivällä tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa henkilön lähtiessä matkalle 

virka- tai työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matka päättyy henkilön palatessa matkalta virka- tai 

työpaikalleen tai asunnolleen. 

• Jokainen alkava matkapäivä oikeuttaa yksikkökustannuksen mukaiseen korvaukseen.

• Ulkomaanmatka korvataan lähtökohtaisesti kokonaan ulkomaanmatkan yksikkökustannuksena.

• Mikäli ulkomaanmatkaa edeltää hankkeesta johtuva ulkomaanmatkaan liittymätön kotimaanmatka, 

korvataan 1 matkapäivä ennen ulkomaanmatkalle lähtöä ulkomaan yksikkökustannuksena ja sitä 

pidempi kotimaanmatkan osuus kotimaan yksikkökustannuksena.
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Esimerkki 1

• Hankehenkilö Lapista osallistuu kaksipäiväiseen seminaariin Lontoossa. Seminaari alkaa klo 10.00 
paikallista aikaa. Sopivalle lennolle ehtiäkseen henkilön on saavuttava Helsinkiin lähtöä edeltävänä 
iltana.

• Matka alkaa henkilön lähtiessä kotoaan 5.9.2022 klo 17.00 ja päättyy hänen palatessaan kotiinsa 
7.9.2022 klo 23.00. Lento Rovaniemeltä Helsinkiin lähtee 5.9. klo 18.00 ja Helsingistä Lontooseen 6.9. 
klo 07.00. Paluulento saapuu Lontoosta Helsingin kautta Rovaniemelle klo 22.00.

− Kaikki matkapäivät korvataan ulkomaan (Eurooppa) yksikkökustannuksella.

-> 368 euroa/matkapäivä x 3 matkapäivää = 1104 euro
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Esimerkki 2

• Hankehenkilö Pirkanmaalta osallistuu kaksipäiväiseen seminaariin Helsingissä, jonka jälkeen lähtee 
suoraan kaksipäiväiseen seminaariin Berliiniin.

• Matka alkaa henkilön lähtiessä kotoaan 5.9.2022 klo 06.00 kohti Helsinkiä ja päättyy hänen palatessaan 
kotiinsa 8.9.2022 klo 22.00. Lento Berliiniin lähtee Helsingistä 7.9. klo 07.00 ja paluulento saapuu klo 
19.00.

− Korvataan yksi matkapäivä kotimaan yksikkökustannuksella ja kolme matkapäivää ulkomaan 
(Eurooppa) yksikkökustannuksella .

-> 176 euroa/matkapäivä x 1 matkapäivää+368 euroa/matkapäivä x 3 matkapäivää= 1280 euro
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Tuen maksamisen edellytyksistä

• Matkakustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että tuen saaja on todentanut toteutuneet matkat ja 
matkapäivät tuen maksamista koskevassa hakemuksessa. 

• Todentavan aineiston muodostavat yhdessä:

1) matka-ajan todentava matkalasku, josta käy ilmi matkan alkamis- ja 

päättymisajankohta; sekä 

2) matka- tai kokousraportti taikka muu osallistumisen todentava dokumentti.

• Todentavasta aineistosta on käytävä selkeästi ilmi matkan tarkoitus kaikkien matkalle osallistuneiden 
osalta ja se että matka aiheutuu hankkeesta.

• Todentamisvaade ei koske kertakorvaushankkeita.
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Kiitos mielenkiinnostanne


