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KOMENNUSMIESTYÖRYHMÄ 2008

KOMENNUSMIESTEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSTEN VEROTUS

Tehtävä: Työryhmän tehtävänä oli selvittää nykylainsäädännön ja vuoden 2006 jou-
lukuussa muistionsa antaneen komennusmiestyöryhmän (VM:n työryhmä-
muistioita 14/2006) matkakustannusten korvausten verokohtelua koskevien
ehdotusten mahdollinen täsmentämistarve ottaen huomioon viimeaikaisessa
verotus- ja oikeuskäytännössä omaksutut linjaukset. Työryhmän ehdotukset
eivät saaneet johtaa veropohjan merkittävään heikentymiseen.

Toimikausi: Työryhmän toimikausi oli 17.3.2007 – 30.5.2008.

Jäsenet: Puheenjohtaja Kirsi Seppälä, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
Panu Pykönen, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö
Merja Hartikka-Simula, ylitarkastaja, Verohallitus
Tomi Peltomäki, ylitarkastaja, Verohallitus
Eugen Koev, tutkimuspäällikkö, Akava ry
Virpi Pasanen, veroasiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
Simopekka Koivu, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Kari Hyytiä, työehtosihteeri, Metallityöväen liitto ry
Pekka Kärkkäinen, ryhmäpäällikkö, VT, Teknologiateollisuus ry
Jyrki Suihkonen, lakimies, Toimihenkilöunioni TU ry
Juha Kapiainen, pääluottamusmies, YIT Oyj
Arto Helin, henkilöstöpäällikkö, Aker Yards Oy

Tausta: Tätä työryhmää edeltävän komennusmiestyöryhmän toimikausi oli
20.6.2006-31.12.2006. Tuolloin työryhmän tehtävänä oli seurata työko-
mennuksella olevien palkansaajien matkakustannusten korvausten verokoh-
telua asiaa koskevan uuden lainsäädännön voimaantulon jälkeen ja kartoit-
taa verokohtelussa mahdollisesti esiin tulevia ongelmia, sekä kerätä tietoa
lainmuutosta edeltävään verotus- ja oikeuskäytäntöön perustuvista veron-
huojennushakemuksista ja näihin liittyvästä huojennuskäytännöstä. Toi-
meksiantonsa mukaan työryhmä saattoi lisäksi tehdä ehdotuksia havaittujen
epäkohtien korjaamiseksi ja esittää kehittämisvaihtoehtoja, joilla voitaisiin
nykyistä selkeämmin ottaa huomioon muualla kuin kotipaikkakunnalla
työskentelystä aiheutuvat ylimääräiset elantokustannukset.

Vuonna 2006 toiminut työryhmä keräsi tietoa komennusmiesten verokohte-
lusta. Mainittu työryhmä on julkaissut väliraportin (Verotus- ja huojennus-
käytännön nykyvaihe, valtiovarainministeriön muistioita 9/2006) sekä
muistion (Toimenpide-ehdotuksia huojennuskäytännöksi ja verotuskohtelun
muuttamiseksi, valtiovarainministeriön muistioita 14/2006). Työryhmä viit-
taa komennusmiesten verokohtelun nykykäytännön osalta mainittuihin
edellisen komennusmiestyöryhmän julkaisemiin muistioihin.

Työryhmän kannanotot: Työryhmä on todennut, että matkakustannusten korvausten verovapaus on
monessa tapauksessa tulkinnanvarainen. On ongelmallista, että työnantaja
ja työntekijä eivät aina tiedä, onko työntekijä tuloverolain tarkoittamalla
työmatkalla eli työskennelläänkö varsinaisella työpaikalla vai erityisellä
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työntekemispaikalla. Tulkinnanvaraisuus tulee esille ennen kaikkea tilan-
teissa, joissa työntekijä työskentelee muualla kuin oman työnantajan toimi-
tiloissa ja työkohteet vaihtuvat säännönmukaisesti, joskin hitaammin kuin
niin sanotuilla liikkuvilla aloilla.

Työryhmä toteaa, että matkakustannusten korvausten verotusta olisi tarpeen
tarkastella kokonaisuutena laajemmin, eikä ainoastaan niiden ongelmien
osalta, jotka ovat tulleet esille erityisesti komennusmiesten verotuksessa.
Tämän työryhmän resurssien ja aikataulun puitteissa laajempi kokonaistar-
kastelu ei kuitenkaan ole ollut mahdollista. Verovapaiden päivärahojen ja
muiden verovapaiden matkakustannusten korvausten perusteet olisikin tu-
levaisuudessa selvitettävä kokonaisuutena uudelleen. Tällainen kokonaan
uudelleenarviointi olisi tehtävä yhteistyössä niiden osapuolten kanssa, joi-
den asemaan muutokset tulisivat vaikuttamaan. Työhön olisi myös varatta-
va riittävästi aikaa ja resursseja.

Erityisesti komennusmiesten matkakustannusten korvausten osalta työryh-
mä katsoo, että esillä olevien ongelmien ratkaisemiseksi verovapaiden kor-
vausten maksuoikeutta olisi laajennettava. Työryhmä katsoo, että työmat-
kan käsitteeseen liittyvät ongelmat olisi mahdollista ratkaista aikaisemman
komennusmiestyöryhmän esittämän A-ratkaisuvaihtoehdon pohjalta, jos
työmatkan käsitteen laajentaminen kohdennetaan tilanteisiin, joissa toden-
näköisimmin syntyy lisääntyneitä elantokustannuksia. Työryhmä katsoo, et-
tä lisääntyneitä elantokustannuksia syntyy tyypillisesti silloin, kun työnteki-
jä joutuu työnsä vuoksi yöpymään vieraalla paikkakunnalla tilapäisissä ma-
joitustiloissa. Näin ollen työryhmä ehdottaa, että:

Muualla kuin oman työnantajan toimipaikassa työskentelevän ve-
rovelvollisen matkoja työntekemispaikalle pidettäisiin verovapai-
siin korvauksiin oikeuttavana, jos työskentely on tilapäistä tulove-
rolain 72 a §:ssä tarkoitetulla tavalla, työntekemispaikka sijaitsee
yli (80/100) kilometrin etäisyydellä verovelvollisen asunnosta ja
verovelvollinen on työntekemispaikalle tehdyn matkan takia yöpy-
nyt työntekemispaikan sijainnin vuoksi tarpeellisissa tilapäisissä
majoitustiloissa.

Muutos laajentaisi merkittävästi yöpyvien komennusmiesten päivärahaoi-
keutta, joka ei enää riippuisi varsinaisen työpaikan olemassaolosta. Myös
työkohteisiin suoraan palkatut tilapäismajoituksessa yöpyjät olisivat oikeu-
tettuja päivärahoihin. Yöpymisen lisäksi edellytettäisiin, että työntekemis-
paikka sijaitsee tavanomaisesti päivittäin kuljettavien matkojen etäisyyttä
kauempana. Tällaisena etäisyysrajana olisi luontevaa pitää tuloverolain 72 a
§:ssä käytettyä 100 kilometrin rajaa. Työryhmässä on kuitenkin tullut esille,
että jo 80 kilometrin etäisyydellä olevilla työkohteilla tyypillisesti yövy-
tään, jonka vuoksi etäisyysrajan alentamista tähän olisi syytä pohtia. Alle
80 kilometrin tätä rajaa ei kuitenkaan tulisi missään tapauksessa alentaa, sil-
lä tällöin alkaa olla jo kysymys tyypillisesti päivittäin kuljettavista matkois-
ta.

Työryhmä katsoo lisäksi, että oman työnantajan kanssa samaan intressipii-
riin kuuluvien työnantajien toimipaikat olisi oltava samassa asemassa oman
työnantajan toimipaikan kanssa. Näin ollen esimerkiksi samaan konserniin
kuuluvan yhtiön tiloissa työskentelevän osalta työmatkan käsitettä arvioitai-
siin samaan tapaan kuin ennenkin. Jos työntekijä esimerkiksi työskentelee
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vakituisesti konsernin emoyhtiön toimitiloissa ja tekee tytäryhtiön toimiti-
loihin tilapäisen työmatkan, työnantaja voisi edelleen verovapaasti korvata
työmatkasta aiheutuneet kulut. Verovapaita korvauksia ei voitaisi ehdotetun
laajennuksen perusteella kuitenkaan maksaa, jos emoyhtiö palkkaisi uuden
työntekijän työskentelemään suoraan tytäryhtiönsä tiloihin, vaikka työnte-
kemispaikka sijaitsisi yli (80/100) kilometrin päässä verovelvollisen kodista
ja työntekijä yöpyisi viikot työskentelypaikkakunnalla.

Työryhmän esityksellä ei ole tarkoitus miltään osin kiristää verovapaiden
matkakustannusten korvausten maksuoikeutta päivittäin kuljettavien matko-
jen osalta. Nykytilaan sisältyy kuitenkin monia päivittäin kuljettaviin mat-
koihin liittyviä tulkinnanvaraisuuksia. Tulkinnanvaraisuudet liittyvät muun
muassa varsinaisen työpaikan käsitteeseen, jonka osalta verotuskäytäntö ei
ole täysin yhdenmukainen. Näitä ongelmia nyt tehtävät ehdotukset eivät
poistaisi, vaan tältä osin asia vaatii vielä lisäselvitystyötä.

Työryhmä katsoo, että verotuskäytännön yhdenmukaistamiseksi Verohalli-
tuksen olisi annettava työmatkojen tulkintaa yhdenmukaistava ohje. Ohjetta
valmisteltaessa työryhmässäkin mukana olleita tahoja olisi kuultava. Päivit-
täin kotoa työntekemispaikalle kulkevilla työsuhteen ensimmäinen komen-
nuskohde tulisi katsoa varsinaiseksi työpaikaksi, ellei työntekijällä ole
muualla, esimerkiksi oman työnantajan toimitiloissa, varsinaista työpaik-
kaa, jossa työntekijä työskentelee komennusten välisinä aikoina. Ns. liikku-
vaa työtä tekevillä, kuten myyntiedustajilla, joilla työskentelykohteet vaih-
tuvat tiiviimmin kuin komennusmiehillä, työskentelykohteet olisi jatkossa-
kin katsottava aina erityisiksi työntekemispakoiksi.

Työryhmä katsoo, että ehdotetun lainsäädäntömuutoksen jälkeen verovapai-
ta matkakustannusten korvauksia koskevaa lainsäädäntöä olisi tulkittava
oheisten esimerkkien mukaisella tavalla:

Esimerkki 1: Hitsausalan alihankintayritys palkkaa Vantaalla asuvan hen-
kilön töihin ja hänen ensimmäiseksi työntekemispaikaksi sovitaan Oulussa
sijaitseva asiakasyrityksen tehdas. Vuoden työskentelyn jälkeen työnantaja
komentaa työntekijän Turun telakalle vuodeksi töihin. Tämän jälkeen työn-
tekijä siirtyy työskentelemään yrityksen Vantaalla sijaitsevalle kokoon-
panohallille. Oulussa ja Turussa työskenneltäessä työntekijä yöpyy viikot
työskentelypaikkakunnalla ja palaa viikonlopuiksi kotiin Vantaalle. Van-
taalla sijaitsevalle kokoonpanohallille työntekijä kulkee päivittäin kotoaan.

Työntekijälle voitaisiin maksaa verovapaat matkakustannusten korvaukset
Oulussa ja Turussa työskentelyajalta. Vantaalla työskentelyajalta verova-
paita matkakustannusten korvauksia ei voitaisi maksaa.

Esimerkki 2: Hitsausalan alihankintayritys palkkaa Vantaalla asuvan hen-
kilön töihin ja hänen ensimmäiseksi työntekemispaikaksi sovitaan Oulussa
sijaitseva asiakasyrityksen tehdas. Vuoden työskentelyn jälkeen työnantaja
komentaa työntekijän Turun telakalle vuodeksi töihin. Tämän jälkeen työn-
tekijä palaa Ouluun työskentelemään vuodeksi. Kesken Oulussa työskente-
lyjakson työntekijä käy Helsingissä tekemässä yhden kuukauden kestävän
huoltotyön toisen asiakasyrityksen tiloissa. Työntekijä jatkaa työskentelyä
Oulun ja Turun välillä vuorovuosin. Oulussa ja Turussa työskenneltäessä
työntekijä yöpyy viikot työskentelypaikkakunnalla ja palaa viikonlopuiksi



4
kotiin Vantaalle. Helsingissä sijaitsevalle huoltokohteelle työntekijä kul-
kee päivittäin kotoaan.

Työntekijälle voitaisiin maksaa verovapaat matkakustannusten korvaukset
kaikilta esimerkin mukaisilta työskentelypaikoilta. Työryhmän ehdottaman
laajennuksen mukaisesti sekä Oulussa että Turussa työskentely oikeuttaisi
verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin. Myös kesken Oulussa tapah-
tuvan työskentelyjakson Helsingissä tehtävä kuukauden komennus olisi kat-
sottava tilapäiseksi työskentelyksi erityisellä työntekemispaikalla ja verova-
paisiin korvauksiin oikeuttavaksi.

Esimerkki 3: Hitsausalan alihankintayritys palkkaa Vantaalla asuvan hen-
kilön töihin ja hänen ensimmäiseksi työntekemispaikaksi sovitaan Porvoos-
sa sijaitseva öljynjalostamo. Vuoden työskentelyn jälkeen työnantaja ko-
mentaa työntekijän Helsingin telakalle vuodeksi töihin. Tämän jälkeen
työntekijä komennetaan vuodeksi Ouluun, jonka jälkeen työntekijä palaa
työskentelemään Porvoossa sijaitsevalle öljynjalostamolle. Työntekijä kul-
kee Porvoossa ja Helsingissä sijaitseville työntekemispaikoille päivittäin
kotoaan. Oulussa työskentelyn aikana työntekijä yöpyy viikot tilapäisissä
majoitustiloissa.

Porvoon jalostamo katsottaisiin työntekijän varsinaiseksi työpaikaksi, eikä
siellä työskentelyn ajalta voitaisi maksaa verovapaita matkakustannusten
korvauksia. Vuoden komennus Helsingin telakalla katsottaisiin tapahtuvan
erityisellä työntekemispaikalla ja työntekijä olisi tältä ajalta oikeutettu ve-
rovapaisiin matkakustannusten korvauksiin, kun Porvoon jalostamon tiede-
tään olevan varsinainen työpaikka. Työntekijä olisi oikeutettu verovapaisiin
korvauksiin myös Oulussa työskentelyn ajalta.

Esimerkki 4: Hitsausalan alihankintayritys palkkaa Vantaalla asuvan hen-
kilön töihin. Työntekijä tekee työtä asiakasyrityksen tiloissa vuorovuosin
Helsingissä ja vuorovuosin Oulussa. Oulussa työskenneltäessä työntekijä
yöpyy viikot työskentelypaikkakunnalla ja palaa viikonlopuiksi kotiin Van-
taalle. Helsingissä sijaitsevalle telakalle työntekijä kulkee päivittäin koto-
aan.

Työntekijälle voitaisiin maksaa verovapaat matkakustannusten korvaukset
Oulussa työskentelyajalta. Helsingissä työskentelyajalta verovapaita mat-
kakustannusten korvauksia ei voitaisi maksaa.

Lisäksi työryhmä katsoo, että vuoden 2006 komennusmiestyöryhmän te-
kemä ehdotus verovapaiden matkakustannusten korvausten maksamismah-
dollisuuden säilymisestä tuloverolain 72 a §:n 3 momentissa tarkoitetuissa
ennakoimattomissa tilanteissa tilapäisyydelle asetettujen määräaikojen lop-
puun tulisi toteuttaa.

Voimassaolevan säännöksen mukaan ennakoimattomasta syystä yli määrä-
aikojen kestävää työskentelyä pidetään tilapäisenä työskentelynä erityisellä
työntekemispaikalla siihen asti, kunnes työn jatkuminen yli määräaikojen
on selkeästi todettavissa. Säännöstä sovellettaessa on pidetty vaikeana sen
selvittämistä, milloin työskentelyn jatkuminen ylimääräaikojen on siten to-
dettavissa, että verovapaiden matkakustannusten maksuoikeus on päättynyt.
Ajankohta voidaan osoittaa esimerkiksi silloin, kun työnantaja saa jat-
kourakan työntekemispaikalle tai saa tiedon töiden viivästymisestä. Ajan-
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kohta ei kuitenkaan ole aina täysin selvä, ja tapauskohtaiselle tulkinnalle
jää nykyisin paljon varaa.

Työryhmä katsoo, että tuloverolakia olisi muutettava siten, että työryhmän
tekemät ehdotukset tuloverolain työmatkan käsitteessä otetaan huomioon.
Muutokset olisi saatava voimaan ensi vuoden alusta. Lisäksi on jatkettava
valmistelutyötä päivittäin kuljettaviin työmatkoihin ja erityisesti varsinaisen
työpaikan käsitteeseen liittyvien tulkintaongelmien poistamiseksi.

Työryhmän esitys ei ole yksimielinen. Metallialan henkilöstöä pääluotta-
musmiehenä edustava Juha Kapiainen ei ole yhtynyt työryhmän esityksiin.
Muut työryhmän jäsenet ovat työryhmän esityksistä yksimielisiä.

Helsingissä 5.6.2008

Kirsi Seppälä
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KOMENNUSMIESTYÖRYHMÄ 2008 LIITE

KOMENNUSMIESTEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSTEN VEROTUS

Asia: Erimielisyys työryhmän loppulausuntoon

Lähettäjä: Juha Kapiainen

Perustelu
erimielisyydelle: Kiitän mahdollisuudesta osallistua Komennusmiestyöryhmä 2008 toimin-

taan.

En katso kuitenkaan voivani olla kaikilta osin yksimielinen muun työryh-
män kanssa jätetystä muistiosta.
Näkemykseni mukaan komennusmiehiin halutaan soveltaa jatkossakin tiu-
kempia ehtoja verottomien matkakustannusten maksatuksessa, kuin muihin
heihin verrattaviin liikkuvaa työtä tekeviin ryhmiin. Tällaisena mainitta-
koon esimerkiksi rakennusala.

Tämän työryhmän loppulausunto romuttaa keskeisimmiltä osiltaan aiem-
man, vuoden 2006 Komennusmiestyöryhmän yksimielisen loppulausunnon,
jossa suositeltiin komennustyön rinnastamista erityisaloihin.

Varsinaisen työpaikan käsite olisi pitänyt kyetä selkiinnyttämään paremmin
kuin miten se muistiossa nyt määritellään.
On olemassa päätös (VeroHp 5 § Varsinainen työpaikka) jolla määritellään
sellaisten liikkuvan työn tekijöiden varsinainen työpaikka, joilla ei ole
oman työnantajan toimitiloissa varsinaista työntekemispaikkaa. Komen-
nusmiehet eivät kelpaa tämänkään määritteen alle.  Jatkossa se määriteltäi-
siin ensimmäiselle komennuskohteelle. Selkeät aikarajamääritteet tämän
ensimmäisen komennuksen kestolle ovat täysin levällään. Samoin se, miten
varsinaisen työpaikan määrite purkaantuu.

En voi olla myöskään yksimielinen muun työryhmän kanssa siitä, että ko-
mennusmiehellä voidaan pitää 80, tai jopa 100 kilometrin päähän kotoa
suuntautuvaa työmatkaa tyypillisesti päivittäin kuljettavana matkana.

Itselläni on reilun 30 vuoden kokemus komennustyöstä ja näen nyt jätetyn
esityksen hankaloittavan joiltain osin komennusmiesten sekä heidän työn-
antajiensa toimintaedellytyksiä entisestään.

Olen työryhmän kanssa yhtä mieltä siitä, että aikataulu tämän toimeksian-
non kunnolla läpiviemiseen oli alun perinkin liian niukka.
Tämä varsinkin sen jälkeen kun selvisi, ettei vuoden 2006 loppuraportti
enää kelvannut keskeisimmiltä osiltaan tälle työryhmälle.

Hämeenlinnassa 4.6.2008

Juha Kapiainen


