
 
 
Komennusneuvottelun muistilista 
 

Tämä muistilista on laadittu tarkoituksella auttaa niitä henkilöitä, jotka 
käyvät sopimusneuvotteluja lähdöstä ulkomaankomennukselle. Koska 
mahdollisten komennuskohteiden olosuhteet ja komennukselle 
lähtevän henkilön tilanteet voivat vaihdella todella paljon toisistaan, on 
muistilistassa varmasti monta kohtaa, jotka eivät koske kaikkia. Tämän 
muistilistan tarkoituksena on myös tuoda esiin niitä tekijöitä, joita 
komennukselle lähdettäessä tai komennuksella voi osua lähtijän 
kohdalle. Esitetyt tekijät aiheuttavat usein suoranaisia kustannuksia työn 
ja vaivan lisäksi. Kustannukset voivat muodostua lisäkustannuksiksi 
verrattuna tilanteeseen, kun ei olla komennuksella. Mahdolliset 
lisäkustannukset on syytä selvittää ennen sopimuksen tekoa, jotta ne 
voidaan ottaa huomioon ja kirjata komennussopimukseen. Muistilistassa 
eri tekijät eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Muistilista ei myöskään ole 
kaiken kattava, ja siksi kaikki kommentit ja täydennykset siihen ovat 
toivottavia. 
 
Komennussopimusta tehtäessä on tärkeää, että sopimuksessa on otettu 
huomioon mahdollisimman hyvin kaikki komennukselle lähtevän ja 
hänen perheenjäsentensä tarpeet. Vain näin voidaan varmistaa 
onnistunut komennus, jota eivät vaikeuta komennustyön ulkoiset tekijät. 
Muistilista voi myös auttaa jossain määrin siinä, kun arvioidaan voiko 
komennukselle lähtijälle tai hänen perheenjäsenille syntyä 
sopeutumisvaikeuksia komennuksen aikana. 
 
Ajokortti: kansainvälinen/kansallinen ajokortti 
 
Asunto: ilmastointi ja lämmitys (mahdolliset lämmityspolttoaineet), 
huoneiden lukumäärä: n kpl mh + oh + k + wc + ph + sauna, varasto 
esimerkiksi polkupyörille, vaunuille jne., autopaikka, autotalli, parveke 
tai terassi; kodinkoneet: uuni + hella, mikroaaltouuni, jääkaappi, 
pakastin, tiskikone, pesukone, kuivauskone, pölynimuri, radio, TV-
vastaanotin, satelliitti-TV tai kaapelitelevisiopistoke, puhelin, internet-
yhteys, muu varustus: astiat (x:lle henkilölle), huonekalut, liinavaatteet, 
työkalut, hälyttimet, turvapalvelut, vartiointi, turvavälineet (sumuttimet, 
aseet), sähkö-, vesi-ja puhelinlaskut työnantajalle, muut asunnon 
kustannukset työnantajalle, korjaukset, apuhenkilöstö 
 
Auto: oma auto, työsuhdeauto (merkki, malli ja käyttö vapaa-aikana), 
kuljettaja, huoltolaskujen maksaminen, varashälytin, kilometrikorvaus 



 
komennuspaikalla, ylimääräiset vakuutukset ja niiden hankinta, jos niitä 
tarvitaan, mahdolliset rekisteröintiongelmat, varaosahuolto, 
katsastukset 
 
Harrastukset: erityisen tärkeä tekijä mukana seuraavalle perheelle, 
työnantajan organisoima harrastustoiminta, jäsenmaksut 
 
Koulu tai pienen lapsen päiväkoti, tarha: koulunkäyntimahdollisuudet, 
oppimateriaali, kustannukset 
 
Lehdet: sanoma-ja aikakausilehdet 
 
Matkat: matkat kotimaahan (kuinka usein ja onko käytettävissä 
matkakuluihin kolmanteen kohteeseen?), perheen matkat maksetaan, 
ylimääräiset kotimatkat, mikäli perhe jää Suomeen, matkustustapa 
(lentokone), matkustusluokka 
 
Muutto: kuljetuskontti meno/paluu (huolintaliike), kuljetuskontin koko 
(huom. perheen koko), muuttotavaroiden mahdollinen viipyminen, 
muuttotavaroiden pakkaus/purkaus, asettumisaika hotellimajoituksessa, 
kotimaassa koti-irtaimiston säilytys, tullimääräykset, muuttoraha 
meno/paluu, kilometrikorvaus meno/paluu, muut muuttokustannukset, 
palkka matka-ajalta, työmateriaalin ja työvälineiden (mm. mikron) 
kuljetus 
 
Palkka: palkka paikallisessa valuutassa (rahan kotiutus), palkka (FIM vai 
muu) huom. työaika, maksimiennakkomaksu, rahansiirto 
kohdemaahan, päiväraha, jos matkustaa Suomeen, päiväraha 
matkoilta asemamaassa, päiväraha kolmansissa maissa, 
komennusajalta tulevien yleiskorotusten maksaminen, palkka 
komennuksen jälkeen, pankkitilin avaus, raha-asioiden hoito Suomessa 
 
Passit yms.: perheenjäsenten passien maksaminen, passien valokuvat, 
tarvitaanko vii-sumia? kustannukset, tarvitaanko työlupa? kustannukset, 
tarvitaanko oleskelulupa? kustannukset, työnantaja hankkii tarvittavat 
matka-asiakirjat 
 
Rokotukset ja terveydenhuolto: tarvittavat rokotukset 
perheenjäsenittäin, kohdemaassa tarvittavat todistukset (esim. AIDS), 
lääkärintarkastukset perheenjäsenille, ennakkotarkistukset kotimaassa 
ja hoito kohdemaassa, hammaslääkäri, gynekologi, lääkkeet, SOS-
palvelu (sairaslennot), hygieniatuotteet (vaipat yms.) 
 



 
Ruokailu: ruokailumahdollisuus paikallisessa ruokalassa, lounassetelit, 
perusruokatarvikehuolto (vauvanruoka, kestomaito yms.) 
 
Sosiaaliturva: Suomen sosiaaliturva, hakemus koskemaan koko perhettä 
 
Toimisto: autotalli/-paikka, turvasäilö (kassakaappi), varojen siirto ja 
säilytys (ei esim. pankkia), internet-yhteys, jääkaappi, mikroaaltouuni, 
kahvin/teenkeitin 
 
Työaika: normaali työaika (h/päivä ja h/viikko), paikalliset 
vapaapäivät, suomalaiset juhlapyhät, ylitöiden korvaus 
 
Työsopimus: oikeus vuosilomaan, kesäloman pitämien (loma-ajan 
palkka ja lomaraha komennuksen aikana ja komennuksen jälkeen), 
mahdollisen vanhempainloman pitäminen (vanhempainloman 
laskentaperusteet), meno/paluumatkojen ajat eivät saa vaikut-taa 
vuosiloman pituuteen, perheen matkat/vuosiloman pitäminen, korvaus 
muuhun kohdemaahan Suomen matkaa vastaavasti, vuosiloman 
kertyminen, lomapäivien laskenta (loma-ajalla arkipyhiä), 
komennuksen mahdollinen ennenaikainen päättyminen 
(veroseuraamukset, palkka, ajoneuvo), muiden mahdollisten tulojen 
(esim. lapsilisät) menetyksien korvaaminen, 
tehtävät/raportointivelvollisuus, sijaintipaikka, sopimuksen pituus, 
sopimuksen jatkaminen, paluupykälä: oikeus palata vastaaviin tehtäviin 
Suomeen sopimuksen päätyttyä, viittaus Suomen työlainsäädäntöön, 
työpaikan järjestäminen puolisolle (korvaus työtulon tai -paikan 
menetyksestä), mahdollinen aviopuolison työttömyyden korvaaminen 
 
Työtaitojen ja sopeutumisen lisääminen: kielikurssit, tutustuminen 
paikallisiin oloihin ja kulttuuriin 
 
Vakuutukset ja niiden korvausrajat, omavastuut ja laajennettu 
omaistulkinta: komennusvakuutus, TEL, tapaturmavakuutus, 
sairausvakuutus, ryhmähenkivakuutus, matkustusvakuutus perheelle, 
muuttotavaroiden vakuutus, ajoneuvon vakuutus, irtaimiston vakuutus, 
perheenjäsenten sairaustapaukset, 
sairauskuluvakuutus/sairauspäiväraha, muiden perheenjäsenten 
sairaus/kuolemantapaukset (kotiinkuljetusvakuutus), sopimuksen 
kattavuus (muut perheenjäsenet), korvaako työnantaja, jos 
vakuutusyhtiö syystä tai toisesta ei korvaisi? 
 



 
Verotus: verotus kohdemaa/Suomi, koskeeko kuuden kuukauden 
sääntö myös kunnallisverotusta, kunnallisverotus ulkomailla, 
verosopimusvaltio 

 


