
AO ry MATKA- JA PALKKIOLASKU Tark / .2019

Hyväksytään ja määrätään

maks. / .2019

NIMI
*)RAHALAITOS

OSOITE

*)PUHELIN/s-posti

Matkareitti

/ klo ; 

Saapumine

n 

tilaisuuteen / klo

/ klo ; 

Saapumine

n 

kotiin/työp. / klo

vrk h min

A. YHT. €

B. PÄIVÄRAHAT JA ATERIAKORVAUS

1. Osapäiväraha      á 19,00 € kpl €

2. Kokopäiväraha     á 42,00 € kpl  €

3. Ateriakorvaus      á 10,50 € kpl € B. YHT. €

C. MATKAKULUT

vrk €

5. Yömatkaraha       á 12 € kpl €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

YHT. €

12. Oma 

auto 0,43 km €

- Yli 5000 km 0,38 €/kk km €

hlöä km €

€

YHT. €

Päiväys

7. Linja-autoliput

Koulutusmatkat ja muut AO-järjestötilaisuudet

Lähtö kotoa/työp.

Lähtö kotiin/työp.

Varsinainen matka-aika yhteensä

Tilaisuus ja aika

*)TILINUMERO

1.1.2019

Henkilötunnus

- Paikkalippu, pikavuoron lisämaksu

8. Lentoliput (kuitit liitettävä)

- Lentokenttäkuljetukset

+ Lisämatkustaja á 0,03 €

-Pysäköintimaksut

€/km   (Lyhyt perustelu)

Em. Matkakulut (C4 - C11) yhteensä (ilman päivärahoja)

9. Paikallisliikenne

10. Taksi (lyhyt perustelu, kuitit liitettävä)

4. Majoittumiskorvaus (kuitti liitettävä)

A. ANSIONMENETYS (Työnantajan todistus ansionmenetyksestä liitettävä)

Huom!  Koulutusmatkalla/järjestötilaisuudessa matka-aikaan lasketaan vain varsinaiseen matkustamiseen käytetty 

aika - ei tilaisuuteen kuuluvaa aikaa (koti -> koulutuspaikka + koulutuspaikka -> koti).

Allekirjoitus

11. Muu (lyhyt selostus ja kuitit liitettävä) 

6. Rautatieliput (1. lk:n kuitit liitettävä)

- Paikkalippu

Korvaus oman auton (C12) käytöstä yhteensä

-Pysäköintimaksut



OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN

Lasku on laadittava kuivamustekynällä tai vastaavalla (EI LYIJYKYNÄLLÄ).

Siihen on liitettävä ohjeiden mukaiset kuitit, jotta maksu voidaan suorittaa.

MATKALASKU

1

2 KOKOPÄIVÄRAHA suoritetaan, kun  matkustamiseen käytetty aika  on kestänyt yli 10 tuntia.

3

4

5

6 - 11

12

Mikäli matkalla käytetään lentokonetta tai taksia tai junalla matkustetaan 1. matkaluokassa on tosite 

liitettävä matkalaskuun.

Tutustu myös AO ry:n matkustussääntöön, jossa on matkakustannuksiin ja päivärahoihin liittyvät asiat 

on kuvattu yksityiskohtaisemmin. Matkustussääntö sisältää myös esimerkkejä päivärahan laskemisesta 

ja jakautumisesta.

YÖMATKARAHA suoritetaan sellaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan 

tai toimitukseen on käytetty yli 10 tuntia ja josta ajasta vähintään 4 tuntia on ollut klo 21.00 - 07.00 

välisenä aikana, milloin ei ole suoritettu majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta.

Omalla autolla suoritettu matka laskutetaan yleensä juna- tai linja-autotaksojen mukaan. ETUKÄTEEN 

SOVITUISSA VÄLTTÄMÄTTÖMISSÄ TAPAUKSISSA ja milloin se on edullisempaa, maksetaan oman auton 

käyttökulut koko matkan tai sen osan osalta.

Järjestötilaisuuksissa korvataan matkakustannukset edullisinta matkustustapaa noudattaen, rautateillä 

II luokan mukaan.

MAJOITUSKORVAUS maksetaan liitettävän majoitusliikkeen antaman tai muun luotettavan tositteen 

mukaisesti. Milloin majoitusmaksuun sisältyy kahviaamiaisen lisäksi aterioita, puheluita tms. 

suoritetaan korvaus vain huoneen hinnan (+ kahviaamiainen) osalta.

OSAPÄIVÄRAHA suoritetaan, kun matkustamiseen (kotoa tilaisuuden alkuun + tilaisuuden 

päättymisestä kotiin, ei tilaisuuteen itseensä kuuluva aika) käytetty aika on kestänyt 6 tuntia.

Milloin matkasta ei tule suoritettavaksi päivärahaa, mutta luottamushenkilö on aterioinut 

tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella vähintään 10 km:n etäisyydellä ja matka on kestänyt yli 

4 tuntia, suoritetaan hänelle tästä ATERIAKORVAUS.

Milloin osallistuja on jonakin matkavuorokautena on saanut kaksi ilmaista tai matkalipun tahi 

hotellihuoneen hintaan sisältynyttä ateriaa (esim. lounas ja päivällinen), maksetaan kokopäiväraha 

tältä osin 50 %:lla alennettuna.

Kun varsinainen matka ,  on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja matkaan 

käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen 

osapäivärahaan, ja yli kuudella tunnilla, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan.


