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KOULUTUSOHJE 
 

Osallistuminen edellyttää läsnäoloa koko koulutuksen ajan.  
Koulutus on läsnäolevalle osallistujalle maksuton; AO maksaa koulutuksen, matkat, majoituksen ja 
ohjelman mukaiset ateriat.  
 
1. OSALLISTUMISEN PERUUTTAMINEN (kurssi, majoitus ja illallinen)  

• Peruuta osallistumisesi heti esteen ilmaannuttua, viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta.  

• Sen jälkeen veloitamme 50 euroa peruutuskustannuksia, ellei poissaolosta ole lääkärintodistusta 
tai muuta pätevää selvitystä.  

• Peruuttamattomasta koulutuksesta veloitetaan todelliset kustannukset (250 euroa majoituksella 
ja 100 euroa ilman majoitusta).  

• Illallinen varataan kaikille osallistujille. Jos et osallistu illalliselle, ilmoita asiasta välittömästi. 
Viimeinen päivämäärä peruuttaa illallinen ilman kustannuksia on viikkoa ennen koulutusta. 
Peruuttamattomasta illallisesta perimme toteutuneet kulut (60 euroa). 

• Peruutusilmoitus toimistosihteeri Minna Sarssi-Kaunistolle, minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi, p. 

0207 489 636 

 
2. MATKUSTAMINEN  
2.1. JULKISET KULKUVÄLINEET  
AO suosii julkisia kulkuvälineitä. Ensisijaisesti matkat tehdään junalla, linja-autolla, metrolla, 
raitiovaunulla tai pitkän matkan päästä lentokoneella.  

• Suunnittele matkasi etukäteen.  

• Taksin käyttö on perusteltava matkalaskussa ja se on mahdollista vain, jos julkista liikennettä ei 
ole käytettävissä. Jos et ole varma, korvaako AO taksimatkasi, ota yhteyttä koulutustiimiin.  

• Taksimatkoja ei korvata Helsinki-Vantaan lentokentältä Helsingin keskustaan, Pasilaan eikä 
takaisin lentokentälle. Lentokentältä Pasilaan tulee käyttää I- ja P-junaa tai linja-autoa. Junat 
kulkevat noin 10 minuutin välein. Lisätietoa VR:n sivuilta.  

 
2.2. MATKALIPUT  

•  Kun tilaat matkalipun AO:n laskuun, ilmoita mihin koulutukseen olet osallistumassa. 

•  Peru tilaamasi matkaliput, mikäli joudut perumaan osallistumisen koulutukseen. 
• Kaikki matkaliput voi myös maksaa itse ja laskuttaa koulutuksen jälkeen M2-

matkalaskuohjelmalla  

• Matkaliput korvataan edullisimman lippuluokan mukaan.  
 

Lentoliput  
• GBT:sta puh. 010 818 9402 tai sähköpostitse liitot@amexgbt.com .  

• Lippujen laskutusosoite on Ammatilliset opettajat AO ry (ei OAJ). ESIM: Viite: AO Jäsenkoulutus 

ja päivämäärät milloin pidetään. 

• Huom. AO:n laskuun hankittujen lippujen osalta ei saa kerryttää omia henkilökohtaisia 
lentobonuksia. Linjaus perustuu verottajan ohjeisiin.  

 
Junaliput  

• Junaliput suositellaan kustannussyistä maksettavan itse. Liput lisätään silloin M2- matkalaskulle. 
• Etukäteen liput tilataan puhelimitse ja sähköisen lipun saat sähköpostiisi tai puhelimeesi. Lipun 

voi myös noutaa VR:n lipunmyyntipisteestä.  
• Valtakunnallinen VR:n yritysmyynnin palvelunumero 0600 19955 maanantaista perjantaihin klo 

8-17.  
• Yritysmyynnin palveluaikojen ulkopuolella apua junalippuvarauksiin saa asiakaspalvelusta 

numerosta 0600 41900 joka päivä klo 5-22.  

 
Bussiliput ja muut liput  

• maksetaan aina itse ja lisätään M2-matkalaskulle  
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2.3. KILOMETRIKORVAUKSET  
 
OAJ:n toimisto on saanut WWF:n Green Office -merkin ja laatinut oman ympäristöohjelman 
konkreettisine säästötavoitteineen. OAJ ja myös AO suosii julkisen liikenteen käyttöä ja korvaa 
matkakustannukset edullisimman matkustustavan mukaan.  

• Oman auton käyttöön tulee turvautua vain poikkeustapauksissa.  
 

• Kilometrikorvaukset korvataan vain silloin, kun se on tarkoituksenmukaisin matkustustapa tai 
autolla matkustaa useampi samaan tilaisuuteen tulija. Suositaan kimppakyytejä.  

• Oman auton käytöstä sovittava aina toimistosihteerin kanssa ennen koulutusta.  

• Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on Valtion matkustussäännön mukainen. 

• Pysäköintikulut korvataan edullisimman pysäköintivaihtoehdon mukaan (siinä tapauksessa, että 
on AO:n linjan mukaiset edellytykset oman auton käytölle).  

• Hotelli Holiday Inn Expossa majoittuville pysäköinti hotellin parkkihallissa kuuluu hotellihuoneen 
hintaan. Ulosajolipun saa uloskirjautumisen yhteydessä.  

• Mikäli kuitenkin joudut käyttämään omaa autoa ilman AO:n linjan mukaisia perusteita, 
matkakulut korvataan julkisen kulkuneuvon mukaan M2-matkalaskulla.  

• Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia matkalaskuun, jos edellä esitetyt ehdot eivät täyty. 
Muutosten suhteen olemme aina yhteydessä matkalaskun tekijään.  
 

3. MATKALASKU JA PÄIVÄRAHAN PERUSTEET  
3.1. MATKALASKU  

• Koulutusmatkalasku tehdään kurssin päätyttyä M2-matkalaskujärjestelmässä.  

• Liitä matkalaskuun tositteet itse maksetuista lentolipuista, kaukojunalipuista, pitkän matkan 
bussilipuista sekä taksi- ja pysäköintikuluista.  

• Matkalasku tulee täyttää kahden kuukauden sisällä kulun muodostumisesta.  
 
3.2. PÄIVÄRAHA  
Päivärahaoikeus määräytyy Valtion matkustussäännön kulloinkin voimassa olevien määräysten 
mukaisesti. 
 
4. VIRKAVAPAUS/TYÖVAPAA  
Hae koulutusta varten virkavapautta/työvapaata. Tähän on kaksi vaihtoehtoista tapaa:  
 
AO maksaa kurssilaisen ansionmenetyksen  

• Ano palkatonta virkavapautta/työvapaata oppilaitoksen työpäiviksi.  

• Pyydä työnantajalta todistus palkattoman virkavapauden/työvapaan aikaisesta 
ansionmenetyksestä.  

• Täytä ansionmenetyskorvauslomake, liitä lomakkeen mukaan ansionmenetystodistus ja 
verokortti.  

 
AO maksaa ansionmenetyksen korvauksesta eläkevakuutusmaksua vakuutusyhtiölle. Sen perusteella 

vakuutetut (ansionmenetyksen korvausta saaneet jäsenet) ovat oikeutettuja saamaan vanhuuseläkettä 

kertyneen rahaston mukaisesti. 


