
 

Maksaja: Sokeain lasten tuki ry   Ohjaajat/avustajat 2021  
M A T K A L A S K U (3270 vero=omat korvaukset ja 3220 palkkio)  
Korvauksen hakijan Bedot 

Hakijan nimi      HeTu    
(tekstaten)    
Hakijan osoite        

puh        Sähköpos<osoite     

Tilinumero (IBAN)        

Matkan kesto ja tarkoitus 

Matka alkoi             /      2021 klo   Matka pääDyi         /      2021 klo   

MatkareiF         

Matkan tarkoitus       

Matkakustannukset  

Juna/lentokone/linja-auto/taksi         € 

Oma auto    km á 0,44€       € 
(lisämatkustajien nimet ja 3snt lisäkorvaus kilometrikorvaukseen)  

Päivärahat 
Matka-aika   vrk tun<a 

Kokopäiväraha               44€ (yli 10h); kokopäiväraha-50%              22€      € 
Kun matka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ja virka-matkaan käyteDy aika yliDää viimeisen 
matkavrkn yli 2 tunnilla, se oikeuDaa uuteen osapäivärahaan, ja yli 6 tunnilla, se oikeuDaa uuteen kokopäivärahaan. 

Osapäiväraha                20€ (yli 6h); osapäiväraha – 50%              10€       €  

Yöpäiväraha               13€      € 
    
Päivärahat yhteensä      € 

Matkakustannukset (3270) yhteensä     € 
         
Palkkio ( ) (liitä verokorF mukaan) Tyel-ansiota (3220) 

Työpäivien lukumäärä         /á         YHTEENSÄ   € 

Palkkiolaskelman saa toimiDaa palkansaajan verkkopankkiin, ruksaa oikea vaihtoehto  kyllä      ei        

Päiväys ja laskun laa<jan allekirjoitus       

Päiväys ja hyväksyjän allekirjoitus       

Palauta allekirjoiteDuna ja skannaDuna osoiDeeseen info@sokeainlastentuki.com. Sokeain lasten tuki ry/Maarit Törmikoski-Hampf 
puh.  045 2619 400
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O=eita valBon matkustussäännöstä 2021 

6 § Korvaus oman kulkuneuvon käy=ämisestä 
Virkamiehen tai työntekijän omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä virkamatkasta suoritetaan 
matkustamiskustannusten korvausta seuraavas<: 
 Autolla Kunkin 1.1. alkavan vuoden miDaisen ajokilometrien laskentakauden 5000 ensimmäiseltä 
kilometriltä 1.1.–31.12.2021 väliseltä ajalta 44 senFä kilometriltä ja seuraavilta kilometreiltä 39 senFä 
kilometriltä.  
4) 3 senFä henkilöltä silloin, kun asianomainen kuljeDaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on hänen 
työnantajansa asiana. 

7 § Muut matkustamiskustannusten korvaukset 
Asianomaiselle maksetaan korvaus matkalipusta sekä hänen suoriDamistaan paikka- ja makuupaikkalipuista, 
välDämäDömistä työvälineiden kuljeDamisesta aiheutuneista rah<maksuista sekä muista niihin verraDavista 
välDämäDömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista. 
Taksin sekä <laus- tai vuokra-ajoneuvon käytöstä aiheutuva kustannus voidaan korvata, jos sen käyDö on 
perusteltua oDaen huomioon 5 §:n edellytykset. 
Lentokentällä, rauta<easemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä periDävä auton seisontapaikkamaksu 
korvataan tosiDeen mukaises<, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin 

9 § Päivärahan edellytyksenä olevan matkan pituus 
Päivärahaa voidaan suoriDaa, kun virkamatka uloDuu yli 15 kilometrin etäisyydelle virkamiehen tai 
työntekijän asunnosta tahi virka- tai työpaikasta, mitaDuna yleises< käyteDyä kulku<etä sen mukaan, 
tapahtuuko lähtö asunnosta vai virka- tai työpaikasta ja paluu vastaavas< asuntoon vai virka- tai 
työpaikkaan. 

10 § Osapäivärahan ja kokopäivärahan tunBrajat 
O s a p ä i v ä r a h a suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt yli 6 tun<a. 
K o k o p ä i v ä r a h a suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt yli 10 tun<a. 
Kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja virkamatkaan käyteDy aika 
yliDää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, se oikeuDaa uuteen osapäivärahaan, ja yli 
kuudella tunnilla, se oikeuDaa uuteen kokopäivärahaan. 

11 § Päivärahojen suuruus 
Päiväraha suoritetaan 
1) osapäivärahana 1.1.–31.12.2021 väliseltä ajalta 20 euroa jokaiselta päivärahaan 
oikeuDavalta matkavuorokaudelta, josta virkamatkaan on käyteDy 10 §:n 1 momen<ssa mainiDu 
vähimmäisaika, ja 
2) kokopäivärahana 1.1.–31.12.2021 väliseltä ajalta 44 euroa jokaiselta päivärahaan 
oikeuDavalta matkavuorokaudelta, josta virkamatkaan on käyteDy 10 §:n 2 momen<ssa mainiDu 
vähimmäisaika. 

13 § Maksu=omien aterioiden vaikutus päivärahoihin 
MaksuDomien aterioiden vaikutus päivärahoihin 
Milloin virkamies tai työntekijä on jonakin matkavuorokautena saanut tai hänellä olisi ollut 
mahdollisuus saada maksuton tai matkalipun tahi hotellihuoneen hintaan sisältyvä ateria 
tai ateriat, maksetaan päiväraha tai osapäiväraha kyseiseltä matkavuorokaudelta 50 %:lla 
alenneDuna. 
Ko<maan kokopäivärahan ja ulkomaan päivärahan alentamisen edellytyksenä on se, eDä 
asianomainen on syönyt tai hänellä olisi ollut mahdollisuus syödä kaksi ateriaa. Osapäivärahan alentamisen 
edellytyksenä on vastaavas< yhden aterian saaminen.
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