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AKIN MATKUSTUSOHJE VUODELLE 2019
Yleistä
Matkakustannusten korvaamiseen AKIn ja perusliittojen tapahtumiin osallistuvien
jäsenille sovelletaan KirVESTES:n säännöksiä jäljempänä esitetyin poikkeuksin.
Liiton hallinnon kokouksiin ja seminaareihin sekä alaosastojen hallinnossa toimivien sekä luottamusmiesten koulutuksiin osallistuvan henkilön matka korvataan
kotoa tapahtumapaikalle ja takaisin.
Matkalasku on esitettävä kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta, johon on
osallistuttu. Tämän jälkeen lähetettyjä matkalaskuja ei hyväksytä. Matkalasku on
laadittava M2-järjestelmään AKIn kotisivulla esitetyn ohjeen mukaisesti.

Matkakustannukset
Matkakustannukset korvataan lähtökohtaisesti halvimman kulkuneuvon mukaan.
Oman auton käyttö voidaan korvata, jos julkista kulkuneuvoa ei ole tai jos matka
ilman oman autoa alkaisi ennen klo 7 aamulla tai päättyisi klo 23 jälkeen illalla.
Mikäli kokous, seminaari tai koulutus alkaa siten, että matka alkaisi ennen klo 7
aamulla tai päättyisi klo 23 jälkeen illalla, voidaan osallistujalle korvata joko lentomatka, ekstraluokan lippu junassa tai majoitus ennen tai jälkeen tapahtuman.
Jos osallistuja saapuu kokoukseen, seminaariin tai koulutukseen omalla autolla,
vaikka halvempi julkinen kulkuneuvo olisi ollut klo 7–23 välillä käytettävissä, korvataan tältä osuudelta 0,25 €/km. Samaan tilaisuuteen saapuvasta lisämatkustajasta korvataan tällöin 0,09 €/km.
Mikäli kokoukseen, seminaariin tai koulutukseen osallistujan matka on julkisen
liikenteen vaihtoyhteyksien johdosta vähintään kaksi tuntia pidempi, voidaan korvata taksin käyttö julkiseen kulkuneuvoon ehtimiseksi.

Päiväraha
Päiväraha maksetaan AKIn ja perusliittojen valtuustojen, hallitusten, toimikuntien,
neuvottelukuntien ja työryhmien kokouksista ja seminaareista sekä AKIn luottamusmieskursseista ja alaosastokoulutuksista. Päivärahaa ei makseta muista
liittojen järjestämistä koulutuksista.
Laivaseminaarien sekä kokousristeilyjen osalta maksetaan kotimaanpäiväraha
(KirVESTES 123 § sove).

Kokouspalkkiot
Kokouspalkkiota maksetaan AKIn talousarviossa määritetyn taksan mukaisesti
AKIn ja sen perusliittojen valtuuston, hallituksen sekä hallituksen asettamien
toimikuntien ja työryhmien kokouksista sekä näiden vapaamuotoisemmista seminaareista. Kokouspalkkio laskutetaan samalla matkalaskulla kuin matkakulut.
Kokouspalkkiota maksetaan kokousohjelman mukaan (usean samana päivänä
järjestetyn kokouksen yhteispituuden) mukaan seuraavasti:
Hallituksen/valtuuston pj./siht.
Hallituksen/valtuuston jäsen
Toimikunnan/työryhmän pj./siht.
Toimikunnan/työryhmän jäsen

Alle 4 h
75 €
50 €
60 €
40 €

4–8 h
150 €
100 €
120 €
80 €

Yli 8 h
225 €
150 €
180 €
120 €

Kokouksesta, seminaarista tai koulutuksesta poisjäänti
Mikäli kokoukseen, seminaariin tai koulutukseen osallistuja peruu osallistumisensa ilmoittautumisensa jälkeen siten, että liitolle koituu tästä kuluja (esimerkiksi
matka-, majoitus-, ruokailu- tai kokouspakettikuluja), laskutetaan koituneet kulut
poisjääneeltä henkilöltä. Mikäli poisjääneellä on ylivoimainen este (esim. sairaus),
tulee tämän esittää poissaolosta sellainen selvitys, jonka perusteella liitto voi
hakea korvausta vakuutusyhtiöltä. Mikäli riittävä selvitys esitetään, poisjäänyttä ei
laskuteta.

