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Hengitysliiton luottamushenkilöiden ja yhdistysaktiivien matkustussääntö 

Ohjeen tarkoitus 

Tämä ohjeistus linjaa Hengitysliiton luottamushenkilöiden ja yhdistysaktiivien 

matkustuskäytäntöä ja varmistaa matkustamisen kustannustehokkuuden. 

Matkustussäännön hyväksyy kaikilta osin liittohallitus. 

 

 

Liiton luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaaminen 

Perusperiaatteena on, että matkat tulee suorittaa mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. Kustannustehokas matkustaminen edellyttää huolellista ja 

ajoissa tehtyä suunnittelua ja matkoihin mahdollisesti liittyvien varausten (esim. 

lentolippu, junalippu, hotellimajoitus) tekemistä hyvissä ajoin. 

Matkakustannukset korvataan pääsääntöisesti halvimman yleisen kulkuneuvon 

kustannusten mukaisesti ja vain välttämättömien kulujen osalta. Mikäli matkustetaan 

tästä periaatteesta poiketen (esimerkiksi matkan ajankohta tai muut olosuhteet 

pidentävät tai hankaloittavat kohtuuttomasti matkaa tai on terveydellisistä syistä 

välttämätön) tulee hakijan perustella matkustustapa. 

Toiminnan vapaaehtoisluonteisuudesta johtuen ansionmenetyksiä ei korvata. 

Liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenet 

Liittovaltuusto ja liittohallitus päättävät kautensa alussa maksettavista 
matkakorvauksista. 

Liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenille korvataan matkat Hengitysliiton 

liittovaltuuston ja liittohallituksen kokouksiin. 

Muihin tilaisuuksiin tai tapahtumiin korvataan sellaiset matkat, joissa 

luottamushenkilöllä on sovittu tehtävä. Ko. matkat ja tehtävät sovitaan toiminnan- 

tai järjestöjohtajan kanssa tiedossa olevilta osin etukäteen, muutoin 

tapauskohtaisesti. Em. matkat tarkistaa hallinnon sihteeri ja hyväksyy 

toiminnanjohtaja. Liittovaltuuston ja -hallituksen kokousten matkalaskut tarkistaa 

hallinnon sihteeri ja hyväksyy talousjohtaja. 

Matkakustannusten korvaus suoritetaan voimassa olevan valtion matkustussäännön 
mukaisesti. 
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Vapaaehtoisina toimivien yhdistysaktiivien koulutuskustannuksien korvaukset 

Hengitysliitto korvaa matkakustannuksia koulutuksiin ja vertaistoimintaan 

liittyviin tapahtumiin yhdistysaktiiveille, vertaisohjaajille, vertaistukihenkilöille 

ja kokemustoimijoille seuraavasti: 

Helin kesä 

Hengitysliitto järjestää majoituksen. Mikäli osallistuja saapuu Helin kesään 

koulutuspäiviä edeltävänä iltana, osallistuja maksaa lisämajoituksen. Liitto neuvottelee 

tälle majoitukselle edullisen hinnan. 

Kehittämis- ja neuvottelupäivät ja vertaisohjaajien ja kokemustoimijoiden koulutukset 

Kehittämis- ja neuvottelupäiville sekä liiton järjestämiin vertaistoiminnan koulutuksiin 

korvataan matkakulut halvinta kulkuneuvoa käyttämällä tai mikäli matkustetaan tästä 

poiketen perustelluin syin oman auton käytöstä 0,20 €/km (Kelan matkakorvaus)  

Kun kokemustoimija luennoi jäsenyhdistyksen tai liiton alueellisessa tilaisuudessa 

kokemustoimijan on sovittava matkakorvauksista ja luentopalkkiosta (kertakorvaus 110 

€) alueensa järjestöasiantuntijan/ järjestöpäällikön kanssa. Jos luennon tilaaja on joku 

muu kuin jäsenyhdistys tai Hengitysliitto, tilaaja vastaa luentopalkkiosta ja 

matkakorvauksista. 

Em. järjestökoulutusten matkalaskut tarkastaa alueen 

järjestöasiantuntija/järjestöpäällikkö ja hyväksyy esimies. 

Muihin viestintä- ja hallituskoulutuksiin sekä Helin kesään osallistujien on 

sovittava matkakorvauksista oman jäsenyhdistyksen kanssa. 

 

Muut ohjeet 

Matkat ja majoitukset varataan aina hallinnon sihteerin kautta. 

Juna-, linja-auto- ja lentoliput 

Junaa, linja-autoa tai lentokonetta käytetään silloin, kun se matkan 

kokonaiskustannuksiltaan on edullisin ja matkan kohde käyttökelpoisten yhteyksien 

päässä. Junaan varataan lähtökohtaisesti edullisin lippu hyödyntäen VR:n kanssa 

tehtyä sopimusta. Liput toimitetaan sähköisesti. 

Taksin käyttö 

Taksikulut hyväksytään, kun taksin käyttö on olosuhteet huomioiden 

tarkoituksenmukainen ja edullinen vaihtoehto ja siihen on perusteltu syy. 
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Oman auton käyttö 

Oman auton käyttö on mahdollista perustellusta syystä. Perustelu tulee kirjata kohtaan 

”Matkan tarkoitus”. Mikäli samaan tilaisuuteen osallistuu matkareitin varrelta muita, 

suositellaan kimppakyytiä. 

Hotellimajoitus 

Majoitus varataan hallinnon sihteerin kautta. Majoitukseen liittyvät erityistoiveet 

esim. savuton tai allergiahuone ilmoitetaan varaajalle. 

Hotellimajoituksissa käytetään kokonaistaloudellisesti halvinta hotellia, joita 

ovat pääsääntöisesti Hengitysliiton ja matkatoimiston sopimushotellit. 

Majoitus järjestetään lähtökohtaisesti kahden hengen huoneissa. Yhden hengen 

huoneen kustannukset korvataan terveydellisistä syistä. 

Hotellivarauksien mahdolliset peruutukset on tehtävä mahdollisimman pian, jottei 

jouduta maksamaan tarpeettomista huoneista. Peruutukset ilmoitetaan varaajalle ja 

viime hetken muutokset tehdään suoraan hotelliin. 

Matkakorvausten hakeminen 

Matkakustannukset haetaan Hengitysliiton matkalaskulomakkeella. Matkalaskuun 

merkitään riittävät tiedot matkareitistä ja matkaan käytetystä ajasta ja liitetään 

kulukuitit. 

Matkalasku on toimitettava kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä 

poikkeuksena joulukuun matkakorvaukset. Ne haetaan kuluvan vuoden 

viimeiseen päivään mennessä. 

Hyväksytyt matkakorvaukset maksetaan kerran viikossa keskiviikkona. 

 


