
MATKA-/KULULASKU 2018 
 
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme  
Meritullinkatu 33 A 31, 00170 Helsinki 
puh 040 675 2787, teme@teme.fi 
 
Nimi: ________________________________________________________ 
  
Syntymäaika (ei hetu): __________________________________________ 
 
Matkan tai kulun tarkoitus: ______________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Maksaja (Teme / jäsenjärjestö): ____________________________________ 
 
Matkakulut 
Mistä mihin: ___________________________________________________ 
 
Matka alkoi: pvm  _________________ klo  ____________ 
 
ja päättyi: pvm  ________________   klo _____________ 
 
Taksikulut: ____________€ 
Juna:  ____________€ 
Bussi: ____________€ 
Oma auto, km: ____________€ 
Muu:  ____________€ 
 
Päivärahat 
Kokopäiväraha __________ kpl (42 €) 
Puolikas  __________ kpl (19 €) 
Päivärahat yht. ____________ € 
Päivärahat maksetaan 50 %:lla alennettuna, mikäli maksaja tarjoaa ateriat. 
 
Muut kulut 
Kokouskulu ____________€ 
Postikulu  ____________€ 
Lahja ____________€ 
Muu kulu, mikä?  ____________€ _________________________________ 
 
MAKSETTAVAA YHTEENSÄ __________________________ € 
 
Pankkiyhteys: __________________________________________________ 
 
Päiväys ja allekirjoitus: ___________________________________________ 
 
Hyväksyjä: _____________________________________________________ 
 



Ohjeet matkalaskun täyttöön 
 
Yleiset korvausperusteet 
Matkakorvausten perusteena Temessä on Teatterialan työehtosopimus. 
 
Liitteet 
Kuitit pitää toimittaa laskun liitteenä. Jos matkasi laskutetaan matkatoimiston kautta tai käytät VR-
tiliä, älä liitä niitä kuitteja tähän matkalaskuun. Sama koskee laskutettavaa hotellihuonetta. 
 
Korvattavat kulkuneuvot 
Matka korvataan aina halvimman kulkuneuvon mukaan. Kokousmatkojen osalta lentomatkoista tai 
oman auton käytöstä vaaditaan aina hallituksen päätös. Muiden matkojen osalta Temen toimin-
nanjohtajalla on valtuudet hyväksyä em. kalliimmat matkustustavat. 
 
Verottajan määräyksestä liiton maksamista lennoista kertyneitä bonus-pisteitä (esim. Finnair) ei 
saa käyttää yksityisiin matkoihin. Ne kuuluvat liitolle, eivät liiton asioissa matkustaville. 
 
Päivärahat 2018 
Kokopäiväraha 42 € 
Osapäiväraha 19 € 
 
Matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa kuin mahdollista. Tämä on myös päivärahan maksamisen 
peruste. Jos matkan järjestäjä tarjoaa ilmaisen aterian, voidaan päiväraha maksaa 50 % alennet-
tuna. Ilmaisella aterialla tarkoitetaan puolipäivärahan osalta yhtä ja kokopäivärahalta kahta läm-
mintä ateriaa. 
 
Temen noudattaman Teatterialan työehtosopimuksen mukaan kokopäiväraha suoritetaan, kun 
matka on kestänyt 12 tuntia.  
Osapäiväraha maksetaan, kun matka on kestänyt: 
1)  yli 8 tuntia tai 
2)  yli 6 tuntia, jos enemmän kuin 3 tuntia matkasta on tapahtunut klo 16 ja 7 välisenä aikana. 
 
Kun matka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ja matkaan käytetty aika ylittää 
viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, näin muodostunut vajaakin matkavuorokausi 
oikeuttaa uuteen päivärahaan. Päiväraha suoritetaan tällöin osapäivärahana, jos ylittävä aika on 
enintään 12 tuntia ja kokopäiväraha, jos ylittävä aika on enemmän kuin 12 tuntia. 
 
Kilometrikorvaus  
Omaa autoa käyttäessä korvaus on 42 senttiä kilometriltä, jollei mukana ole kuljetettavaa. Osa jä-
senjärjestöistä on päättänyt korvata 0,25 €/km. 
 

Maksaminen 
Muista kirjoittaa tilinumerosi laskuun. Pääsääntöisesti maksamme matka- ja muut kulut jälkeen-
päin pankkitilille kuitteja vastaan. 


