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JYTYN KOULUTUKSEN MATKUSTUSOHJE

LH hyv. 14.10.2014

Kurssimatkan korvaaminen
Kurssille osallistuminen ja matkojen korvaaminen edellyttää läsnäoloa ohjelmaan merkittyjen
opetustuntien ajan.
Liitto maksaa matkakorvauksiin oikeutettujen matkat kodista kurssipaikalle. Matkat maksetaan edullisimman
matkustustavan mukaan, pääsääntöisesti junan tai linja-autoliikenteen taksan perusteella.
Julkisia liikenneyhteyksiä käytettäessä matkalaskuun on aina liitettävä matkoista kuitit. Oman auton käyttö
on mahdollista. Tällöin matka maksetaan käyttäen nykyistä kilometrikorvausta 0,20 €/km.
Lento hyväksytään pitkillä matkoilla silloin, kun sen hinta ei ylitä muun julkisen liikenteen hintaa tai
osallistuminen muilla matkustusvaihtoehdoilla edellyttäisi ylimääräistä yöpymistä.
Edunvalvontakoulutuksessa lento voidaan pitkien etäisyyksien välillä hyväksyä myös matkan aiheuttaman
rasituksen välttämiseksi. Taksin tai oman auton käyttö kodista lähimmälle asemalle korvataan, jos julkista
liikennettä ei ole käytettävissä tai matkustaminen alkaisi tai päättyisi kello 24.00 - 05 välillä. Juna-, linja-autotai lentoasemalta kurssipaikkaan tehdyt matkat maksetaan julkisen liikenteen taksojen mukaan.
Taksin tai lennon käytöstä sovitaan etukäteen kurssisihteerin (keskustoimiston) ja järjestöasiamiehen
(aluekurssi) kanssa. Lennoissa käytetään edullisinta kurssin aikatauluihin soveltuvaa vaihtoehtoa.
Kurssilaiset tilaavat lippunsa vasta kurssivahvistuksen saatuaan. Lennoista kertyneitä bonuspisteitä saa
käyttää vain uusien Jytyn kurssi- ja kokousmatkojen osittaiseen tai kokonaan maksamiseen.
Omaa autoa käytettäessä samalta paikkakunnalta tai saman reitin varrelta tulevien tulee käyttää
kimppakyytiä. Auton käyttäjälle maksetaan tällöin kilometrikorvaus.
Jytyn koulutukseen osallistuville suoritettava kilometrikorvaus on 0,20 €/km. Kyydissä olevista matkustajista
maksetaan 0.05 € /matkustaja/matkustettu kilometri. Pysäköintimaksut korvataan liityntäliikenteessä.
Kurssipaikalla tapahtuvaa pysäköintiä ei korvata. Mikäli kurssille on järjestetty yhteiskuljetus, tältä osin ei
matkakuluja makseta. Yhteiskuljetuksesta ilmoitetaan kurssilaisille viimeistään 3 viikkoa ennen kurssia
lähetettävässä kurssivahvistuksessa.
Palkallisilla kursseilla liitto maksaa majoituksen vain 2:n hengen huoneissa. Mahdollisen 1:n hengen
huoneen lisämaksun liitto laskuttaa kurssin jälkeen. Mikäli osanottaja ei halua majoittua kurssilla, korvaa liitto
matkakulut edestakaisin molempina kurssipäivinä. Matkat korvataan 2-hengen hotellihuoneen hinnan
ylärajaan asti edullisinta matkustustapaa käyttäen.
Kurssin peruutusehdot
Jos kurssille osallistuminen perutaan viimeistään neljätoista päivää ennen kurssin alkua, yhdistykselle ei
aiheudu kuluja. Jos peruutus tapahtuu 0-13 päivää ennen kurssin alkua, peritään puolet kurssimaksusta.
Jos osallistuja jää kokonaan tulematta, eikä ilmoita siitä, peritään koko kurssimaksu ja mahdollisesti
maksetut matkaliput. Peruutusmaksut koskevat myös palkallisen koulutuksen täysihoito- ja matkakuluja.

Mikäli osanottaja on tilannut matkaliput ja peruu osallistumisensa, tilatut liput palautetaan lippujen
toimittajalle.

