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YTN:N KOKOUSPALKKIO- JA MATKUSTUSOHJESÄÄNTÖ 2023  

YTN:n hallitus 25.1.2023 

 

Yleistä YTN:n kokoupalkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta 

- Kilometrikorvausten ja päivärahojen maksamisessa noudatamme verohallinnon 

ohjeistuksia verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2023.  

- Matkalaskut YTN:lle tulee toimittaa liitteineen YTN:n sähköisen matkalaskujärjestelmän 

kautta yhden (1) kuukauden kuluessa tilaisuudesta. Tarkemmat ohjeistukset matkalaskun 

tekemiseen saat tapahtuman vastuuhenkilöltä.  

- Matkakorvausten saaminen vaatii osallistumisen koko tilaisuuden ohjelmaosuuteen. Tästä 

voidaan poiketa erityistapauksissa, ja siitä tulee sopia tapahtumasta vastaavan kanssa 

etukäteen.  

 

Taustaryhmän kokous/seminaarit - henkilöstöedustajat 

Kokouspalkkiot Ei kokouspalkkiota 

Päivärahat Päivärahoja maksetaan vain henkilöstöedustajille. 

Päivärahat maksetaan silloin, kun taustaryhmän kokous järjestetään 
toimialaseminaarin yhteydessä. Päiväraha maksetaan verottajan 

ohjeistuksen mukaan ja vain kotimaan koko- tai osapäivärahana yhdeltä 

päivältä kokouspäivänä saatujen aterioiden määrä huomioiden.  

Ellei aterioita ole merkitty matkalaskuun, päivärahoja ei makseta. 

Pääkaupunkiseudulla asuville ei makseta päivärahaa 

pääkaupunkiseudulla järjestettävistä tilaisuuksista.  

Matkakustannukset Matkat maksetaan henkilöstöedustajille kotipaikkakunnalta tai 

työpaikkakunnalta kokouspaikkakunnalle ja takaisin edullisimman juna- tai 

bussilipun mukaisesti. Matkaliput tulee hankkia itse ja laskuttaa YTN:n 

matkalaskujärjestelmän kautta.  

Lentoliput 

Akselin Pori – Seinäjoki – Jyväskylä – Lappeenranta pohjoispuolelta 

pääkaupunkiseudulle, tulevilla on mahdollisuus käyttää lentoyhteyksiä 

edullisimman vaihtoehdon mukaan. Lentoliput voi hankkia:  

- haluamastaan paikasta ja laskuttaa ne YTN:ltä matkalaskun 

yhteydessä.  

Huom! YTN:n nimellä tilatuista tai YTN:n maksamista lipuista ei saa kerryttää 

henkilökohtaisia bonuspisteitä.   

Oman auton käyttö 

Jos kohtuullista juna-, bussi- tai lentoyhteyttä ei ole, on osallistuja oikeutettu 

käyttämään matkaan omaa autoa. Matkakorvaus suoritetaan 

kilometrikorvaukset verottajan ohjeiden mukaiset enimmäismäärät, 

enintään 3 00 km/suunta.  
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Esimerkiksi hankalien kulkuyhteyksin takia voidaan sopia erityisjärjestelyistä, 

asiasta tulee sopia erikseen tilaisuuden vastaavan kanssa. 

Erillissopimuksesta tulee olla maininta matkalaskussa.  

Muut kulkuneuvot 

Muilla kulkuneuvoilla, kuten polkupyörällä tai moottoripyörällä, tehdyt 

matkat korvataan verottajan ohjeen mukaisesti. Korvaukset maksetaan 

lyhimmän reitin mukaan. Kodin ja työpaikan välisiä kustannuksia ei korvata.  

Majoittautuminen YTN:n tapahtumissa majoittaudutaan kahden hengen huoneissa tai 

hyteissä.   

 

Toimialojen seminaarit ja muut tilaisuudet henkilöstöedustajille 

Kokouspalkkiot Ei kokouspalkkiota 

Päivärahat Ei päivärahoja 

Matkakustannukset Matkat maksetaan henkilöstöedustajille kotipaikkakunnalta tai 

työpaikkakunnalta kokouspaikkakunnalle ja takaisin edullisimman juna- tai 

bussilipun mukaisesti. Matkaliput tulee hankkia itse ja laskuttaa YTN:n 

matkalaskujärjestelmän kautta.  

Lentoliput 

Akselin Pori – Seinäjoki – Jyväskylä – Lappeenranta pohjoispuolelta 

pääkaupunkiseudulle, tulevilla on mahdollisuus käyttää lentoyhteyksiä 

edullisimman vaihtoehdon mukaan. Lentoliput voi hankkia:  

- haluamastaan paikasta ja laskuttaa ne YTN:ltä matkalaskun 

yhteydessä.  

Huom! YTN:n nimellä tilatuista tai YTN:n maksamista lipuista ei saa kerryttää 

henkilökohtaisia bonuspisteitä.   

Oman auton käyttö 

Jos kohtuullista juna-, bussi- tai lentoyhteyttä ei ole, on osallistuja oikeutettu 

käyttämään matkaan omaa autoa. Matkakorvaus suoritetaan 

kilometrikorvauksena verottajan ohjeiden mukaiset enimmäismäärät, 

enintään 3 00 km/suunta.  

Esimerkiksi hankalien kulkuyhteyksin takia voidaan sopia erityisjärjestelyistä, 

asiasta tulee sopia erikseen tilaisuuden vastaavan kanssa. 

Erillissopimuksesta tulee olla maininta matkalaskussa.  

Muut kulkuneuvot 

Muilla kulkuneuvoilla, kuten polkupyörällä tai moottoripyörällä, tehdyt 

matkat korvataan verottajan ohjeen mukaisesti. Korvaukset maksetaan 

lyhimmän reitin mukaan. Kodin ja työpaikan välisiä kustannuksia ei korvata.  

Majoittautuminen YTN:n tapahtumissa majoittaudutaan kahden hengen huoneissa tai 

hyteissä.  

 

YTN:n hallitus 
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Kokouspalkkiot Kokouspalkkio maksetaan niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole YTN-liiton 

palveluksessa. Kokouspalkkion suuruus vastaa kokopäivärahaa 54 € / 

kokous,  

Päivärahat Päivärahoja maksetaan vain niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole YTN:n 

liittojen palveluksessa.  

Päivärahat maksetaan verottajan ohjeistuksen mukaan tapahtuma- tai 

kokouspäiviltä. Päivärahaa maksetaan vain kotimaan koko- tai 
osapäivärahana yhdeltä päivältä kokouspäivänä saatujen aterioiden 

määrä huomioiden. Ellei aterioita ole merkitty matkalaskuun, päivärahoja 

ei makseta.  

Matkakustannukset Matkat maksetaan niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole YTN:n liittojen 

palveluksessa kotipaikkakunnalta tai työpaikkakunnalta 

kokouspaikkakunnalle ja takaisin edullisimman juna- tai bussilipun 
mukaisesti. Matkaliput tulee hankkia itse ja laskuttaa YTN:n 

matkalaskujärjestelmän kautta.  

Lentoliput 

Akselin Pori – Seinäjoki – Jyväskylä – Lappeenranta pohjoispuolelta 

pääkaupunkiseudulle, tulevilla on mahdollisuus käyttää lentoyhteyksiä 

edullisimman vaihtoehdon mukaan. Lentoliput voi hankkia:  

- haluamastaan paikasta ja laskuttaa ne YTN:ltä matkalaskun 

yhteydessä.  

Huom! YTN:n nimellä tilatuista tai YTN:n maksamista lipuista ei saa kerryttää 

henkilökohtaisia bonuspisteitä.   

Oman auton käyttö 

Jos kohtuullista juna-, bussi- tai lentoyhteyttä ei ole, on osallistuja oikeutettu 

käyttämään matkaan omaa autoa. Matkakorvaus suoritetaan 

kilometrikorvauksena verottajan ohjeiden mukaiset enimmäismäärät, 

enintään 3 00 km/suunta.  

Esimerkiksi hankalien kulkuyhteyksin takia voidaan sopia erityisjärjestelyistä, 

asiasta tulee sopia erikseen järjestöpäällikön kanssa. Erillissopimuksesta 

tulee olla maininta matkalaskussa.  

Muut kulkuneuvot 

Muilla kulkuneuvoilla, kuten polkupyörällä tai moottoripyörällä, tehdyt 

matkat korvataan verottajan ohjeen mukaisesti. Korvaukset maksetaan 

lyhimmän reitin mukaan. Kodin ja työpaikan välisiä kustannuksia ei korvata.  

Majoittautuminen Hallitus majoittuu yhden hengen huoneisiin. YTN voi korvata kokousta 

edeltävän yön majoituksen silloin, kun samana aamuna matkustaminen on 

kohtuutonta. Sinun tulee sopia asiasta järjestöpäällikön kanssa etukäteen. 

 

 

YTN-liittojen henkilökunta 

- YTN maksaa taustaryhmissä toimivien jäsenliittojen edustajien (sopimusalavastaavat, muut 

nimetyt asiantuntijat, juristit, tutkijat, viestijät ja assistentit) tilaisuuteen osallistumisesta 

aiheutuvat majoitus- ja ruokailukustannukset.  
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- Majoittautuminen korvataan, jos toimija on osallistunut koko tilaisuuden ohjelmaosuuteen. 

Tästä voidaan poiketa erityistapauksista, ja siitä tulee sopia tapahtumasta vastaavan 

kanssa etukäteen.  

- YTN-liitot ovat vastuussa oman henkilökuntansa kuluista, jos niistä ei tässä ohjesäännössä 

muuten mainita. Tämä koskee myös henkilöstön jäseniä, joilla ei ole YTN-toimijavastuuta. 

Heidän osaltaan laskutetaan myös majoitus- ja ruokailukustannukset kyseessä olevalta 

liitolta jälkikäteen.  

- Jos liittojen luottokorteilla on maksettu taustaryhmän toimintaan liittyviä kuluja, on nämä 
laskutettava YTN:ltä kahden kuukauden kuluessa tilaisuudesta. Muussa tapauksessa kulu 

jää liiton maksettavaksi.  

 

 


