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Matkustusohjesääntö 
	  
1 § Yleistä 
Tätä matkustusohjesääntöä noudatetaan suoritettaessa matkakustannusten korvauksia matkoista, jonka 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustaja tai toimihenkilö tekee edustus- tai 
työtehtävien hoitamiseksi toimipaikkansa ulkopuolelle opiskelijakunnan toiminnan puitteissa. Matkan 
aiheuttamat tavanomaista suuremmat kulut tai muut erityisistä syistä esitetyt korvauspyynnöt voidaan 
korvata tämän ohjesäännön määräyksistä poiketen hallituksen päätöksellä. 
 
Matkakorvausta suoritetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle / ulkopuolella tehtävistä matkoista. 
Opiskelija-alennusta tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. 
 
Korvaukseen oikeuttava matka lasketaan maksimissaan sekä meno- että paluumatkaan nähden 
opiskelijakunnan toimistolta. 
 
2 § Matkakustannusten korvaaminen 
Opiskelijakunnan edustaja velvoitetaan valitsemaan tilanteen mukaan sellainen matkareitti ja 
matkustustapa, joista opiskelijakunnalle koituvat kustannukset ovat mahdollisimman pienet. Mikäli 
tehtävän matkan kesto kuitenkin muodostuu edullisinta matkustustapaa käytettäessä kohtuuttoman 
pitkäksi, voidaan hallituksen hallituksen puheenjohtajan tai pääsihteerin päätöksellä valita kalliimpi 
kulkuväline. 
 
Matkakorvauksia suoritetaan eri kulkuneuvoista seuraavasti: 

- Juna- ja linja-automatkoista korvataan matkalipun osoittama, kuitenkin enintään II-luokan hinta. 
- Taksin käyttöön tulee pyytää pääsihteerin tai hallituksen puheenjohtajan lupa ennen matkaa. 

Tässä tilanteessa taksin käytön välttämättömyys ja tarkoituksenmukaisuus on osoitettava. 
- Oman auton käytöstä korvataan verohallinnon ohjeen mukaan. Oman auton käytöstä on 

sovittava etukäteen pääsihteerin tai hallituksen puheenjohtajan kanssa. Oman auton käytön 
välttämättömyys ja tarkoituksenmukaisuus on osoitettava. 

- Laivalla tai lentokoneella tehtävistä matkoista on aina hallituksen päätettävä erikseen. 
- Paikallisliikennematkasta korvataan matkan hinnan kuitin  mukainen summa. 
- Muita kulkuneuvoja voi käyttää, milloin se on tarkoituksen mukaista. Näiden käytöstä on 

sovittava erikseen pääsihteerin tai hallituksen puheenjohtajan kanssa. 
 
Edustajan joutuessa matkalla suorittamaan ennalta arvaamattomia matkasta johtuvia kustannuksia, voi 
hän tehdä niistä lisälaskun / korvauspyynnön tämän ohjesäännön 1 §:n mukaisesti. 
 
Opiskelijakunnan edustaja ja toimihenkilö ovat oikeutettuja saamaan esittämäänsä matkasuunnitelmaa 
vastaan ennakkomaksua matkakustannuksista pääsihteerin harkinnan mukaan. 
 
Matkalasku on jätettävä erittelyineen kohtuullisen ajan sisällä 14 vrk:n kuluessa matkan jälkeen 
opiskelijakunnan pääsihteerille. 
 
Matkalaskun mukana on oltava seuraavat selvitykset: 

1. matkan peruste 
2. mistä ja mihin matka on tapahtunut 
3. matkan päivämäärä ja aika 
4. ketkä ovat matkan suorittaneet 
5. matkan hinta 
6. alkuperäinen tosite 

 
Asianmukaisesti eritellyn matkalaskun hyväksyy pääsihteeri, kiistanalaisissa tapauksissa opiskelijakunnan 
hallitus. Pääsihteerin matkalaskun hyväksyy hallituksen puheenjohtaja ja hänen ollessaan estyneenä 
hallituksen varapuheenjohtaja. 
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3 § Ruokakustannusten korvaaminen 
Opiskelijakunnan luottamushenkilö on oikeutettu saamaan korvauksen ruokakustannuksista tositetta 
vastaan edustusmatkoilta siten, että opiskelijakunnalle koituvat kustannukset ovat tilanteen mukaan 
mahdollisimman pienet. Ruokakustannuksista pyritään sopimaan mahdollisuuksien mukaan ennakkoon 
pääsihteerin kanssa. 
 
4 § Päiväraha 
Opiskelijakunnan luottamushenkilölle ei makseta päivärahaa. 
 
5 § Majoituskustannukset 
Majoituskulujen korvaamisesta päättää aina opiskelijakunnan hallitus tapauskohtaisesti ja niistä tulee 
sopia etukäteen. Ensisijaisesti edustajan ja toimihenkilön tulee käyttää edustustilaisuudessa järjestettyä 
majoitusta, mikäli se on kustannuksiltaan edullisin. Majoituksesta koituvien kustannusten tulee olla 
tilanteen mukaan mahdollisimman pienet. 
 
6 § Raportointivelvollisuus 
Matkasta on pyydettäessä annettava selostus opiskelijakunnan hallitukselle. 
 
7 § Valitusoikeus 
Hallituksen päätöksistä voi valittaa opiskelijakunnan edustajistolle. Riitatilanteet tulee toimittaa kirjallisesti 
hallituksen ja edustajiston puheenjohtajan tietoon neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksestä, 
johon ei ole tyytyväinen. Opiskelijakunnan valitusoikeudesta on määritelty opiskelijakunnan säännöissä. 
Jos kyseessä on rikosoikeudellinen tapaus, siirtyy ratkaisu suomalaisen oikeusjärjestelmän piiriin. 
 
8 § Ohjesäännön muuttaminen 
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
 
9 § Ohjesäännön voimassaolo 
Tämä ohjesääntö astuu voimaan 31.1.2012 ja on voimassa toistaiseksi. 
 
 


