
MATKALASKU

Laskuttajan nimi

Tehtävä

Pankkiyhteys IBAN-tilinumero                                                           BIC-koodi

Matkan tarkoitus ja paikkakunta / maa

Matkan kesto Matkareitti / majoitus / Kulku- Oma auto Kustan- Tiliöinti
muut matkakulut neuvo nukset (tstossa)

pvä alkoi klo päättyi klo km á-hinta €

Kustannukset yhteensä (kuitit ja matkaliput liitteenä)

Muu sovittu korvaus (esim. päiväraha)

Saadut matkaennakot

Korvattavaa yhteensä

Päiväys Allekirjoitus

Esimiehen hyväksymismerkintä



OHJEITA ULKOMAAN PÄIVÄRAHAN LASKUTTAMISEEN

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan
alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan ja alueen mukaan, missä
matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai
lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai
lento on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä
matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika
ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa
päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä
laivassa tai lennolla päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla,
palkansaaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun
ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai
 sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus ko. maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos
ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty
kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen
säännösten ja määrien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen / matkan tai
hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla
alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä
ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa
olevan työnantajan lukuun, poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi
Suomen alueelle, eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työ-
matkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 16,00€
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