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MATKUSTUSOHJESÄÄNTÖ 
 
 
 

1 Pääsääntöisesti noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa 
Valtion matkustusohjesääntöä seuraavassa mainituin selvennyksin ja 
poikkeuksin. 

 
2 Matkakustannusten korvaukseen oikeutetun henkilön tulee tehdä matka  
 niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin matkan 

tarkoituksenmukainen ja turvallinen suorittaminen on edellyttää. 
 

3 Matkan kustannuksista on haettava korvausta SFFF:n tähän tarkoitukseen 
vahvistamalla matkalaskulomakkeella, joka on jätettävä SFFF:lle/F88:lle 
kahden viikon kuluessa matkan päättymisestä uhalla, että oikeus menetetään. 

 Matkalaskuun on liitettävä tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun 
tosite niistä on ollut saatavilla. 

 
4 Matkalle lähtevälle henkilölle ei pääsääntöisesti suoriteta matkaennakkoa.  

Erityisen painavista syistä voi SFFF:n/F88:n hallitus poiketa tästä säännöstä. 
 

5 Päivärahaa ei makseta koti- ja ulkomaisista matkoista muuten kuin 
erityistapauksissa SFFF:n/F88:n hallituksen päätöksen mukaisesti. 

 
6 Matkakustannusten korvauksiin ovat oikeutettuja: 

 
6.1 Hallituksen jäsenet matkoista hallituksen kokouksiin ja matkoista liiton 

edustajana yhdistysten kokouksiin. 
 

6.2 Kotimaiset näyttelyt: tuomarin matkakustannukset maksaa asian-
omainen näyttely tämän matkustusohjesäännön mukaisesti.  Lisäksi 
näyttely maksaa tuomarille hotellimajoituksen, työlounaat ja Palmares-
illallisen kahdelle hengelle. Tuomareille ei makseta päivärahaa. 

 Majoittumiskorvaus maksetaan matkalaskuun liitettävän majoitusliik-
keen antaman tai muun luotettavan tositteen mukaisesti. Milloin 
majoittumismaksuun sisältyy muita aterioita kuin aamiainen, 
suoritetaan korvaus vain huoneen hinnan osalta. 

 
6.3 Komissaari kansainvälisiin näyttelyihin: Komissaarin tulee anoa matka-

avustus Suomalaisen filatelian edistämissäätiöltä. 
 

6.4 Tuomari kansainvälisiin näyttelyihin: Liitto ei osallistu kulujen 
korvaamiseen. 

 
6.5 Liitto maksaa tuomariston apuna työskentelevie kahden aitouttajan 

matkakustannukset (matkat ja majoitus) kotimaiseen kansalliseen 
näyttelyyn.   Erillisen hallituksen päätöksen mukaan kustannukset 
jaetaan tasan näyttelyn ja Liiton kesken. 

 
6.6 Liiton nimeämät luennoitsijat, jotka käyvät kerhoissa esiintymässä: 

heille korvataan liiton budjetin puitteissa matkakustannukset (ei 
päivärahoja); asianomainen kerho huolehtii aterioista tms kuluista. 

 
 



7 Kulkuvälineet 
 

7.1 Matkasta ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut 
maksettava, jos matka olisi tehty edullisimmalla tavalla. Täten 
esimerkiksi omalla autolla tehdystä matkasta suoritetaan korvaus sen 
mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan yleisiä kulkuneuvoja 
käyttäen, mikäli tämä olisi ollut edullisempaa. Jos muuta riittävää 
selvitystä ei ole esitetty, voidaan yleisten kulkuneuvojen kustannusten 
laskemiseksi käyttää yleisiä taksoja (esim. kertalipun hinta tai 
Matkahuollon taulukot). 

 Oman auton käyttö on sallittua erityistapauksissa liiton puheenjohtajan 
ennen matkaa antamalla luvalla. 

 
7.2 Lentoyhteyksissä käytetään halvinta luokkaa. 

 
8 Korvaukset suoritetaan Valtion voimassa olevan matkustusohjesäännön 

mukaisesti. 
  
9 Tässä matkustusohjesäännössä olevia ohjeita noudatetaan myös Oy 

Finlandia 88 Ab:ssa. 
 

10 Filatelistin päätoimittajan mahdollisista ulkomaanmatkoista tekee päätöksen 
Oy Finlandia 88 Ab:n hallitus kussakin tapauksessa erikseen. 

 
11 Tätä matkustusohjesääntöä noudatetaan soveltuvin osin myös liittoon 

kuuluvissa yhdistyksissä, näyttelyissä ja muissa filateelisissa tapahtumissa. 
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