
 
MATKOJEN KORVAAMINEN VIHREISSÄ NUORISSA 
Matkakorvauksia voi hakea Vihreiden nuorten tapahtumista, mikäli matkakulut ovat muuten este 
osallistumiselle. Osta itse liput normaalisti ja säästä kuitit. Matkakorvausten saaminen edellyttää 
osallistumista 75% ohjelmasta sekä sitä, että korvauksen hakee yhden kuukauden kuluessa 
tapahtumasta näiden ohjeiden mukaisesti.  
 
 

MITÄ MATKOJA VIHREÄT NUORET KORVAA? 
Vihreät nuoret korvaa matkakuluja ainoastaan halvimman julkisen liikenteen vaihtoehdon mukaan 
asuinpaikkakunnaltasi kotimaasta. Olethan siis lippujen ostamisen suhteen ajoissa liikkeellä. Vihreät 
nuoret ei lähtökohtaisesti korvaa kotimaan lentomatkoja, makuupaikkoja junassa tai 
kilometrikorvauksia autolla kulkemisesta. Poikkeustapauksissa näihin voi saada korvauksen 
pääsihteerin päätöksellä neuvottelemalla korvauksesta ennen tapahtumaa. Mikäli haluat matkustaa 
kalliimmalla vaihtoehdolla mitä halvin julkinen olisi tai, voit hakea korvausta osaan matkasta ja 
maksaa halvimman julkisen hinnan ylittävän osuuden itse. Mikäli matkustat muualta (kauempaa) 
kuin kotipaikkakunnaltasi, voit hakea korvausta kotipaikkakuntasi ja tapahtumapaikkakunnan 
välisiä matkakustannuksia vastaavaan summaan, ylimenevästä osuudesta vastaat itse.  
 
 

NÄIN HAET MATKAKORVAUSTA: 
 
1) YHDEN KUUKAUDEN KULUESSA PAPERISENA: 
Tulosta lomake. Lomakkeen löydät nettisivuiltamme. 
 
Täytä lomake (muista allekirjoitus!) ja laita se kirjekuoreen matkalippujen kanssa.  
Älä nido matkalippuja kiinni lomakkeeseen. 
Lähetä kirjekuori osoitteeseen: 
 

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto / pääsihteeri 
Fredrikinkatu 33 a 
00120 Helsinki 

 

TAI 

 
2) YHDEN KUUKAUDEN KULUESSA SÄHKÖISENÄ: 
Täytettävän lomakkeen löydät nettisivuiltamme. 
 
Lataa tiedosto koneellesi ja: 
→ täytä lomake koneella (tai täytä käsin vasta tulostamisen jälkeen) 
→ tulosta lomake  
→ allekirjoita lomake 

http://www.vino.fi/pdf/matkalaskulomake%202017.pdf


→ skannaa allekirjoitettu lomake 
→ nimeä tiedostot: omanimesi_matkalasku_päivämäärä / omanimesi_matkalippu1_päivämäärä jne. 
→ lähetä lomake sekä matkaliput liitetiedostona osoitteeseen paasihteeri@vihreatnuoret.fi. 
 
Tämä vaihtoehto ei nimestään huolimatta säästä paperia, koska joudumme joka tapauksessa 
tulostamaan hakemuksesi sekä liput kirjanpitoa varten. 
 
HUOMIOITA: 

● Valokuvat lipuista (tai matkalaskuista) eivät kelpaa. Vain skannattu lippu tai sähköinen lippu / 
skannattu matkalasku kelpaavat sähköiseen matkakorvaushakemukseen. 

● Vain yksi matka (meno-paluu) per lasku, älä siis yhdistä eri tapahtumien matkakuluja samalle 
matkalaskulle. 

 
Huomaa, että matkakorvauksia voi hakea yhden kuukauden ajan tapahtuman ajankohdasta. Myöhässä 
tulleita matkakorvaushakemuksia ei huomioida. Mikäli sinulla on kysyttävää matkojen korvaamisesta, 
voit olla yhteydessä pääsihteeriin: paasihteeri@vihreatnuoret.fi 


