
MATKALASKU

Ammattiyhdistys Nousu ry 

Tarkastettu Hyväksytty 

Ammattiyhdistys Nousu ry 
Työpajankatu 13 A 
c/o Ammattiliitto Pro 
00580 Helsinki  

Matkalaskun 
saajan tiedot 

Matkustajan nimi Henkilötunnus 

Kotiosoite 

Suoritetun 
matkan tiedot 

Mistä mihin matka on suoritettu? 

Matkan aihe 

Matka-ajat 
Matka alkoi Päivämäärä klo Matka päättyi Päivämäärä klo 

Matkaan liittyen
tarjottujen 
aterioiden määrä 

ilmaista ateriaa / 1. vuorokausi ilmaista ateriaa / 3. vuorokausi 

ilmaista ateriaa / 2. vuorokausi ilmaista ateriaa / 4. vuorokausi 

Matkalaskulla veloitettavat kustannukset yhteensä, euroa 
Tiliöinti 
(toimisto 
täyttää) 

Lento 
Juna 
Bussi, raitiovaunu
Taksi (perustelut) 

Oman 
auton 
käyttö 

Ajoselvitys, erittely kyydissä olleista eri ajo-osuuksilla km á euroa 
yksin ajettu 

Kyydissä mukana olleet 

Muu 
Hotelli 
Päiväraha 
Kokouspalkkio 

yhteensä, euroa 
Pankkiyhteys Tilinumero Merkitse rasti, jos antamasi 

tilinumero on uusi 
Päiväys ja 
allekirjoitus 

Allekirjoituspaikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Huom. Täytä lomake ja tallenna se pdf-muotoon ja toimita se sähköisesti osoitteeseen: tiedotus@nousu.org
Palkkalaskelmasi lähetetään suoraan pankkiisi Verkkopalkkana. Voit tehdä Verkkopalkan käyttöönoton pankkiisi 
etukäteen. Verkkopalkan toimittaja on MAVENTA. Laskelmia ei toimiteta Netpostiin eikä kotiosoitteeseen.   
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