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ESITYS 

2.2.2021 

Ohje vapaaehtoisten matkakulujen korvaamisesta 
Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella 

Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden matkakulujen korvaamisen perusteet 

 

Punaisen Ristin valtakunnallisen suosituksen (10.6.2011 SPR keskushallitus) 

mukaisesti tavanomaisista vapaaehtoistehtäviin liittyvistä henkilökohtaisista 

kuluista kukin vapaaehtoinen vastaa itse. 

 

Piirin hallituksen ja sen ryhmien jäsenille sekä piirin koordinoimaan 

vapaaehtoistoimintaan, kuten ensiapupäivystyksiin osallistuville 

vapaaehtoisille, maksetaan kokouksiin ja tehtävään liittyvään toimintaan 

osallistumisesta matkakorvausta halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. 

Mikäli sopivia yhteyksiä ei löydy, omalla autolla tehdystä matkasta voidaan 

perustellussa ja ennalta sovitussa tapauksessa korvata Kulukorvauksen 

suuruus -kohdassa olevan mukaisesti. 

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävissä noudatetaan sen omia 

kulukorvausohjeita. Kaikilla hälytystehtävillä korvataan oman auton käyttö 

Valtion matkustussäännön mukaan. 
 

Viranomaisia avustavissa tehtävissä kulukorvauksista sovitaan 

vastuuviranomaisen kanssa ja asiasta tiedotetaan toimintaan osallistuville 

vapaaehtoisille. 

 

Kulukorvauksen suuruus 

 

Piiri maksaa matkakorvaukset halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan 

noudattaen 

 

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) kulloinkin voimassa olevaa 

hinnoittelua. Vapaaehtoisen ja luottamushenkilön tulee tietää, millä 

vyöhykkeellä hän asuu (A/B/C/D) ja millä vyöhykkeellä kyseinen tapahtuma 

on (A/B/C/D), johon hän on oikeutettu saamaan matkakulukorvaukset. Mikäli 

henkilöllä on kausilippu jollekin vyöhykkeelle, syntyy hänelle 

matkakustannuksia vain lisävyöhykelipun hankinnasta. 

 

Matkakorvauksissa noudatetaan HSL:n kertalippujen sovelluksia HSL-kortti, 

automaattien hinnoittelua. Matkakorvauksia maksetaan vuonna 2021 

seuraavasti: 
• AB / BC /D 2,80 € 

• CD 3,20€ 

• ABC 4,10 € 

• BCD 5,70 € 

• Lisävyöhyke A / B /C 2,50 € 

• Lisävyöhyke BC / AB / D 2,80 € 

• Lisävyöhyke CD 3,20 € 

• Lisävyöhyke ABC 4,10 € 

 

Mikäli HSL muuttaa hinnoittelua, HSL-alueen matkakorvauksia muutetaan 

vastaamaan uutta hinnoittelua. 
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Mikäli reitti tapahtumaan kulkee pakosta jonkun muun vyöhykkeen kautta, 

kuin missä koti tai matkustuskohde on, tämä huomioidaan 

matkakorvauksessa. 

 

Mikäli ennakkoon on sovittu piirin työntekijän kanssa oman auton käytöstä, 

voidaan omalla autolla tehdystä matkasta korvata 35 senttiä/km. 

 

Matkakulukorvausten hakeminen 

 

Pääsääntöisesti matkakulukorvaukset haetaan piiriltä M2-järjestelmän 

kautta. 

 

Ensiapupäivystyksissä ja osassa auttamistoiminnoissa on päätetty käyttää 

Hupsis-järjestelmää matkakulujen maksamiseen. Tällöin matkakulut 

kirjataan vapaaehtoisen itsensä toimesta kyseisen (päivystys)tapahtuman 

yhteyteen viimeistään seuraavana päivänä, kun kulut ovat syntyneet. Piiri 

tarkistaa kulut ja maksaa matkakulukorvauksen osastolle. Vapaaehtoinen saa 

osastolta matkakulukorvauksen tililleen osaston prosessin mukaisesti. Mikäli 

matkustamiseen on käytetty muuta, kuin halvinta julkista kulkuneuvoa, tulee 

vapaaehtoisen toimittaa osastolle matkalasku liitteineen. Osaston tulee tehdä 

matkakorvauksista ilmoituksen tulorekisteriin. 

 

Suositus osastoille 

 
Piirin hallitus suosittaa samaa korvausperustetta käytettäväksi myös 

osastoissa. 
 

Ohjeen voimassaolo 

 

Ohje vapaaehtoisten matkakulujen korvaamisesta Punaisen Ristin Helsingin 

ja Uudenmaan piirin alueella on hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 

2.2.2021 ja on voimassa 31.12.2020 asti. Ohjetta päivitetään vuosittain ja 

hyväksytään piirihallituksessa. 
 

Lähteet 

Suomen Punainen  Risti,  2011. Suositus vapaaehtoisten kulujen 
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