Matkustaminen Tehyn koulutuksiin
Korvaamme matkasi, jos osallistut edunvalvonta- ja
järjestökoulutukseen. Saavuthan koulutuksiin ja
tapahtumiin junalla tai linja-autolla. Vaasa-AlajärviKarstula-Saarijärvi-Äänekoski-Konnevesi-KarttulaKuopio-Savonlinna-Joensuu-Ilomantsi -linja on
lentoraja, jolta Helsinkiin tulevat voivat matkustaa
lentäen.
Sovi ennakkoon koulutusassistentin tai koulutuksen
vetäjän kanssa, jos matkustat lentäen lentorajan
alapuolelta, omalla autolla tai taksilla. Ilman pätevää
syytä ja ennakkoon sopimista korvaamme matkan
edullisimpien julkisten liikennevälineiden lippujen
hintojen mukaan.
Tilaa junaliput suoraan VR:ltä ja lentoliput Suomen
Matkatoimiston kautta. Osta itse linja-autoliput ja peri
kulut matkalaskulla.
Ilmoita lippuja tilatessasi
 koulutuksen nimi, paikka ja ajankohta
 kurssikoodi, joka on koulutuksen
vahvistuskirjeessä
 yhteystietosi.
JUNALIPUT
VR-Yritysmyynnistä (ma–pe klo 8.30–15)
 puhelin 0600 19955
 sähköposti yritysmyynti(at)vr.fi
Matkaliput lähetetään kotiisi tai ilmoittamaasi
osoitteeseen. Ilmoita tarvittaessa Tehyn
asiakasnumero 1115059.
LENTOLIPUT
Suomen Matkatoimistosta (SMT) Yritys- ja
yhteisöpalvelut -tiimi (ma–pe klo 8–17)
 puhelin 010 818 9402
 sähköposti liitot(at)smt.fi
Ilmoita tilausta tehdessäsi kurssikoodi, tarvittaessa
Tehyn asiakasnumero 152292 sekä miten ja minne
liput toimitetaan (sähköisesti, postissa vai kentälle).

Toimistoajan (klo 8–17) ulkopuolella palvelee 24
tunnin päivystyspalvelu. Joka puhelusta palveluun
veloitetaan 40 euron palvelumaksu, joten käytä
palvelua vain hätätapauksissa.
 Jos et pääse tulemaan koulutukseen, muista perua
matkalippusi sieltä, mistä ne tilasit. Jos olet jo saanut
liput kotiisi, sovi niiden palauttamisesta suoraan
matkatoimiston tai VR:n kanssa.
OMAN AUTON TAI TAKSIN KÄYTTÖ
Taksin tai oman auton käytön korvauksista ja
pysäköintimaksuista on aina sovittava erikseen
koulutusassistentin tai koulutuksen vetäjän kanssa.
Kimppataksien (vähintään kolme matkustajaa) käyttö
on sallittua, mutta yksin tehtyjä taksimatkoja ei korvata.
Matkalaskussa tai sen liitteenä olevassa kuitissa pitää
lukea matkustajien nimet.
Jos liityntäliikenne esim. koti–lentoasema–koti on
järjestetty, oman auton käyttöä ei korvata. Taksin
käyttö yksin on sallittua vain, jos julkisia
liikennevälineitä ei ole ja oman auton käyttö ei ole
mahdollista.
Oman auton käyttö korvataan koulutukseen
osallistuvan yhdensuuntaisen matkan mukaisesti eli
erikseen viejän tai hakijan matkoja ei makseta.
MATKALASKU
Tee meille matkalasku, jos
 olet maksanut matkakulujasi itse
 sinulle tulee kuluja liityntäliikenteestä (esim.
matkasta kodista julkisiin liikennevälineisiin)
 käytät omaa autoasi (oltava perusteltu syy).
Matkalaskulomake jaetaan kurssilla. Liitä matkalaskun
mukaan alkuperäiset kuitit, jos olet maksanut itse
lentomatkasi, junamatkasi tai linja-automatkasi. Myös
mahdolliset taksikuitit ja parkkimaksukuitit liitetään
laskuun.
Palauta lasku koulutuksen vetäjälle tai postita se
jälkikäteen järjestäjälle kolmen kuukauden kuluessa.

