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MATKUSTAJA 
Palvelupisteen 
matkasihteeri 

 
Hyväksyjä 

 
Certia 

  

MATKUSTAJA 
Palvelupisteen 
matkasihteeri 

 
Hyväksyjä 

 
Certia 

 

KOTIMAAN  
MATKA  
 
 
matka- 
järjestelyt 
yksikössä 
 
rekisteröinti/ 
osall.maksut  
yksikössä  
 
vain lyhyt 
ketju käytössä  
 

 

 MATKASUUNNITELMA 
VAIN jos haetaan 
matkaennakkoa 
(ennakkovälilehdelle) 

 Otsikko-kenttään:  
reitti 

 Kuvauskenttään:  
matkan tarkoitus, 
matka-aika 

 Lisäksi  
kuvauskenttään 
tärkeä merkitä  
selvästi 
PROJEKTITIETO 
( projektin nimi) 
palvelupisteen 
matkasihteerin 
tekemää  tiliöintiä 
varten  

 
 lähettää  

palvelupisteen 
matkasihteerille    

 

 tarkistaa 
suunnitelman, 
palauttaa 
tarvittaessa 
matkustajalle 
täydennettäväksi 

 

 reitittää 
hyväksyjälle    

 

 tarkistaa ja 
hyväksyy 
suunnitelman 

 

 Travelista 
ilmoitus 
matkustajalle  
suunnitelman 
hyväksymisestä 

 

 hoitaa  
maksuun 
mahd. 
matka-
ennakon  

 

M 
 
A 
 
T 
 
K 
 
A 

 

 tekee 
MATKALASKUN  
(tai muuttaa 
suunnitelman 
matkalaskuksi) 

 tarkistaa ja 
täydentää tiedot 

 AREAN 
MATKAENNAKOT 
- odotettava että 
näkyvät ennakko-
välilehdellä 
- muistaa kohdistaa  
ko. matkaa koskevat   
(muut ennakot 
jäävät odottamaan)   

 EI TILIÖINTIÄ 
(palvelupisteen 
matkasihteeri 
hoitaa tiliöinnin)  

 LIITTEET 
skannaa kuitit 
liitteeksi. myös  
e-lippu (tiff/pdf, 
mustavalk. teksti) 

 ALKUPERÄISET 
kuitit sis.postissa: 
Matkasihteerin 
nimi / 4PALPISTO     

 lähettää 
palvelupisteen 

 

 tarkistaa 
matkalaskun  
ja palauttaa 
tarvittaessa 
matkustajalle 
täydennettäväksi  

   tiliöi 
matkakuvaus-
kentässä 
ilmoitetun  
projektitiedon 
perusteella   

 

 lähettää 
hyväksyjälle 

 

 tarkistaa 
projektitiedot  

 hyväksyy  
matkalaskun  

 

 hoitaa 
maksuun 



matkasihteerille  

  

MATKUSTAJA 

Palvelupisteen 
matkasihteeri 

 
Hyväksyjä 

 
Certia 

  

MATKUSTAJA 

Palvelupisteen 
matkasihteeri 

 
Hyväksyjä 

 
Certia 

 

ULKOMAAN 
MATKA  
 
 
matka- 
järjestelyt 
yksikössä 
 
rekisteröinti/ 
osall.maksut 
yksikössä  
 
matka- 
vakuutus- 
kortit 
palvelu- 
pisteestä 
(v. 2010 IF-
vakuutus- 
yhtiö) 
 
vain lyhyt 
ketju 
käytössä  
 

 

  MATKASUUNNITEL-
MA AINA, jotta 
matkavakuutus 
voimassa  

 Otsikko-kenttään:  
reitti 

 Kuvauskenttään:  
matkan tarkoitus, 
matka-aika 

 Lisäksi  
kuvauskenttään 
tärkeä merkitä  
selvästi 
PROJEKTITIETO  
(projektin nimi ) 
palvelupisteen 
matkasihteerin 
tekemää tiliöintiä 
varten  

 Mahdollinen 
matkaennakko 
ennakkovälilehdelle 

 

 lähettää  
palvelupisteen 
matkasihteerille 

 

 

 tarkistaa 
suunnitelman, 
palauttaa 
tarvittaessa 
matkustajalle 
täydennettäväksi 

 

 lähettää 
hyväksyjälle  

 

  tarkistaa ja 
hyväksyy 
suunnitelman 

 

 Travelista 
ilmoitus 
matkustajalle  
suunnitelman 
hyväksymisestä  

 

 hoitaa 
maksuun   
mahd. 
matka-
ennakon  

 
M 
 
A 
 
T 
 
K 
 
A 

 

 muuttaa 
suunnitelman  
MATKALASKUKSI 

 tarkistaa ja 
täydentää tiedot 

 AREAN 
MATKAENNAKOT 
- odotettava että 
näkyvät ennakko-
välilehdellä 
- muistaa kohdistaa  
ko. matkaa koskevat   
(muut ennakot 
jäävät odottamaan)   

 EI TILIÖINTIÄ 
(palvelupisteen 
matkasihteeri 
hoitaa tiliöinnin)  

 LIITTEET 
skannaa kuitit 
liitteeksi. myös  
e-lippu (tiff/pdf, 
mustavalk. teksti) 

 ALKUPERÄISET 
kuitit toimitetaan 
sis. postissa: 
Matkasihteerin 
nimi / 4PALPISTO 

 lähettää 
palvelupisteen 
matkasihteerille  

 

 

  tarkistaa 
matkalaskun  
ja palauttaa 
tarvittaessa 
matkustajalle 
täydennettäväksi  

 tiliöi 
matkakuvaus-
kentässä 
ilmoitetun  
projektitiedon 
perusteella   

 

 lähettää 
hyväksyjälle 

 

 tarkistaa 
projektitiedot  

 hyväksyy 
matkalaskun 

 

 hoitaa 
maksuun 

 


