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yvät kollegat. Kun lähetätte SAY:n maksettavaksi kuuluvia laskuja, pyytäisin huomioimaan muutamia seikkoja. Se mitä SAY:n
nettisivuilla www.kolumbus.fi/sayf/ ja Finnanestissa matka-apurahojen maksuohjeissa sanotaan, antaa osviittaa myös muihinkin maksuihin, sillä eritelty lasku ja siihen liittyvät alkuperäiset tositteet on
vaatimuksena poikkeuksetta.
Eritelty lasku tarkoittaa sitä, että laskussa on kohta kohdalta käyty läpi jokainen syntynyt kulu ja sen
perustelu esim:
Junamatka 25 eur
Taksi
10 eur
Hotelli
100 eur
Yhteensä
135 eur
Jos haluaa summan palautuvan itselleen, pitäisi
paljastaa niinkin intiimi seikka kuin pankkitilin numero. On yllättävää, kuinka monta laskua tulee ilman tätä oleellista tietoa. Tositteiden on oltava alkuperäisiä, vain jos summasta on yli puolet korvannut jo jokin muu taho, valokopio maksumerkinnöin
käy. Ilman tositteita laskua ei makseta, tästä säännöstä ei ole jouston varaa. Laskut ja niiden tositteet ovat
juridisia asiakirjoja, niitä pitää säilyttää 10 vuotta, ja
sen takia olisi kovin suotavaa että ne olisivat koneella
kirjoitettuja. Käsin kirjoitetuista liimareunalapuista,
joille aika moni katsoo sopivaksi laskunsa laatia, on
välillä kovin vaikea saada selvää edes sitä, kuka sen
on lähettänyt. Matka-apurahoista ei makseta syntyviä matkakuluja suoraan esimerkiksi matkatoimistoille matkan järjestelyvaiheessa, vaan vasta kuitteja vastaan, sitten kun se matkakertomuskin on tehty.
Tämä siitä syystä, että se on osoittautunut ainoaksi
tavaksi saada matkakertomus puristettua paperille.
Sydänalajaoksella on erityinen onni saada omia,
Sorin Biomedican ystävällisesti heille vuosittain
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varaamia matka-apurahoja. Näitä koskevat samat
maksatussäännöt kuin muitakin SAY:n kautta maksettavia matka-apurahaoja, mutta lisäksi heidän tulee toimittaa yksi kappale matkakertomusta myös
apurahan myöntäjälle Sorin Biomedicalle sähköpostilla osoitteeseen pauli.hakli@sorinbiomedica.net.
Kokousjärjestäjät voivat laskuttaa SAY:tä suoraan
ilman että ensin tarvitsee itse maksaa syntyviä kuluja, mutta laskusta pitää jotenkin käydä ilmi, mihin
SAY:n aktiviteettiin lasku liittyy.
Laskuja tulee eri tahoilta useita joka päivä, mistä syystä en enää koe lainkaan huvittavana sellaisia
kuriositeettejä kuin 22 kuittia samassa kuoressa ilman mitään erittelyä, osa Ruotsin, osa Norjan ja osa
Suomen valuutassa. Em. lasku tuli aikaa sitten, mutta esimerkiksi tämän viikon (viikko 7) saalis on seuraava: Yksi täydellisesti eritelty lasku ilman ainuttakaan tositetta, yksi kuorellinen kuitteja, mukana liimareunalapulle laitettu käsin kirjoitettu tervehdys
ilman pankkitilin numeroa tai erittelyä, yksinäinen
lasku kirjekuoressa: 8 pläkkilyhtyä. Nämä antoivat
sysäyksen laatia tämä vuodatus.
Tosin laskutuksen ongelmat eivät ole uusia, pari
kesää takaperin olimme Kirralaisten talkooporukalla siivoamassa SAY:n Kuopiosta Helsinkiin siirrettyjä arkistoja. Sieltä arkiston kätköistä nousi edelleenkin kovin tutunoloinen kirje vuosikymmenten takaa
silloiselle rahastonhoitajalle. Kirjeessä kollega pyysi maksamaan myönnetyn matka-apurahan, mutta
samalla pahoitteli: ”Tosin en ymmärrä, mihin kaikki tositteeni ovat joutuneet. Ei kai se haittaa?” r
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