PROFESSORILIITON MATKUSTUSOHJE
luottamuksellinen (päivitetty 28.3.2022)
Liiton tilaisuuksiin matkustaessa noudatetaan liiton matkustussäännössä mainittuja
periaatteita. Matkaliput hankitaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman edullisesti.
Tarvittaessa voit myös kääntyä liiton toimiston puoleen, ensisijaisesti hotellivarauksissa,
mutta myös missä tahansa matkustukseen liittyvässä kysymyksessä. Ota tällöin yhteys
järjestösihteeri Mia Rikalaan, mia.rikala@professoriliitto.fi, puh. 09 4250 7012.
JUNALIPUT – VR
Professoriliitolla on kuitenkin laskutussopimus esim. VR:n kanssa, joka myöntää meille 15
%:n sopimusalennuksen junalipun hinnasta akavalaisena järjestönä. Jos haluatte, että
liput veloitetaan suoraan liitolta, niin käyttäkään junalippuja ostaessanne liiton
asiakasnumeroa.
Professoriliiton VR:n asiakasnumero/asiakastunniste 1103870
Liiton asiakasnumerolla lippuja voi ostaa VR:n juna-asemien lipunmyynnistä tai
Yritysmyynnistä arkisin klo 8-17 puh. 0600 19955 (1,99e + pvm / vastattu puhelu)
sekä Asiakaspalvelukeskuksesta, joka palvelee joka päivä klo 7-22 puh. 0600 41900
(1,99e + pvm / vastattu puhelu). Lipputilausta tehdessä tulee ilmoittaa liiton
asiakasnumero, lipputarve ja mahdolliset laskuun siirtyvät kustannuspaikka tai muut
tarvittavat tiedot, esim. ”Oma nimi, Professoriliiton valtuusto 23.11.2018”. Jos tarvitset
junalipun, jossa on makuuhytti, voit pyytää toimistoa hankkimaan lipun puolestasi
(verkosta ko. lippua ei liiton tunnuksella saa ostettua viimeisimmän tiedon mukaan
(10/2021)).
LENTOLIPUT – AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL (ent. SMT)
Lentoliput saa usein edullisimmin tilaamalla ne itse verkkokaupasta mahdollisimman aikaisin.

Samaten, jos lentoliput halutaan veloitettavaksi suoraan liitolta, ne voi tilata Suomen
Matkatoimiston Liitot-palvelutiimistä.
Halutessanne voitte käyttää myös Amexgbt:n Liitot -palvelutiimiä esim. lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen fi.travel@amexgbt.com tai soittamalla puh. 010 818 9402
(poistuu käytöstä 14.11.21); 09 725 22920 (15.11.21 alk.). Amexgbt:n toimisto on
avoinna arkisin klo 8-17. Muina aikoina puhelu ohjautuu automaattisesti 24 tunnin
palveluun. Lippuja tilatessa kannattaa mainita liitto, lipputarve ja muu laskuun tarvittava
tieto, esim. ”Professoriliiton valtuusto 23.11.2018”.
HOTELLIHUONEET – AKAVAN SOPIMUSHINNAT
Mikäli kokoukseen matkustamista ei voida kohtuudella edellyttää saman päivän aamuna,
osallistujalle voidaan maksaa verovapaasti kokousta edeltävä hotelliyö. Asiasta tulee sopia
etukäteen toimiston edustajien kanssa.
Akavalla on monen hotelliketjun kanssa neuvotellut, normaalia alhaisemmat
sopimushinnat. Nämä koskevat myös Professoriliittoa. Hotellihuonetta varattaessa
kannattaa mainita, että huoneen hinnassa tulisi huomioida mahdollinen Akavan

sopimusalennus ja antaa liiton nimi ja laskutustiedot (ks. alla). Jos hoidat hotellivaraukset
netissä ja maksat huoneen tuolloin itse, voit laskuttaa majoituksen liitolta matkalaskulla.
Joskus hotellit tarjoavat esim. verkkokaupasta ostettaessa hyviä tarjoushintoja, joita
tietenkin kannattaa käyttää hyväkseen. Tällöin Akavan sopimushinta ei ole voimassa.
Akavan sopimuskoodit/asiakasnumeroita ja alennuksia eri hotelliketjuihin (liiton
tilaisuudet) – huom. kaikilla ei ole erillistä numeroa, vaan pitää mainita Akavan sopimus
varattaessa:
Clarion-hotellit
Hiltonit
Holiday Inn, Crowne Plaza
Helsinki (Hesperia), Indigo
(Bulevardi)
Kämp Collection Hotels
Lapland Hotels
Nordic Choice -hotellit
Primehotellit
Radisson Blu -hotellit
Scandic-hotellit
S-ryhmä Sokos Hotels

ei koodia
-20 % päivän hinnasta
D000004165 -10 % päivän hinnasta
954293803
-10 % päivän hinnasta

AKAVA
ei koodia
ei koodia
AKAVA
61164
D000004165
22372267

-15 % varaushetken hinnasta
-15 % varaushetken hinnasta
-10 % päivän hinnasta
-15 % päivän hinnasta
-11 % päivän hinnasta
-10-13 % päivän hinnasta, -5 % Pohjoismaat
-11 % päivän hinnasta, ei Tallinna (erill. sop.)

Professoriliiton laskutustiedot
Professoriliitto ry
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki
E-laskuosoite: 003702211602, välittäjätunnus: OKOYFIHH
Y-tunnus 0221160-2

