
 

 

 
 

PÄIVÄRAHA – VEROLLINEN  Grynos-ohjelmassa 
 
Maksetaan Jokihelmen opiston toiminta-alueen ulkopuolelta tuleville opettajille. 
Päivärahat maksetaan kuukausittain palkanmaksun yhteydessä. 
 

• Osapäiväraha on 20 € 
o  silloin kun työmatka on yli 8 tuntia tai yli 6 tuntia, mikäli enemmän kuin 3 tuntia 

matkasta on tapahtunut klo 16.00–07.00  
 

• Kokopäiväraha on 43 €, mikäli matka on kestänyt yli 12 t.  
 
 
Mene sivulle: https://pisa.grynos.com/Jokihelmi/ 

Käyttäjätunnus: sähköpostiosoitteesi 

Salasana Jos sinulla ei ole ennestään salasanaa Grynos ohjelmaan esim. opiskelijan 
ominaisuudessa, pyydä toimistoa luomaan se sinulle seuraavasti: 

 (ensimmäinen kirjain isolla ja muut pienellä) ja syntymäaikasi 4 ensimmäistä numeroa kaikki 
yhteen kirjoitettuna. Esim. Jaana0204 

Sinulle avautuu seuraavanlainen näkymä: 

 

 
Tuntiopettajan näkymässä on välilehti "Matkalasku", jos henkilölle on annettu toimistosta 
oikeus. Jos ei näy, niin pyydä toimistoa lisäämään se. 
 

Tässä välilehdessä käyttäjä voi luoda uuden matkalaskun painikkeella "Uusi" 

https://pisa.grynos.com/Jokihelmi/


 
• Valitse aloitus- ja lopetuspäivään se kuukausi, jota olet laskuttamassa (kk kerrallaan)  

• Valitse näkymästä kurssit ruksilla, joille tulee päivärahoja 

• Lopuksi paina alhaalta "Valitse" painiketta. 

• Ohjelma luo valintojen perusteella matkalaskun. 

• klikkaa hiirellä matkalaskuriviä ja paina ”avaa” painiketta. 
 
 

 
 

• Sait näyttöön matkalaskun, jossa on samalle päivälle meno kotoa ensimmäiseen 
työpisteeseen - ja paluumatkan viimeisestä työpisteestä kotiin. Kaksi riviä tarkoittaa siis 
yhden päivän matkaa. 

 
 

 
• Jos matkustat vain yhdessä kunnassa, niin poista toinen saman päivän matka laittamalla 

ruksi poistettavan matkan eteen. Ja taulukon alhaalta painetaan poista rivi -nappia. Ja 
sen jälkeen taulukon yläpuolella tallenna nappia. Jäljelle jää vain yksi matka/pv. Tee 
samoin muihin päiviin. Voit ruksittaa kaikki poistettavat matkat siis kerralla. 

• Jos matkustat saman päivän aikana vähintään kahdessa eri kunnassa, niin päiväraha tulisi 
jakaantua kumpaankin kuntaan tasaisesti lukukauden aikana. Tällaisissa tapauksissa 
valitse joka toinen kerta päivärahariville menomatka ja joka toiselle paluumatka. 
 

• Klikkaa ensimmäinen matka aktiiviseksi ja valitse alhaalta matkatiedoista Ajoneuvo-
kohtaan esim. puolipäiväraha ja merkitse Matkakohtaan 1 (1 kpl). Osoite tiedot 
häviävät samalla taulukosta. Tallenna taas taulukon yläpuolelta.  

 
 



 

 

 

 
 

• Näet oikeassa reunassa Matkan kohdalla 1 kpl ja yhteensä-kohdassa puolipäivärahan 
summan.  

• Tee samalla tavalla kaikki matkat. 

• Lopuksi paina Valmis taulukon yläpuolelta. Toimistossa tarkastetaan tekemäsi päiväraha-
anomus ja laitetaan eteenpäin hyväksyjälle ja päivärahat maksetaan palkan yhteydessä. 
 

 
 
 


