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MATKUSTUSSÄÄNTÖ
Matkalaskun kaikki kohdat tulee täyttää huolellisesti. Matkalaskuun tulee liittää tarvittavat liitteet
ja/tai alkuperäiset kuitit. Matkalasku tulee palauttaa viipymättä matkan jälkeen. Ohjaajien /
valmentajien ohjausmatkalaskut on palautettava kauden viimeisen ohjauskerran jälkeen kahden
kuukauden sisällä. Yli kahden kuukauden vanhoja matkalaskuja ei makseta.
MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS
Matkat korvataan pääsääntöisesti halvimman julkisen (linja-auto, juna) matkustustavan mukaan.
Oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaukset, jos auton käyttö on halvin matkustustapa (ns.
kimppakyydit) tai liikenneyhteyksien, varusteiden kuljetuksen tms. syyn vuoksi välttämätöntä –
selvitys vaaditaan. Ohjaajat / valmentajat voivat laskuttaa ohjausmatkat joko oman auton käytön tai
linja-auton mukaan.
Taksin käytöstä ja lentomatkustuksesta on sovittava etukäteen toimialavastaavan / johtokunnan
kanssa.
Aiheelliset majoituskulut voidaan korvata. Majoituskulujen korvaamisesta tulee sopia etukäteen
toimialavastaavan / johtokunnan kanssa.
Matkalaskut tarkastaa toimialavastaava, rahastonhoitaja tai puheenjohtaja.
PÄIVÄRAHAT
Ohjaajat ja seuratoimijat;
- Päivärahoja ei makseta.
Seuratyöntekijä;
- Kokopäiväraha maksetaan, jos matka on kestänyt yli 10 tuntia ja puolipäiväraha, jos matka on
kestänyt yli 6 tuntia. Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli
kahdella tunnilla, maksetaan uusi puolipäiväraha ja yli kuudella tunnilla, uusi kokopäiväraha.
Päiväraha voidaan suorittaa kun matka ulottuu yli 50 km etäisyydelle varsinaisesta työpaikasta tai
asunnosta, riippuen siitä kummasta matka on tehty. Päiväraha maksetaan kokonaista
matkavuorokautta kohti. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta.
- Mikäli seuratyöntekijä on aikasäädösten perusteella oikeutettu kokopäivärahaan, mutta on saanut
kaksi ilmaisateriaa, maksetaan kokopäivärahasta puolet. Mikäli seuratyöntekijä on aikasäädösten
perusteella oikeutettu puolipäivärahaan, mutta on saanut yhden ilmaisaterian, maksetaan
puolipäivärahasta puolet. Ilmaisen aterian maksajalla ei ole merkitystä päivärahan laskennassa.
- Mikäli matkaan sisältyy täysi ylläpito aterioineen ei päivärahoja makseta.
MATKAT KORVATAAN SEURAAVILTA MATKOILTA
Ohjaajat / valmentajat 1) työmatkoja

- ohjausmatkat
- matkat seuran näytöksiin, jos oma ryhmä esiintyy
2) luottamushenkilönä matkat
- toimialavastaavan tai johtokunnan koolle kutsumat
kokoukset ja palaverit (ei sääntömääräiset vuosikokoukset)
- Voimisteluliiton kokoukset ja seminaarit
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Johtokunta ja seuratoimijat, luottamushenkilönä matkat
- seuran kokoukset ja palaverit tapauskohtaisesti (ei
sääntömääräiset vuosikokoukset)
- seuran näytökset, mikäli on näytöksessä vastuutoimijana
- Voimisteluliiton kokoukset ja seminaarit
Seuratyöntekijän matkakustannukset korvataan johtokunnan tai puheenjohtajan hyväksymiin
koulutuksiin ja tapahtumiin.

MATKAKUSTANNUSTEN KILOMETRIKORVAUKSET OHJAAJILLE / VALMENTAJILLE
JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE
Km-korvaus työntekijänä
Km-korvaus luottamushenkilönä

0, € / km
0,26 € / km

omavastuu 5 km / suunta
ei omavastuuta

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET SEURATYÖNTEKIJÄLLE
Km-korvaus oman auton käytöstä
0, € / km
Kokopäiväraha
38,00 €
Puolipäiväraha
17,00 €
Ulkomaan päivärahat verohallituksen
mukaan

jos 2 ilmaista ateriaa > 50 %
jos 1 ilmainen ateria > 50 %
aterioiden vähennys kuten kotimaan pr

