Suomen Karateliitto ry
Valimotie 10
00380 Helsinki
SUOMEN KARATELIITTO RY
MATKUSTUSSÄÄNTÖ 2019
Säännöstössä luottamushenkilöillä tarkoitetaan hallituksen, valiokuntien- ja työryhmien jäseniä, karatetuomareita,
toimitsijoita, liiton omia kouluttajia, valmentajia ja muita luottamustoimissa toimivia henkilöitä.
1. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
1.1 Matkat tulee pääsääntöisesti suorittaa aina halvinta julkista kulkuneuvoa käyttäen = VR2. Matkalipun kopio, tai
kuitti maksetusta matkalipusta on aina liitettävä matkalaskuun.
1.2 Oman auton käytöstä korvataan 0,27 € / km v. 2019.
2. MAJOITUSKULUT
2.1 Majoitus, silloin kun se tehtävien hoidon kannalta on aiheellista, on järjestettävä kulloinkin edullisimpana ja
tarkoituksenmukaisimpana hotellitason majoituksena. Ensisijassa käytetään aina ketjua, jonka kanssa liitolla on
voimassaoleva yhteistyö-/majoitussopimus.
3. PÄIVÄRAHAT
3.1 Päivärahaa voidaan maksaa vain kun Verohallituksen yleiset päivärahan maksuedellytykset täyttyvät.
3.2 Päivärahaa voidaan maksaa Olympiakomitean jäsenliitoilleen kulloinkin antaman suosituksen mukaisesti ja
suuruisena:
• liiton hallituksen ja valiokuntien edustajille
• tuomareille silloin kun he liiton kutsusta toimivat kilpailuissa tuomareina ja/tai liiton virallisella
tuomarikurssilla kutsuttuina opettajina
• liiton virallisille kouluttajille liiton koulutusohjelman mukaisissa koulutuksissa, edellyttäen etteivät
he saa mitään muuta korvausta (=Urheiluopistojen maksamat kouluttajapalkkiot tms.)

•

•
•

Päivärahaa ei makseta ellei tapauskohtaisesti toisin sovita
kilpailijoille, urheilijoille ja valiokuntien jäsenille kilpailuista, näytöksistä, kokouksista ja SP/PRtehtävistä.
Päivärahojen enimmäismäärät v. 2019
osapäivärahan määrä (kun matka kestänyt yli 6h) 12,00 €
kokopäivärahan määrä (kun matka kestänyt yli 10h) 25,00 €
Mikäli matkaan liittyvässä tilaisuudessa tarjotaan lämmin ateria maksetaan päiväraha aina 50 %
alennettuna.

4. ULKOMAAN PÄIVÄRAHA
4.1 Ulkomaan päivärahan enimmäismäärä kaikissa maissa on 25 €/täysi 24h matkavuorokausi.
4.2 Karateliiton hallitus nimeää / hyväksyy ulkomailla liittoa edustavat ja päivärahaan oikeutetut henkilöt aina
tapauskohtaisesti erikseen. Muille kuin näin nimetyille ei ulkomaan päivärahaa makseta.
5. ATERIAKORVAUKSET
5.1 Ateriakorvauksia ei makseta.
6. KORVAUS TYÖANSION MENETYKSISTÄ
6.1 Työansion menetyksestä ei suoriteta korvauksia.
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7. LÄÄKÄRIEN PALKKIOT KILPAILUISSA JA KOULUTUKSISSA
7.1 Lääkärien ja muun tarvittavan lääkintähenkilöstön palkkiot maksetaan kohtuullista laskua vastaan tapauskohtaisesti ennakkoon sopien.
8. ERITYISTAPAUKSET
8.1 Erityisistä syistä näistä säännöistä voidaan poiketa liittohallituksen suostumuksella vahvistetun budjetin sallimissa
rajoissa.
8.2 Suomen Karateliitto ry:n A-tuomareille maksetaan päivärahaa kotimaassa 42,00 € / päivä
(osapäiväraha 18,00€), sekä kilometrikorvausta 0,43€ / km
8.3 Edustusryhmän valmentajille ja urheilijoille laaditaan henkilökohtaista matkustusta koskevat kirjalliset sopimukset
soveltaen tämän matkustussäännön määräyksiä.
9. MUUTA
9.1 Matkustettaessa on aina pyrittävä käyttämään yhteiskuljetusta.
9.2 Valiokunnat ovat velvollisia sopeuttamaan valiokuntansa matkustuksen ja matkakustannukset ao. valiokunnan
vahvistettuun budjettiin ja huomioimaan mahdolliset budjettimuutokset vuoden aikana.
9.3 Matkalasku liitteineen on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa matkan päättymisestä ja toimitettava Karateliiton
toimistoon tai sääntöjen mukaisesti valiokunnan puheenjohtajan tarkastettavaksi. Matkalasku on laadittava
Karateliiton matkalaskulomaketta käyttäen. Laskussa on aina oltava valiokunnan tai työryhmän puheenjohtajan
tarkastusmerkintä.
9.4 Kilometrikorvauksen ja päivärahojen maksussa huomioidaan TVL 71§:n muutos, jonka mukaan yleishyödyllinen
yhteisö voi maksaa ilman palkkaa, tai palkkiota yhteisön toiminnassa mukana oleville matkakustannusten
korvausta verottomasti. Laissa olevia ylärajoja noudatetaan: kilometrikorvauksissa oman auton käytöstä voidaan
maksaa enintään 3000 € vuodessa ja päivärahoja enintään 20 päivältä vuodessa.
9.5 Matkalaskut maksetaan kerran kuukaudessa kuun viimeisenä päivänä. Syy muutokseen on ilmoitusvelvollisuus
tulorekisteriin. Tulorekisteri on verohallinnon ylläpitämä kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Rekisteri
tulee käyttöön 1.1. 2019.
9.6 Tämä matkustussääntö on voimassa 10.1.2019–31.12.2019.
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