Hallituksen päätös 17.12.2019

SUOMEN SALIBANDYLIITON LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN
KORVAUKSET 2020
Salibandyliitto noudattaa valtion matkustussääntöä pois lukien kilometrikorvaus. Erikseen sovittavalla tavalla
voidaan maksaa myös alempia korvauksia.

Koko päiväraha (yli 10h)
Osa päiväraha (yli 6h)
Kilometrikorvaus
Lisämatkustaja
Ateriakorvaus
Yömatkaraha

v. 2020
43€
20€
33 snt
3 snt
10,75€
14€

v. 2019
42 €
19 €
33 snt
3 snt
10,50 €
12 €

v. 2018
42 €
19 €
32 snt
3 snt
10,50 €
12 €

v. 2017
41 €
19 €
31 snt
3 snt
10,25 €
12 €

v.2016
40 €
19 €
33 snt
3 snt
10€
12 €

(Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello
21.00 - 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita
majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta).

Osallistuminen Salibandyliiton hallituksen tai sen nimeämien valiokuntien, toimikuntien tai työryhmien
kokouksiin sekä ikäluokkavalmentajat ja maajoukkuepelaajat (miesten ja naisten maajoukkueet)
Salibandyliitto maksaa matkakustannukset pääsääntöisesti juna- tai linja-autolippujen perusteella. Lento, taksi tai
oman auton käyttö korvataan, mikäli ne ovat järkevin matkustusmuoto. Kilometrikorvaus on 33 snt/km.
Koko päiväraha (yli 10h) on 43 €, ja osa päiväraha (yli 6h) on 20 €. Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain.
Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Matkustaminen Salibandyliiton nimettynä edustajana
Salibandyliitto maksaa aiheelliset matka- ja majoituskustannukset (juna, laiva, lento, taksi, hotelli). Kotimaan
edustuksessa oman auton käytöstä korvataan 33 snt/km, mikäli oma auto on järkevin matkustusmuoto. Päivärahat ja
muut korvaukset maksetaan normaalisti matkustussäännön ohjeiden mukaisesti.
Kohtuullinen hotellimajoitus korvataan, mikäli se on aiheellista.
Kilometrikorvauksen ja päivärahojen maksussa huomioidaan TVL säännös, jonka mukaan yleishyödyllinen yhteisö voi
maksaa ilman palkkaa tai palkkiota yhteisön toiminnassa mukana oleville matkakustannusten korvauksia verottomasti
seuraavasti: Kilometrikorvauksia oman auton käytöstä enintään 2 000 euroa vuodessa ja päivärahoja enintään 20
päivältä.
Koko päiväraha (yli 10h) on 43 €, ja osa päiväraha (yli 6h) on 20 €. Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain.
Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.
Ulkomaan päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan. (kts. www.vm.fi tai www.vero.fi)
Jos jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan,
päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen

kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan
kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.
Maajoukkuepelaajille (naiset ja miehet) kulut korvataan yllä mainituin korvauksin, erillisen sopimuksen mukaan. Mikäli
korvauksen saaja on itse valinnut oman auton käytön tilanteessa, jossa julkinen kulkuvälinen olisi ollut järkevin tai
kustannustehokkain, hänelle korvataan todelliset ajetut kilometrit pienemmällä kilometrikorvauksella, siten että
loppusumma ei ylitä julkisen kulkuvälineen tasoa.
Mikäli suorituksen saaja on näiden kustannustenkorvausten osalta jostain syystä (yhtiömuoto tai muu) verovelvollinen
niin mahdollinen alv tai kustannuskorvausten verollisuus ei saa johtaa siihen, että Salibandyliiton tässä päätöksessä
mainitut korvaussummat ylittyvät.

TARKENNUKSIA JA ESIMERKKEJÄ PÄIVÄRAHAN LASKEMISEEN
Kokopäiväraha, kun matka kestää 10 h–25 h; Osapäiväraha= puolipäiväraha, kun matka kestää alle 10 h
Kokopäivärahan puolikas (Huom! ei ole sama kuin osapäivä- tai puolipäiväraha), kun matkustaja on saanut
kokopäivärahaan oikeuttavana aikana kaksi ateriaa. Osapäivärahan puolikas, kun matkustaja on saanut
osapäivärahaan oikeuttavana aikana yhden aterian.
Periaate:
Henkilö on oikeutettu kokopäivärahaan, kun matka kestää vähintään 10 h. Ensimmäinen matkavuorokausi täyttyy, kun
tulee kuluneeksi 24 h matkan alkamisesta. Mikäli matka-aika on alle 10 h, saa matkustaja osapäivärahan.
Esimerkit:
a)

matka alkoi 1.6. klo 12.00 -> matka päättyi 1.6. klo 23.00 (11 h) => 1 kokopäiväraha
matka alkoi 1.6. klo 12.00 -> matka päättyi 2.6. klo 13.00 (25 h) => 1 kokopäiväraha
c) matka alkoi 1.6. klo 12.00 -> matka päättyi 1.6. klo 21.00 (9 h) => 1 osapäiväraha

b)

Ensimmäisen matkavuorokauden jälkeen (24 h) kertyvät lisäpäivärahat seuraavasti:
Mikäli ensimmäinen matkavuorokausi (24 h) ylittyy vähintään 6 tunnilla, on matkustaja oikeutettu kahteen
kokopäivärahaan. Mikäli ensimmäinen matkavuorokausi ylittyy vähintään 2 tunnilla ja enintään 6 tunnilla, on
matkustaja oikeutettu kokopäivärahan lisäksi yhteen osapäivärahaan.
Esimerkit:
a)

matka alkoi 1.6. klo 12.00 -> matka päättyi 2.6. klo 19.00 (31 h) => 2 kokopäiväraha
matka alkoi 1.6. klo 12.00 -> matka päättyi 2.6. klo 17.00 (29 h) => 1 kokopäiväraha ja 1 osapäiväraha
c) matka alkoi 1.6. klo 12.00 -> matka päättyi 2.6. klo 14.00 (26 h) => 1 kokopäiväraha ja 1 osapäiväraha

b)

Kaksi ateriaa puolittaa kokopäivärahan ja yksi ateria puolittaa osapäivärahan (esim. urheiluopistomajoitukset).

