
 

 

         Hallituksen päätös 11.12.2020 
SUOMEN SALIBANDYLIITON KOULUTTAJIEN JA MAAJOUKKUEIDEN JOHTORYHMIEN 
MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2021 

Kouluttajien ja maajoukkueiden johtoryhmien jäsenten matkakustannusten korvausten osalta Salibandyliitto 
noudattaa valtion matkustussääntöä pois lukien kilometrikorvaus. 
 v. 2021 v. 2020 v. 2019 v. 2018 v. 2017 

Koko päiväraha (yli 10h) 44€ 43€ 42 € 42 € 41 € 
Osa päiväraha (yli 6h) 20€ 20€ 19 € 19 € 19 € 
Kilometrikorvaus 38 snt 37 snt 37 snt 36 snt 35 snt 
Lisämatkustaja 3 snt 3 snt 3 snt 3 snt 3 snt 
Ateriakorvaus 11€ 10,75 € 10,50 € 10,50 € 10,25 € 
Yömatkaraha 13€ 14 € 12 € 12 € 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). 

 

Ulkomaan päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan.  
Erotuomareiden matkakustannusten korvaukset on määritelty omassa erotuomareiden ja 
erotuomarivalmentajien matkustussäännössä. 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. 
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 

b) 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 

 

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 

b) 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 

 
Kaksi ateriaa puolittaa kokopäivärahan ja yksi ateria puolittaa osapäivärahan (esim. Urheiluopisto- majoitukset). 


