KUOPION PURSISEURA ry
MATKUSTUSOHJESÄÄNTÖ
HYVÄKSYTTY KUOPION PURSISEURAN HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 22.1.2019

Tätä matkustusohjesääntöä noudatetaan matkustettaessa Kuopion Pursiseuran toimeksiannosta
tai matkustettaessa kilpailu-, leiri-, koulutus- tai muihin vastaaviin tapahtumiin siten, että seura
osallistuu kustannuksiin.

I Yleiset periaatteet
1. Matka on suoritettava tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että siitä ei aiheudu kustannuksia enempää kuin tehtävien hoitaminen välttämättömästi vaatii.
2. Matka katsotaan alkaneeksi, kun henkilö lähtee matkalle asunnoltaan. Matkavuorokausi on
24 tuntia. Matka katsotaan päättyneeksi, kun henkilö palaa asunnolleen.
3. Matkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta
matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista matkustamiseen
kuuluvista maksuista.
Oman auton käytöstä on sovittava erikseen. Kilometrit korvataan todellisten ajokilometrien
mukaisesti. Matkan pituus tarkistetaan Google Maps tai vastaavan karttasovelluksen
avulla.
4. Kilpailumatkojen kustannusten korvaamisesta päättää kilpailutoimikunta talousarvion sallimissa rajoissa. Junioreiden kilpailu- ja leirimatkojen kustannusten korvaamisesta päättää
juniori- ja kevytvenetoimikunta talousarvion sallimissa rajoissa.
5. Laskusta on käytävä ilmi kilpailu, aika, paikka, lähtöaika Kuopiosta, tuloaika Kuopioon ja
matkan kesto ja reitti. Lisäksi laskuun on liitettävä alkuperäinen kuitti kilpailun osallistumismaksusta.
6. Matkalasku on toimitettava kuukauden kuluessa matkan päättymisestä ao. jaoston hyväksymänä pääsihteerille, kilpailumatkoista kuitenkin syyskuun loppuun mennessä. Mukaan
on liitettävä tulosluettelo.
7. Kallavesj’-messuja koskevista kotimaan matkoista voi päättää messutoimikunta.

II Päivärahan ja matkakorvausten maksaminen
1. Toimihenkilöt, jotka ovat Kuopion Pursiseura ry:n palkkaamia.
Kotimaan matkoilla noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa valtion matkustussääntöä. Ulkomaan matkojen matkustamiskorvauksista ja päivärahoista päättää hallitus erikseen.
2. Seuran jäsenet, jotka matkustavat hallituksen luvalla tai lähettäminä.
Kotimaan matkat:
•
•

kokopäiväraha 18,00 €
osapäiväraha 8,00 € (kesto yli 6 tuntia, mutta alle 12 tuntia)

Ulkomaan matkojen matkustamiskorvauksia ja päivärahoista päättää hallitus erikseen.
Oman auton käytöstä maksetaan korvauksena 23 snt/km. Mikäli auton käyttäjä joutuu kuljettamaan seuran jäseniä, korotetaan kilometrikorvausta 2 snt/km. Mikäli osallistumismaksuun/ohjelmaan ei sisälly ruokailua, maksetaan 18,00 euron suuruinen päiväraha/päivä.
Seuran hallitus voi päättää, että jonkun runsaampaa ajoa vaativassa hankkeessa, esimerkiksi rakennushankkeessa, tarvittava oman auton käyttö korvataan valtion matkustussäännön mukaista kilometrikorvausta käyttäen.
3. Koulutusmatkat
Matkoihin on saatava lupa koulutuspäälliköltä etukäteen.
Milloin seuran jäsen seuran lähettämänä osallistuu kotimaassa veneilyyn tai turvallisuuteen
liittyvään koulutustilaisuuteen, maksaa seura kurssimaksun ja kohtuullisen yöpymiskorvauksen kurssin ajalta. Mikäli kurssimaksuun ei sisälly ruokailua, maksetaan 18,00 euron
suuruinen päiväraha/kurssipäivä. Matkakustannusten korvaaminen ks. kohta 2.
4. Kilpailumatkojen matkakorvaukset
Junioreiden kilpailumatkojen kustannusten korvaamisesta päättää juniori- ja kevytvenetoimikunta talousarvion sallimissa rajoissa. Muiden kilpailumatkojen korvaamisesta päättää
kilpailutoimikunta talousarvion sallimissa rajoissa. Seuran kaluston kuljettamisesta korvataan kohdan 2 mukainen kilometrikorvaus.

Kilpailu- ja leirimatkojen kustannusten korvausten periaatteet:
•
•
•

•
•

Matkustettaessa käytetään kimppakyytejä.
Matkakustannusten omavastuu on 20 euroa/matka.
Korvauksen piiriin kuuluvat kilpailut (toimikunnan kilpailuohjelmassa olevat):
o Kotimaan ranking
o SM-kilpailut ja LM-kilpailut
o Ulkomaan arvokilpailut
Kotimaan ranking-, SM- ja LM- kilpailuihin osallistuville korvataan matkakustannukset 200
euroon asti/kausi toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
Ulkomaan arvokilpailumatkojen korvausperiaatteet:
o Luokkaliiton karsintakilpailun kautta paikan saaneille korvataan kilpailumatkat seuraavasti, kuitenkin korkeintaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti:
▪ PM-kilpailut 200 €
▪ EM- ja MM- kilpailut Euroopassa 400 €
▪ EM- ja MM- kilpailut Euroopan ulkopuolella 600 €
o Muut kuin karsintakilpailun kautta osallistuvat:
▪ PM-kilpailut 100 €
▪ EM- ja MM- kilpailut Euroopassa 200 €
▪ EM- ja MM- kilpailut Euroopan ulkopuolella 300 €

