Matkustus-  ja  kulukorvaukset  sekä  palkkiot  -sääntö    
Jousiampujain  liitto  
  
I  Yleistä  
Tämä  sääntö  koskee  Suomen  Jousiampujain  liitolle  tehtäviä  matka-  ja  kululaskuja,  sekä  palkkiota.  
Korvaukseen  oikeuttaa  Jousiampujain  liiton  toimihenkilön  määräyksestä  tehtävä  matka,  kulu  tai  sovittu  
palkkio,  jonka  henkilö  tekee  Jousiampujain  liiton  tehtävien  hoitamista  varten.    
  
Matkoista,  matkakorvauksista,  kuluista  ja  palkkiosta  on  sovittava  hyvissä  ajoin  ennen  matkaa  Jousiampujain  
liiton  toimihenkilön  kanssa.  
  
Korvaukset  maksetaan  esitettyjä  matka-  ja  kululaskuja  vastaan  kuitteineen  ja  palkkiot  sopimuksen  
mukaisesti.  
  
Matkakorvausten  ja  palkkioiden  maksua  varten  korvauksen  saajan  tulee  ilmoittaa  nimensä  ja  pankkitilin  
lisäksi  henkilötunnus  ja  osoite.    
  
Korvaukset  on  haettava  sen  kalenterivuoden  aikana,  jolloin  kulu  on  aiheutunut.  Mikäli  henkilö  on  
matkakorvaukseen  oikeuttavalla  matkalla  vuoden  vaihteessa,  tulee  siitä  aiheutuva  matkalasku  tehdä  
välittömästi  matkan  jälkeen.  
  
Tämä  sääntö  on  voimassa  toistaiseksi.  
  
II  Matkakorvaukset  
1.   Matka  on  aina  tehtävä  niin,  että  Jousiampujain  liitolle  siitä  aiheutuvat  kokonaiskustannukset  
(palkkiot,  matkat,  päivärahat,  majoituskorvaus)  muodostuvat  mahdollisimman  pieniksi.	
  
2.   Päivärahat  määräytyvät  vuosittain  Valtion  matkustussäännön  mukaisesti,  joista  Jousiampujain  liiton  
hallitus  päättää  henkilöstölle  ja  luottamushenkilöille  korvattavien  maksujen  suuruudet  vuosittain.	
  
3.   Yleisillä  kulkuneuvoilla  matkustettaessa  korvataan  matkakulut  2.  luokan  virallisen  taksan  mukaan  
makuuvaunu-  tai  paikkaliput  tarvittaessa  huomioon  otettuna.  Yleisillä  kulkuneuvoilla  matkustettaessa  
on  matkakulujen  kuitit  liitettävä  matkalaskuun.	
  
4.   Oman  auton  käytöstä  kilometrikorvauksia  ei  pääsääntöisesti  makseta,  jos  kyseiselle  välille  on  
olemassa  julkinen  yhteys.  Kilometrikorvaukset  maksetaan  vain,  jos  se  tulee  edullisemmaksi  kuin  
julkinen  taksa,  yhteydet  ovat  aikataulultaan  kohtuuttomat  tai  mukana  on  niin  paljon  työtehtävään  
kuuluvaa  tavaraa,  ettei  sen  kuljettaminen  ole  yleisellä  kulkuneuvolla  kohtuullista.  (normaalit  
matkatavarat  eivät  muodosta  tällaista)  tai  kilometrikorvauksesta  on  sovittu  etukäteen  matkan  
hyväksyjän  kanssa.	
  
Jos  matkustaja  haluaa  käyttää  omaa  autoaan,  vaikkei  kilometrikorvauksia  maksettaisi,  maksetaan  
matkakustannukset  tällöin  yleisen  kulkuneuvon  taksojen  mukaisesti.    
Korvaus  oman  auton  käytöstä  maksetaan  Valtion  matkustussäännön  mukaisesti  henkilöstölle  ja  
luottamushenkilöille  Jousiampujain  liiton  hallituksen  päätöksen  mukaisesti  0,32€  /  km.  
5.   Majoittumisesta  maksetaan  korvaus  matkalaskuun  liitettävän  majoitusliikkeen  antaman  tositteen  
mukaan.  Jousiampujain  liiton  toimihenkilö/ylempi  luottamushenkilö  ratkaisee  majoituksen  
tarpeellisuuden  olosuhteiden  niin  vaatiessa  etukäteen.  Matkustajan  on  osoitettava  matkustustavan  ja  
majoituksen  edullisuus.	
  
6.   Muut  kulut  korvataan,  mikäli  ne  ovat  perusteltuja,  sovittuja  ja  matkanteon  kannalta  välttämättömiä  
kulukuitteja  vastaan.	
  
7.   Matkaennakkoa  matkustamiskustannuksista  tai  majoittautumis-  ja  hotellikorvauksista  on  oikeus  
saada  vain,  mikäli  henkilön  käyttöön  ei  ole  luovutettu  luottokorttia.	
  
8.   Matkakorvaukset  maksetaan,  kun  ne  on  käsitelty  Jousiampujain  liiton  hyväksymisprosessin  
mukaisesti.	
  
9.   Tulkintaohjeena  käytetään  Valtion  matkustussääntöä.	
  
  
  
III  Kulukorvaukset  
1.   Kulukorvaukseksi  hyväksytään  perustellut,  etukäteen  sovitut  ja  kohtuuhintaiset  kulut.	
  
2.   Kuluista  on  aina  esitettävä  kululasku  ja  kuitti.	
  
3.   Ensisijaisesti  tavara/palvelu  on  hankittava  Jousiampujain  liiton  yhteistyökumppanilta,  muutoin  tarkan  
harkinnan  mukaan.	
  

4.   Kulukorvaukset  maksetaan,  kun  kululasku  on  käsitelty  Jousiampujain  liiton  laskunkäsittelyprosessin  
mukaisesti.	
  
  
IV  Palkkiot  
1.   Palkkio  sovitaan  sopimuksella  etukäteen  Jousiampujain  liiton  toimihenkilön/ylemmän  
luottamushenkilön  kanssa.  Kopio  sopimuksesta  toimitetaan  palkanlaskentaan  palkkion  maksua  
varten.	
  
2.   Palkkionsaajan  on  esitettävä  maksajalle  asianmukainen  verokortti  Verohallinnon  ohjeiden  
mukaisesti.	
  
3.   Ennakkoperintälain  mukaan  satunnaisista  tehtävistä  suoritettavia  palkkioita  ei  ole  pidettävä  
Ennakkoperintälain  4  §:n  mukaisena  palkkana  vaan  EPL:n  6  §:n  mukaisina  korvauksina.  Palkkioista  
toimitetaan  vain  ennakonpidätys;;  työnantajan  sosiaaliturvamaksua  ei  tarvitse  suorittaa.  Tämä  koskee  
henkilöitä,  jotka  eivät  toimi  palkka-  tai  työsuhteessa  maksajaan.	
  
4.   Palkkiot  maksetaan  kerran  kuukaudessa  Jousiampujain  liiton  palkanmaksupäivänä,  ellei  asiasta  ole  
sovittu  muuta.	
  
.  
V  Tulorekisteri	
  
Jousiampujain  liitto  ilmoittaa  tulorekisteriin  automaattisesti  kaikki  tehdystä  työstä  maksetut  palkat,  
luontoisedut,  palkkiot,  työkorvaukset,  muut  ansiotulot,  sekä  myös  verovapaat  ja  veronalaiset  kustannusten  
korvaukset.	
  
Tulorekisteriin  ilmoitetaan  myös  maksetut  päivärahat  ja  kilometrikorvaukset.  

	
  

