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MATKUSTUSSÄÄNTÖ 

1 Soveltamisala 

Näitä määräyksiä sovelletaan kotimaassa ja ulkomailla tehtyjen valtion Suomen Taekwondoliiton 

(”Liitto”) korvattavien matkojen matkakustannusten korvaamiseen, ellei muualla ole toisin määrätty 

tai sovittu. 

2 Matkakustannukset 

Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita asianomaisella on ollut matkan 

johdosta. Matkasta aiheutuneiden kulujen korvauksena suoritetaan matkustamiskustannusten 

korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta. 

Matkakustannusten korvaukseen oikeuttavaksi matkaksi katsotaan sellainen esimiehen (vast.) 

määräyksestä tehtävä matka, joka Liiton asioiden hoitamista varten tehdään asianomaisen 

tavanomaisen työpaikan tai kodin ulkopuolelle (”Korvattava matka”).  

3 Korvausten määrät 

Matkasta aiheutuneiden kulujen korvauksena suoritetaan Liiton hallituksen kulloinkin vahvistama 

määrä, kuitenkin enintään määrä, joka voidaan verovapaasti suorittaa verohallituksen luontoisetujen 

laskentaperusteista kulloinkin antaman päätöksen mukaan. 

4 Matkavuorokausi sekä matkan alkaminen ja päättyminen 

Matkavuorokausi on matkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä alkava 24 

tuntia kestävä ajanjakso. Se alkaa henkilön lähtemisestä työpaikastaan tai asunnostaan ja päättyy 

hänen palaamiseensa työpaikkaansa tai asuntoonsa.  

5 Korvaus oman kulkuneuvon käyttämisestä 

Asianomaisen omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä matkasta suoritetaan 

matkustamiskustannusten korvausta (kilometrikorvaus) Liiton hallituksen kulloinkin vahvistama 

määrä korotettuna verohallituksen vahvistamalla enimmäismäärällä henkilöltä silloin, kun 

asianomainen kuljettaa muita Liiton henkilöitä, joiden kuljetus on hänen asianaan.  

Lentokentällä, rautatieasemalla, hotellimajoituksen yhteydessä, kilpailupaikalla ja muutoin matkan 

kannalta oleellisella paikalla perittävä auton pysäköintimaksu korvataan tositteen mukaisesti. 

6 Muut matkustamiskustannusten korvaukset 

Asianomaiselle maksetaan korvaus matkalipusta sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä 

varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.  

Taksin käyttöä ei korvata, ellei siitä ole erikseen sovittu. Taksilla suoritetusta matkasta korvataan 

maksettu, kuitenkin enintään kohtuulliseksi katsottava maksu.  
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7 Osapäivärahan ja kokopäivärahan tuntirajat 

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain (24h). 

Osapäivärahaa suoritetaan, kun matkan kestoaika on:     

1) yli 6 tuntia ja kun 

2) matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään 2 tunnilla.   

Kokopäivärahaa suoritetaan, kun matkan kestoaika on:     

1) yli 10 tuntia ja kun  

2) matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli 6 tunnilla.    

8 Päiväraha ulkomaanmatkoilla 

Oikeus päivärahaan määräytyy sen valtion mukaan, missä matkavuorokausi päättyy. Jos 

matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen 

mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tahi Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.  

Suomeen palattaessa ulkomaanpäivärahasta maksetaan 50 %, jos matkaan käytetty aika ylittää 

viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden 

matkavuorokauden yli kahdella tunnilla. 

Jos matkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai 

lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, maksetaan 

ulkomaanpäiväraha kokonaan.  

Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta maksetaan päiväraha kuten kotimaan 

matkoilla. 

Ulkomaanpäiväraha määräytyy kulloisenkin maan mukaan. Lista maakohtaisista korvauksista 

löytyy Verohallinnon sivuilta osoitteesta www.vero.fi. Pohjoismaissa maksetaan kuitenkin aina 

sama korvaus kuin Suomessa tehtävistä matkoista. Muiden kuin Pohjoismaihin tehtävien 

ulkomaanmatkojen päivärahoista pitää olla joka kerta asiaankuuluvan valiokunnan/vastuuhenkilön 

päätös ennen matkaan lähtemistä, jotta päivärahoja voidaan maksaa. 

9  Maksuttomien aterioiden vaikutus päivärahoihin 

Milloin asianomainen on jonakin matkavuorokautena saanut tai hänellä olisi ollut mahdollisuus 

saada maksuton tai matkalipun tai hotellihuoneen hintaan sisältyvä tai muuten tarjottu muonitus, 

maksetaan päiväraha tai osapäiväraha kyseiseltä matkavuorokaudelta 50 %:lla alennettuna.  

Kotimaan kokopäivärahan ja ulkomaan päivärahan alentamisen edellytyksenä on se, että 

asianomainen on syönyt tai hänellä olisi ollut mahdollisuus syödä kaksi ateriaa. Osapäivärahan 

alentamisen edellytyksenä on vastaavasti yhden aterian saaminen.  

http://www.vero.fi/
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10 Majoittumis- ja hotellikorvaus 

Majoittumiskorvaus maksetaan kohtuuhintaisessa majoittumisliikkeessä majoittumisesta 

matkalaskuun liitettävän majoitusliikkeen antaman tai muun luotettavan tositteen mukaisesti.  

Majoittumiskorvauksen saaminen edellyttää, että asianomainen on ollut majoittumispaikkakunnalla 

klo 21.00–07.00 välisenä aikana vähintään neljä tuntia tai on ollut matkalla tahi Liiton tehtäviä 

hoitamassa muualla kuin kotipaikkakunnallaan sanottuna aikana tämän ajan ja hänen on sen vuoksi 

ollut pakko majoittua.  

11 Työntekijöiden matka-ajan palkka 

Matkapäiviltä maksetaan työntekijän normaali kuukasipalkka. 

Työmatkoista tulee sopia esihenkilön kanssa lähtökohtaisesti etukäteen, jotta matka-ajalta voidaan 

maksaa korvausta. 

12 Matkalasku ja tositteet 

Matkan kustannuksista on haettava korvausta Liiton toimiston ohjeiden mukaisella matkalaskulla, 

joka on jätettävä kuukauden kuluessa matkan päättymisestä uhalla, että oikeus korvaukseen ja 

mahdollisesti maksettuun ennakkoon muutoin menetetään. 

Matkalaskuun on liitettävä tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite niistä on ollut 

saatavilla.  

13 Korvausten toissijaisuus 

Jos asianomaiselle on oikeus saada tehtävän suorittamisesta matkakustannusten korvauksia 

kolmannelta taholta, ei matkakustannusten korvauksia suoriteta.  

14 Voimassaolo 

Tämä matkustussääntö on voimassa toistaiseksi. 


