
Kulukorvausohje 2022    

Urheilija voi hyödyntää/anoa tässä kulukorvausohjeessa mainittuja matka- majoitus-, leiri- ja 
kilpailukuluja, kun hän on maksanut ko. vuoden jäsen- ja toimintamaksun sekä lajikohtaisen 
lisenssin.  

Kulukorvauksia hakeva toimittaa jaoston puheenjohtajalle kilpailumaksut ym. kuitit yhtenä nippuna 
huhtikuun ja/tai lokakuun loppuun mennessä. 

Matkakorvaukset  

Seura maksaa matkakorvaukset leiri- ja kilpailumatkoista alla olevan taulukon mukaisesti sekä 
koulutus-, kokous- (= seuran ulkopuoliset kokoukset, joissa on seuran edustajana) tai seuran 
edustusmatkoista. Matkat tulee pyrkiä järjestämään yhteiskyyteinä. Seura korvaa kilpailumatkat 
ensisijaisesti valmentajalle, mutta valmentajan estyessä huoltajalle.  

Kilpailumatkoista maksetaan kilometrikorvausta yli 150 km:n edestakaisesta matkasta.  

Kilometrikorvaus on 0,20€/km. Matkakorvaus maksetaan kilometrikorvauksena todellisen 
välimatkan mukaan. Urheilija voi matkustaa haluamallaan kulkuvälineellä, mutta korvausta ei 
makseta matkalippujen hinnan mukaan. 

Kilpailuihin, leireille tai muihin tapahtumiin voidaan järjestää myös yhteiskyytejä esim. linja-autolla, 
niiden mahdollisesta omavastuusta päättävät jaostot.  

Yleisurheilun laji-iltojen vetäjille ja seuran ulkopuolisille karnevaalitoimitsijoille maksetaan 
matkakorvaus verohallinnon voimassaolevien kulukorvausohjeiden mukaan. 

Kilpailu-, harjoitus-, leiri- tms. matkoilla, jotka eivät kuulu seuran kulukorvauksen piiriin, 
urheilijoiden toivotaan hyödyntävän kimppakyytejä. Kimppakyydeistä vastaavat lasten vanhemmat. 
Seura suosittelee, että kimppakyydeillä matkustavien lasten vanhemmat maksaisivat kuskeille 
polttoainekorvausta seuraavasti:  
Kun yhdensuuntainen matka on:  

• alle 100 km 5 € (Jyväskylä), 10€ (Tampere)  
• 100 - 150 km 15 € (Lahti, Nastola) 
• yli 150 km 20 € (Kuortane) 

Hinta käsittää meno-paluun kyseiselle etäisyydelle Jämsästä.  

 

Ohjaajapalkkiot 

Yhteisharjoituksien ohjaajille maksetaan kilometrikorvausta kotiosoitteesta todellisten kilometrien 

mukaan (0,20 €/km) ilman ylärajaa.  Ohjaajien tulee tehdä matkalasku seuralle kesäkuun ja 

joulukuun jälkeen. 

Lisäksi yhteisharjoitusten ohjaajille maksetaan ohjauspalkkiota koulutusjärjestelmän mukaan: 

Liikuntakerho:  
- 5 €/kerta, jos on alle 18-v ohjaaja 
- 10 €/kerta, jos on yli 18-v ja ei ole koulutusta 
- 15 €/kerta, jos on liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus  
 
Yleisurheilu:  
-  5 €/kerta ohjaava apuohjaaja 
- 10 €/kerta, jos on suorittanut lasten yleisurheiluohjaajatutkinnon tai on alle 18v vastuuvetäjä (1-
taso) 
- 15 €/kerta, jos on suorittanut nuorten yleisurheiluohjaajatutkinnon (1-taso) 
- 20 €/kerta, jos on suorittanut nuorisovalmentajatutkinnon (2-taso) 
- 25 €/kerta, jos on suorittanut valmentajatutkinnon (3-taso)  



- 30 €/kerta, jos on suorittanut Valmentajan ammattitutkinnon (4-taso) tai on ammattivalmentaja   
 
Hiihto:  
- 5€/kerta, jos on alle 18-v ohjaaja 
- 10 €/kerta, jos on yli 18-v ja ei ole koulutusta 
- 15 €/kerta, jos on suorittanut 1-tason koulutuksen (50h) 
- 20 €/kerta, jos on suorittanut 2-tason koulutuksen (120h) 
- 25 €/kerta, jos on suorittanut 3-tason koulutuksen (150h) 
- 30 €/kerta, jos on ammattivalmentaja   
 
Ohjaajan tulee kirjata pitämänsä harjoitukset ”Harkkavetoseuranta” -lomakkeelle ja toimittaa se 

allekirjoitettuna seuran toimistolle tai jaoston puheenjohtajalle  

Palkkio maksetaan kaksi kertaa vuodessa kesä- ja joulukuun jäkeen lahjakorttina uimahalliin, 

kuntosalille tai S-kaupparyhmään. Sekä seura että lahjakorttien saaja ilmoittavat tulorekisteriin 

tarvittavat tiedot. 

Yhteisharkkojen ohjaajat maksavat omien lastensa jäsen- ja toimintamaksut. 

Hippoharkkojen ohjaajille ei makseta matkakorvauksia eikä ohjauspalkkioita. 
 
Majoitus   
Kilpailumatkojen majoitus maksetaan kilpailua edeltävältä yöltä, riippuen kilpailumatkan pituudesta 
ja kilpailuaikataulusta. Majoitusta ei korvata yksipäiväisistä kilpailuista, mikäli matkaa kodista 
kilpailupaikalle on alle 150 km ja kilpailu tai calling alkaa klo 14 jälkeen. Em. sääntö ei koske 
hiihtokilpailuja, koska välineiden voitelu ja testaus vievät niin paljon aikaa, että kisapaikalle on 
mentävä jo kilpailua edeltävänä päivänä.  

Kilpailumatkojen majoitus tulee varata sellaisesta paikasta, jonka voi tarvittaessa perua (esim. 
sairastumisen tai loukkaantumisen takia) siten, että maksun saa takaisin. 

Leirityksessä maksetaan seuran tuki urheilijoille opistotason majoituksesta, kuitenkin korkeintaan 
50 €/ hlö/vrk. 

Seura korvaa majoituksen ensisijaisesti valmentajalle, mutta valmentajan estyessä huoltajalle. 
 
Ohjaaja-/valmennuskoulutus   
Jaostot hyväksyvät koulutuksiin osallistujat tarveharkinnan perusteella. Seura maksaa 
osallistumismaksun, majoituksen ja matkat. Koulutuksiin osallistuja sitoutuu seuran ryhmien 
ohjaamiseen ja valmentamiseen. Korkeimpiin valmennuskoulutuksiin (valmentajatutkinto) tarvitaan 
aina hallituksen hyväksyntä.  

 
Kilpailut   
Kulukorvauksen piiriin kuuluvat virallisilla lajeilla käytävät kilpailut alla olevan taulukon mukaisesti. 
Massakilpailutapahtumat eivät kuulu kulukorvauksen piiriin, poikkeuksena Flying Finns -sarjaan 
kuuluva Helsinki City Running Day.   

Urheilija, jonka päälaji on muu kuin yleisurheilu (esim. suunnistus), voi edustaa seuraa 
yleisurheilun SM-kilpailuissa (ei massatapahtumissa), kun on maksanut seuran jäsenmaksun ja 
yleisurheilulisenssin. Seura maksaa kilpailun osallistumismaksun (= urheilija maksaa maksun 
ensin itse, mutta tekee sen jälkeen laskun seuralle), mutta ei kilpailuun liittyviä muita kuluja 
(matkat, majoitus), jos ko. urheilija ei ole maksanut seuran toimintamaksua.  Ko. urheilija ei saa 
kilpailutuloksistaan valmennus- eikä leiritystukea, jollei maksa seuran toimintamaksua. 
Valmennusstipendin hän saa voimassa olevan stipendiohjeen mukaisesti, maksettuaan seuran 
jäsenmaksun ja yleisurheilulisenssin. 

Seura korvaa valmentajakortit niissä kilpailuissa, joissa ne ovat käytössä.  



Kilpailuihin liittyviä kuluja ei makseta, jos on erääntyneitä laskuja (toimintamaksut, jäsenmaksut, 
leirit, seuravaatteet yms.). 

Laji Tapahtuma Alaikäraj
a 

Osallistumis
-maksut 

Matka
t 

Majoitu
s 

Valmentajan/valmentaj
an estyessä huoltajan 

matkat ja majoitus max. 
500€/urheilija/vuosi 

Yu Tähti-, nuorten eliitti-, 
Motonet GP, 
katsastuskilpailut 

14 x x x x 

Yu Aa-kilpailut, Flying 
Finns 

  x       

Hiiht
o 

Kansalliset, HS-cup, pk   x       

Yu Aluemestaruuskilpailu
t 

  x x x x 

Yu Piirinmestaruuskilpailu
t, sisulisähuipentumat 
(täydet autot) 

  x x     

Hiiht
o 

Piirinmestaruuskilpailu
t 

  x x     

Yu SM-kilpailut, 
maajoukkue-
edustukset 

14* x x x x 

Hiiht
o 

Hopeasomman 
loppukilpailu 
SM-kilpailut 
Valtak. nuorten cup/  
Suomen cup   

13* 
 
16 
17 
 

x 
 
x 
x 
x 

x 
 
x 
x 
x 

x 
 
x 
x 
x 

x 
 
x 
x 
x 

 

Yu valtakunnalliset KLL-
mestaruuskilpailut 

  x x     

Hiiht
o 

valtakunnalliset KLL-
mestaruuskilpailut 

12  x x x x 

Yu Games -kilpailut    x       

Yu Hallikilpailut (joilla ei 
SM-arvoa) 

  x       

 
*poikkeuksena SM-viestit, joissa alaikäraja 12-v 

 

Arvokilpailuista seura maksaa urheilijalle kulukorvauksen stipendinä seuraavasti: 

16 -19-v 
Arvokisaedustus (MM, 
EM) 300 

 Maaotteluedustus 200/ottelu 

   

20 - 22-v 
Arvokisaedustus (MM, 
EM) 300 

 Maaotteluedustus 200/ottelu 



   

Yleinen Maaotteluedustus 300/ottelu 

 EM-edustus 400 

 MM-edustus 500 

 Olympiaedustus 600 

 
Lisäksi seuran tuki valmentajan arvokilpailukuluista (PM-, EM-, MM-, Universiadit, Olympialaiset,) 
on enintään 50 %/kilpailu, maksimi 500 €/kilpailukausi.  
 
Leirit   
Jaostot päättävät, kenelle haetaan osallistumisoikeutta KeSY:n Power- ja piirileireille. 

Seura maksaa liiton, ANMJ-, harjoitus- ja seuraleirien valmentajien, ohjaajien ja valmentajien 
ominaisuudessa olevien huoltajien kulut (matkat, majoitus) jaoston tekemän erillisen päätöksen 
mukaisesti. Päätöksessä huomioidaan leirille osallistuvien urheilijoiden määrä suhteessa 
valmentajiin /ohjaajiin /huoltajiin. Leirikorvausanomus kuluerittelyineen tulee toimittaa jaostolle 
ennen leiriä. Ulkomaan leirituki on urheilijasidonnainen. Valmentaja voi saada eri valmennettavien 
kanssa useammankin tuen. Jos leirillä on mukana seuramme urheilijan lisäksi muidenkin seurojen 
urheilijoita, Vire korvaa valmentajan kuluja suhteessa valmennettavien määrään. 

Vanhemmat, joilla ei ole valmentajan roolia, maksavat itse kokonaan osallistumisensa leireille.  

Jos on erääntyneitä laskuja (toimintamaksut, jäsenmaksut, leirit, seuravaatteet yms.), leirityksiin ei 
oteta mukaan ennen kuin erääntyneet maksut on kuitattu. 

Valtakunnallinen yläkoululeiritys luokitellaan seuratuen osalta harjoitusleiriksi, johon urheilijat voivat 
hakeutua itsenäisesti. 

 
Seuran järjestämät leirit: 

• ei tuloskriteerejä koko seuran yhteisleirille 

• SM-ikäisten leirityksiin tulosraja A tai 2 x B (omavastuu 50 %), jos tulosraja on C tai 
puuttuu, omavastuu on 70 %. *ks. taulukko 

Urheilija, joka pitää välivuoden harjoittelustaan, eikä näin ollen harjoittele, mutta haluaa 
osallistua leiritykseen, maksaa leirinsä 100%.:sti itse. 

Harjoitusleirien määritelmä: 
• liiton järjestämä leiritys (esim. yläkoululeiritys) 
• valmennusohjelman mukainen leiri kotimaassa tai ulkomailla. Urheilijan tulee hyväksyttää 

leirinsä ennen leirille lähtöä jaostossa ja hallituksessa sekä tehdä leiritukianomus leirin 
jälkeen kuittien ja leiritoteutuman kera. (LOMAKE: Harjoitusleirien anomislomake) 

Harjoitusleirituen saamisen suositus on:  
• urheilija on tavoitteellisesti ja hyvin harjoitteleva (= urheilijalla on vuosi- ja 

harjoitussuunnitelma sekä harjoituspäiväkirja) 
• hänellä on A-luokan tulos (YU) 
• sijoitus 25 parhaan joukossa HS-loppukilpailuissa/ SM-kilpailuissa tai KLL:n 

mestaruuskilpailuissa (hiihto)  

SUL perii piiri-, kävelyn talentti- ja ANMJ-leiriläisiltä kouluttajamaksun, joka on kertaluontoinen ja 
kattaa koko leirikauden leirit. Tämän maksun leiriläinen maksaa 100 %:sti itse. 

 

 



 

 

 

Laji  Tapahtuma Alaikäraja 
tai sarja 

Omavastuu
% 

Seuran 
osuus 
max €/ 

vuosi 
/hlö 

Matkat Majoitus Valmentajan / 
valmentajan 
ominaisuu-
dessa olevan 
huoltajan 
matkat ja 
majoitus, 
max 
500€/urheilij
a/vuosi 

Yu Power 11 70     
Hiihto Piirileiri 12 50     
Yu Piirileiri 12 50     
Hiihto Liiton ryhmiin 

kuuluvat leirit 
 30 300 x x x 

Yu ANMJ 14 30 300 x x x 

Yu SUL:n 
korkeamman 
tason leiritys 

 30 500 x x x 

Hiihto Seuran 
järjestämät 
leirit  

12 50 300  x           x* 

Yu Seuran 
järjestämät 
leirit   

11 50/70* 300  x x* 

Hiihto Harjoitusleirit  14 30 400/vuosi x x x 

Yu Harjoitusleirit 13 30 400/vuosi x x x 

Hiihto Yläkoululeirit  13  100*       

Yu Yläkoululeirit 13  100*     

 
*per leiri 

 
  



 


