
 

 
 
 

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2020 
 
 
STLL noudattaa valtion matkustussääntöä. Vuoden 2020 matkakustannusten korvaukset valtion 
matkustussäännön ohjeiden mukaan ovat: 
 

      V. 2020      (v. 2019) 
 

Koko päiväraha (yli 10h) 43 € (42 €) 
 
Osa päiväraha (yli 6 h) 20 € (19 €) 
 
Kilometrikorvaus  43 snt (43 snt)  

 
Lisämatkustaja 3 snt (3 snt) 
 

 
Ulkomaan päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan. 
 
 
Liiton työntekijöiden sekä oto-työntekijöiden (mm. leirien ja kurssien kouluttajat, 
kilpailumatkoille nimetyt valmentajat) matkakustannukset: 
 
Koko päiväraha 43 € 
Osa päiväraha 0 € 
Km-korvaus 43 snt 
Lisämatkustaja 3 snt 
 
Mikäli työntekijä on jonakin matkavuorokautena saanut tai hänellä olisi ollut mahdollisuus saada 
maksuton tai matkalipun tahi hotellihuoneen hintaan sisältyvä ateria (aamiaista ei lasketa ateriaksi) tai 
ateriat, maksetaan päiväraha tai osapäiväraha kyseiseltä matkavuorokaudelta 50 %:lla alennettuna.  
 
 
 
 
 



STLL: N LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2019 
 
1. Matkustaminen STLL:n nimettynä edustajana  

STLL maksaa aiheelliset matka- ja majoituskustannukset (juna, laiva, lento, taksi, hotelli). 
Kotimaan edustuksessa oman auton käytöstä korvataan 43 snt / km, mikäli oma auto on 
järkevin matkustusmuoto. 

 

Päivärahat maksetaan normaalisti matkustussäännön ohjeiden mukaisesti. 
 

2. Osallistuminen STLL:n hallituksen, asiantuntijaryhmien kokouksiin 
STLL maksaa matkakustannukset pääsääntöisesti juna- tai linja-autolippujen perusteella. Lento, 
taksi tai oman auton käyttö korvataan, mikäli ne ovat järkevin matkustusmuoto. Kilometrikorvaus 
on 43 snt / km. 

 

Hotellimajoitus korvataan, mikäli se on aiheellista. 
 

Päivärahana voidaan maksaa 43 €, mikäli matka-aika ylittää 10 tuntia, ja 20 €, mikäli matka-aika 
ylittää 6 tuntia. Kokouksessa mahdollisesti tarjottavan aterian vaikutus päivärahan suuruuteen 
matkustussäännön mukaisesti. 
 
 

3. Arvioijat 
Kotimaa 
Päiväraha 43 € (yli 10 h) Osapäiväraha 20 €  (yli 6 h) 
km-korvaus 43 snt Lisämatkustaja 3 snt 
- kotimaan kilpailuissa käytetään erillistä tuomarimatkalaskulomaketta. 
 

 
Ulkomaat 
Suomen Taitoluisteluliiton nimeämille tuomareille maksetaan kansainvälisissä kilpailuissa 
kilpailumatkan ajalta kohdemaan kokopäivärahasta 50 %. (tuomareille kuuluu yleensä 
täysylläpito). Päivärahaan oikeuttavaksi ajaksi katsotaan se aika, mitä tuomari joutuu olemaan 
perillä kilpailu/seminaarin tai matkajärjestelyiden edellyttämän ajan. Päivärahaa ei makseta 
niistä kilpailuista, joista saa ns. ”pocket money” -korvauksen. (mm. ISU:n mestaruuskilpailuista, 
seniori- ja juniorisarjan Grand Prix sekä Challenger Series). 
 

ISU tuomariseminaareista maksetaan kohdemaan kokopäivärahasta 50 %. Mikäli seminaariin ei 
kuulu ruokailuja, maksetaan päiväraha 100 %. 
 

 
Yleistä (kaikki) 
 

Matkalasku (päivärahat ja km-korvaukset) tehdään STLL:n matkalaskujärjestelmään.   
 

 
Matkalasku on tehtävä matkalaskujärjestelmään kuukauden kuluttua matkan 
päättymisestä. Tuomarimatkalasku, kuitit ja verokortti on toimitettava järjestävälle 
seuralle 10 päivän kuluessa tapahtuman päättymisestä. 

 


