
MATKA- JA 
PÄIVÄRAHAKORVAUKSET

STLL alaiset kilpailut sekä liiton nimeämät kv- kilpailut



ARVIOIJAN ROOLI 

❑ Kilpailuissa ja testiarvioinneissa arvioija on tilapäisessä 
työsuhteessa  seuraan tai liittoon

❑ Yleiset pelisäännöt ovat liittojohtoiset, seurat noudattavat niitä 
yhteismitallisesti



MATKAKORVAUKSET

❑Yleishyödyllinen yhteisö (seura) voi maksaa vapaaehtoisille verovapaita 
matkakustannusten korvauksia (tuloverolaki 71 § 3 mom.) 

❑Korvauksen saaja ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkioita

❑Verovapaata on 
❑Päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa

❑Majoittumiskorvaus 

❑Matkustamiskustannusten korvaus, julkisen kulkuneuvon mukaan rajoituksetta 
ja kilometrikorvaukset enintään 2 000€ kalenterivuodessa (nousee 3000€ 
vuoden 2019 alusta alkaen)



MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 

PALKAN TAI PALKKION SAAJILLE

❑Palkan (työ- tai virkasuhde) tai palkkion 
(ennakonperintälain alaisia, ei työsuhteinen) määrälle ei 
ole säädetty alarajaa 

❑Kun seura maksaa henkilölle palkkiota tai muuta palkkaa, 
matkakustannusten korvausten maksamiseen sovelletaan 
yleisiä palkansaajaa koskevia säännöksiä 



PÄIVÄRAHAN MÄÄRITTELY

❑Päivärahalla työnantaja voi korvata työntekijälle työmatkan 
aiheuttaman elantomenojen lisäyksen.

❑Verohallinto määrää, mikä on verovapaan päivärahan 
enimmäismäärä. Se, mitä työnantaja maksaa, perustuu 
työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön.



PÄIVÄRAHA VAI ATERIAKORVAUS

❑ Päivärahan enimmäismäärät ovat
❑Kun matka kestää yli 6h (osapäiväraha). Mikäli yksi ilmainen ateria, päiväraha 

puolittuu.

❑Kun matka kestää yli 10h (kokopäiväraha). Mikäli kaksi ilmaista ateriaa, päiväraha 
puolittuu.

❑Ateriakorvaus (verollinen) 10,50€ voidaan maksaa
❑Kun matka on kestänyt vähintään 4 tuntia

❑Jos palkansaaja aterioi omalla kustannuksellaan 

❑Jos palkansaajalle ei makseta päivärahaa 

❑Kun palkansaajan asunto on vähintään 10 km etäisyydellä tapahtumapaikasta



STLL ALAISET KILPAILUT
- kotimaa

❑Kotimaan kilpailuissa kilpailujärjestäjä maksaa aiheelliset ja 
kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

❑Matkakorvauksia maksetaan ensisijaisesti juna- ja bussilippuja vastaan. 
Oman auton käytöstä maksetaan valtion verotussääntöjen mukainen 
kilometrikorvaus, mikäli aikataulu ja/tai jäähallin sijainti vaativat omalla 
autolla kulkemista tai julkisen liikenteen käyttäminen veisi 
kohtuuttomasti aikaa.

❑Mahdolliset lento- ja taksikustannusten korvaukset Liiton alaisissa 
kilpailuissa sovitaan aina erikseen Liiton talousassistentin kanssa. 
Tiedustelut lento- ja/tai taksikustannusten korvaamisesta tulee tehdä 
tämän linkin kautta, viimeistään 7 vrk ennen kilpailua. Jos asiasta ei ole 
sovittu etukäteen, järjestävää seuraa ja kilpailun osallistujia ei voida 
velvoittaa maksamaan ko. kuluja.

https://www.lyyti.fi/reg/Kotimaan_kilpailujen_matkakorvauspyynnot_8378


SEURAKILPAILUT
- kotimaa

❑Muiden kuin Liiton alaisten kilpailujen osalta em. 
kustannuksista sovitaan kilpailun järjestäjän kanssa erikseen. 

❑Majoituksen arvioijalle varaa ja maksaa kilpailun järjestäjä.  
Arvioijan itse tekemiä majoitusvarauksia, mikäli niistä ei ole 
erikseen sovittu kilpailunjärjestäjän kanssa, ei korvata.

❑Palkkio- ja matkalasku tositteineen on toimitettava kilpailun 
järjestäjälle viimeistään 10 vrk kuluessa kilpailun päättymisestä. 



KANSAINVÄLISET KILPAILUT 
- liiton nimeämät arvioijat

❑Liiton kansainvälisiin kilpailuihin nimeämille tuomareille 
maksetaan kilpailumatkan ajalta kohdemaan kokopäivärahasta 
50% (tuomareille kuuluu yleensä täysylläpito)

❑Päivärahaan oikeutettavaksi ajaksi katsotaan se aika, jonka 
tuomari joutuu olemaan perillä kilpailun/ seminaarin keston 
edellyttämän ajan

❑HUOM! Päivärahaa ei makseta niistä kilpailuista, joista 
järjestäjä maksaa ns. ”pocket money” –korvauksen (mm. ISU:n
mestaruuskilpailut, seniori- ja juniorisarjan Grand Prix sekä 
Challenger Series)



Lisätietoja ja kysymykset voi osoittaa suoraan 

Taitoluisteluliiton Talousassistentille 

Minna Ferneliukselle
minna.fernelius@stll.fi

050 5436 898

mailto:minna.fernelius@stll.fi

