
MATKA- JA 
PÄIVÄRAHAKORVAUKSET

STLL alaiset kilpailut



ARVIOIJAN ROOLI 

❑Arvioijat voidaan luokitella ainakin kolmeen 
pääryhmään
❑Työsuhteiset
❑ työkorvausta saavat
❑Vapaaehtoiset

❑Jos arvioijan palkkion maksu ei perustu 
työsuhteeseen, maksettava palkkio maksetaan 
työkorvauksena 
❑Työkorvauksista ei makseta sosiaaliturvamaksua, eikä 

pidätetä työeläkemaksuja tai 
työttömyysvakuutusmaksua.

❑Jos palkkio perustuu työsuhteeseen, palkasta peritään 
normaalit työnantajakulut



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

❑Verohallinto määrää, mikä on verovapaan 
päivärahan enimmäismäärä. Se, mitä palkkion 
maksaja maksaa, perustuu 
työehtosopimukseen, työsopimukseen tai 
maksajan käytäntöön.

❑STLL noudattaa Verohallinnon suosittamia 
korvaussummia



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. Jos asiasta ei ole sovittu etukäteen, 
järjestävää seuraa ja kilpailun osallistujia ei voida velvoittaa 
maksamaan ko. kuluja.



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.



SEURAKILPAILUT
- kotimaa

❑Arvioijia on ohjeistettu toimittamaan 
palkkio- ja matkalaskut tositteineen 
kilpailun järjestäjälle viimeistään 10 
vrk kuluessa kilpailun päättymisestä.
❑Mikäli matkakuluja ei ole toimitettu 

sovitussa ajassa, seura ei ole 
velvollinen maksamaan matkakuluja 

❑Seuran tulee maksaa kohtuullisessa 
ajassa arvioijalle koituneet 
matkakustannukset sekä palkkiot. 



Lisämateriaalia liiton nettisivuilla materiaalipankissa:

https://www.stll.fi/materiaalipankki/materiaalit-seuroille/

Lisätietoja ja kysymykset voi osoittaa suoraan 

Taitoluisteluliiton Talousassistentille 

Minna Ferneliukselle
minna.fernelius@stll.fi

050 5436 898

https://www.stll.fi/materiaalipankki/materiaalit-seuroille/
mailto:minna.fernelius@stll.fi

