
 

 

 

Tämä ohje tulee voimaan Suomen Hiihtoliitto ry:n johtokunnan päätöksellä 1.6.2019 ja on 
voimassa toistaiseksi. 
 
 
SHL:N MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET  
 
 
1. Matkustaminen Suomen Hiihtoliitto ry:n nimettynä edustajana 
 
Suomen Hiihtoliitto maksaa aiheelliset matka- ja majoituskustannukset (juna, laiva, lento, 
taksi, hotelli). Kotimaan edustuksessa oman auton käytöstä korvataan 30 snt/km, mikäli 
oma auto on järkevin matkustusmuoto. Päivärahat maksetaan normaalisti verohallinnon 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Erikseen sovittavalla tavalla voidaan maksaa myös alempia korvauksia. 
 
Huom! Varmista oman työryhmäsi käytäntö. 
 
Liiton kustantamien matkojen muutokset tulee hoitaa liiton kautta. 
 
2. Osallistuminen johtokunnan tai sen nimeämien valiokuntien, toimikuntien tai työryhmien 
kokouksiin 
 
Suomen Hiihtoliitto maksaa matkakustannukset pääsääntöisesti juna- tai linja-autolippujen 
perusteella. Lento, taksi tai oman auton käyttö korvataan, mikäli ne ovat järkevin 
matkustusmuoto. Kilometrikorvaus on 30 snt/km. Kohtuullinen hotellimajoitus korvataan, 
mikäli se on aiheellista. Päivärahat maksetaan verohallinnon ohjeen mukaisesti: 
kokopäiväraha, mikäli matka-aika ylittää 10 tuntia, ja puolipäiväraha mikäli matka-aika 
ylittää 6 tuntia. Kokouksessa mahdollisesti tarjottava ateria vaikuttaa päivärahan 
suuruuteen verohallinnon ohjeiden mukaisesti. 
 
Erikseen sovittavalla tavalla voidaan maksaa myös alempia korvauksia. 
 
Kilometrikorvauksen ja päivärahojen maksussa huomioidaan TVL-säännös, jonka mukaan 
yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa ilman palkkaa tai palkkiota yhteisön toiminnassa 
mukana oleville matkakustannusten korvauksia verottomasti seuraavasti: 
kilometrikorvauksia oman auton käytöstä enintään 3000 euroa vuodessa ja päivärahoja 
enintään 20 päivältä. 
Ulkomaan päivärahat verohallituksen ohjeen mukaan. (ks. www.vero.fi) 
Matkalaskulomakkeet: https://www.hiihtoliitto.fi/suomen-hiihtoliitto/materiaalit/lomakkeet/ 
 
Matkalaskut liitteineen lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: matkalaskut@hiihtoliitto.fi 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
HENKILÖKUNNAN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 
 
Henkilökunnan matkakustannusten korvausten osalta noudatetaan alla olevia summia 
sekä voimassa olevaa verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten 
korvauksista. Erikseen sovittavalla tavalla voidaan maksaa myös alempia korvauksia. 
 
Ohjeen voimaan tullessa tavallisimmat päivärahat ovat seuraavat: 
Kokopäiväraha 43 € 
Osapäiväraha 20 € 
Kilometrikorvaus 30 snt 
Lisämatkustaja 3 snt 
Ateriakorvaus 10,50 € 
Yömatkaraha 12 € 
 
(Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta 
matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00–7.00 välisenä aikana ja että 
työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita 
majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta). 
 
Ulkomaan päivärahat maksetaan verohallinnon ohjeen mukaan. (ks. www.vero.fi) 
 
 
LEIRI- JA KILPAILUTOIMINNAN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 
 
Urheilutoiminnassa (leirit ja kilpailumatkat) henkilökunnan ja henkilökuntaan 
rinnastettavien palveluntarjoajien kokopäiväraha on sekä kotimaan että ulkomaan päiviltä 
kiinteä 22 €/vuorokausi. Kilometrikorvaus on 30 snt/km. Muilta osin noudatetaan 
Verohallinnon päätöksiä. 
 

 


