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2016
Nämä ohjeet koskevat Oulun Pyrinnön jäsenmaksunsa maksaneita urheilijoita, valmentajia ja
huoltajia, jotka osallistuvat seuran tai lajiliiton järjestämiin kilpailuihin, edustustehtäviin tai leireille
koti- ja ulkomailla.
Jaostot voivat tehdä tapauskohtaisesti esityksen seuran hallitukselle, jos katsovat olevan tarpeen
poiketa yleisestä ohjeistuksesta. Esitykseen tulee liittää kustannuslaskelma ja sen
rahoitussuunnitelma.

1. Yleiset matkustusohjeet
1.1. Yleiset periaatteet
Kilpailu- ja leirimatkat tehdään aina, kun se on mahdollista ryhmissä (yhteiskuljetus)
kokonaisedullisinta matkustustapaa käyttäen.
Majoituksessa tulee käyttää edullisinta vaihtoehtoa. Edustustehtävissä käytetään seuran
määräämää ja etukäteen sovittua tarkoituksenmukaisinta majoitusta. Mikäli käytetään muuta
majoitusta, jokainen maksaa itse kulunsa.
Ryhmän ulkopuolella matkustamisesta aiheutuneista kustannuksista korvauksia ei makseta.
Kulukorvauksissa noudatetaan Verohallituksen vuosittaisen verovapaita matkakustannusten
korvauksia koskevan päätöksen mukaisia perusteita ja enimmäismääriä, mikäli tässä ohjeessa
ei ole muuta määrätty.
Korvausten enimmäismäärä urheilijaa kohden on vuodessa 2 000 € tai 20 päivärahaa sekä
tositteiden mukaiset ennalta sovitut majoituskulut.
Jos urheilija jää ilman perusteltua syytä pois ilmoittamastaan edustuskilpailusta, seura perii
maksetun ilmoittautumismaksun urheilijalta takaisin.
1.2. Oulun Pyrinnön bussin käyttö
Matkoihin käytetään ensisijaisesti seuran omaa autoa. Auton ja polttoainekortin käytöstä ja
sen palautuksesta on erilliset ohjeet, jotka tulee käydä lävitse ennen kutakin matkaa.
Mikäli auton käytölle ilmenee päällekkäisyyttä, ratkaistaan ensisijainen käyttäjä matkan
pituuden, lähtevien henkilöiden määrän ja matkan tason perusteella tapauskohtaisesti.
Kiistatilanteissa asian päättää seuran puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.
1.3. Matkakorvausten määräytyminen
Matkakorvaukset maksetaan halvinta julkista matkustustapaa käyttäen: junalla 2.lk, bussilla
tai lentäen.
Omalla autolla matkustettaessa kilometrikorvaus on 0,20 €/km. Jos matkakorvauksen saaja ei
saa seuralta muita kulukorvauksia, vaan nostaa ainoastaan tämän matkustusohjeen
tarkoittamien matkojen kilometrikorvauksia, käytetään kilometrikorvauksena verohallinnon
ohjeistuksen mukaista korvausta 0,43 €/km (vuosi 2016). Matkalaskut toimitetaan hyväksyttynä
jaoston talousvastaavan kautta seuran talousvastaavalle, joka maksaa korvaukset
palkanmuksupäivä ja kirjaa ne verottajan seurantaan.
Ulkomaan matkoista päätetään etukäteen tapauskohtaisesti.

1.4. Päivärahat ja ateriakorvaukset
Päivärahan suuruus on 18 €/matkapäivä. Päivärahaa maksetaan vain yli 10 tuntia kestäviltä
matkoilta.
Päivärahan sijasta voidaan korvata matkan aikana ateriat, korkeintaan 10 €/kilpailupäivä.
Ateriakorvausta ja päivärahaa ei makseta päällekkäin.
1.5. Valmennustuen ja valmennuskorvauksen käyttö matkakustannusten
korvaamiseen
Urheilija voi käyttää henkilökohtaista valmennustukeaan kilpailu- ja leirimatkojensa
matkakorvaukseen myös muiden, kuin tässä matkustusohjeessa määriteltyjen
edustuskilpailuiden ja leirien osalta.
Valmentajien/ohjaajien/huoltajien kilpailu- ja leirimatkat korvataan kilometrikorvauksin jos he
ovat niihin oikeutettuja.
Jaostojen puheenjohtajien tulee hyväksyä tuen tai korvausten käyttö matkakorvauksiin aina
tapauskohtaisesti.

2. Urheilijoiden matkat
2.1 Yleisen sarjan SM- kilpailut
Oulun Pyrintöä edustavien kilpailijoiden osallistumismaksut, majoitus ja matkat maksetaan
yleisten matkustusohjeiden mukaan henkilökohtaisista SM-kisoista seuran hallituksen
puolesta.
Jaosto voi korvata ruokailut tai päivärahan kohdan 1.4 mukaan.
Oma kyyditys korvataan yleisten korvausperiaatteiden mukaan vain niiden osalta, jotka
asuinpaikkansa takia eivät voi osallistua yhteiskyyditykseen.
2.2 Kansainväliset maajoukkueen edustuskilpailut
Oulun Pyrintöä edustavien kilpailijoiden oman lajiliiton määrittelemän omavastuuosuuden
maksaa hallitus ja jaosto puoliksi.
2.3 Muut kilpailut
Jaostot voivat päättävät kilpailujen kustannuksista budjettiensa ja kassatilanteensa rajoissa.
2.4 Kotimaan leirit
Paikalliset ja alueelliset leirit kustantavat urheilijat itse.
Kotimaassa pidettävien maajoukkueleirien kustannuksista voivat jaostot päättää budjettinsa ja
kassatilanteensa puitteissa.
2.5 Ulkomaan leirit
Edustusurheilijoiden harjoitusleirimatkoihin voidaan käyttää valmennustukea tuen ehtojen
puitteissa. Periaatteena on, että harjoituskauden kokonaiskulut voivat olla 60 % tuen
kokonaismäärästä ja kilpailukauden 40 %. Koko valmennustukea ei voi käyttää vain yhteen
tapahtumaan
Ulkomaan matkakorvauksista sovitaan aina jaoston kanssa etukäteen.

3. Joukkueenjohtajien, valmentajien ja huoltajien matkat
3.1 Edustuskilpailut
Kohdassa 2 kuvattujen kotimaassa pidettävien edustuskilpailujen osalta jaosto voi tarvittaessa
nimetä kilpailuun joukkueenjohtajan ja/tai vastuuvalmentajan. Nimetyn johtajan/valmentajan
matkan, majoituksen ja päivärahan/ateriakorvauksen korvaa jaosto kohdan 1 mukaisesti.
Ulkomaan matkojen osalta korvauksesta päätetään erikseen.
SM-kisoissa korvataan jaostojen nimeämille valmentajille yhteiskuljetus, majoitus ja
päivärahaa jaoston oman päätöksen ja budjetin sekä kassatilanteensa puitteissa.
3.2 Henkilökohtainen valmentaja
Seura ei korvaa urheilijan henkilökohtaisen valmentajan matkaa hänen tulessa seuraamaan
urheilijansa kisasuoritusta omalla kyydityksellä osallistumatta joukkueen muuhun toimintaan.
Valmentaja voi käyttää omaa valmennuspalkkiotaan näihin kustannuksiin kohdan 1.5
mukaisesti.
3.3 Huoltajat
Etukäteen kisakohtaisesti nimettyjen, lajin vaatimien, huoltajien matka- ja järjestetyt ruokailu sekä
majoituskulut hoitaa jaosto oman budjetin puitteissa tai sisällyttämällä huoltajien
kisakulut urheilijoilta perittävään maksuun.
3.4 Mukaan lähtevät kannustajat
Matkan hinta kilpailijoiden kuljetukseen järjestetyssä yhteiskuljetuksessa on henkilön osuus
yhteiskyydistä (hinta jaettuna lähtijämäärällä). Majoituksesta kannustajat vastaavat itse. Seura
palvelee mahdollisuuksien mukaan majoituksen hankinnassa, mutta ei kustanna sitä.
3.5 Koulutukset
Jaostot maksavat koulutuksista muodostuvat kulut päätöksien mukaan.

