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Matkustus- ja kulukorvausohjesääntö
Seura tukee jäseniään kilpailu-, koulutus ja valmennustoiminnan kustannuksissa. Tuki
maksetaan kulukorvausten muodossa pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneita kuluja vastaan.
Korvausten suuruuteen vaikuttaa luonnollisesti seuran taloudellinen tilanne, jonka vuoksi seuran
hallitus tarkistaa kulukorvaussääntöjä säännöllisesti. Voimassa olevista kulukorvaussäännöistä
voidaan poiketa tarvittaessa hallituksen päätöksellä.

Matkakorvausten ja palkkioiden maksua varten korvauksen saajan tulee ilmoittaa nimensä ja
pankkitilin lisäksi henkilötunnus ja osoite. Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut palkkiot ja
kilometrikorvaukset valtakunnallisten määräysten mukaisesti.

Hyväksyttävät kulut maksetaan hakemusta vastaan, jonka yhteydessä on esitettävä kuitit tai
tositteet korvattavista kuluista. Kevätkauden hakemus on lähetettävä 15.6. mennessä ja
syyskauden hakemus on lähetettävä 15.12. mennessä. Tämän jälkeen oikeus korvausten ja
tukien hakuun katsotaan menetetyksi.

Seuravalmentajat

Valmentajalisenssi ja vakuutus
Seura korvaa STUL valmentajalisenssin ja vakuutuksen seuravalmentajalle.

● STUL valmentajalisenssi ja vakuutus: 100%

Valmentajakoulutukset

Koulutuskulujen korvaus edellyttää luvan saamista valmennusvastaavalta,
valmentajakoulutusvastaavalta tai hallitukselta ennen koulutuksen käymistä.

● Cometsin järjestämät valmentajakoulutukset: 100%
● STUL:n ja ESLU:n järjestämät valmentajakoulutukset: 100%
● Muut koulutukset: Max 240e (hallitus päättää tapauskohtaisesti)

Matkakulut valmennuksiin
Matka tulee tehdä yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta ja siitä on etukäteen
asianmukaisesti päätettävä. Matkakustannuksia korvataan verottajan vahvistamien
verovapaiden enimmäismäärien mukaisesti. Kilometrikorvausten hakeminen suoritetaan yhdellä
hakemuksella.
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● Maksimissaan 60 km/pv

Matkakulut ja majoituskulut valmentajakoulutuksiin
Seura korvaa matka- ja majoituskulut STUL:n ja ESLU:n järjestämiin koulutuksiin seuraavasti.

● Enintään 50 €/hlö/yö
● Matkustamiskustannukset korvataan julkisista liikennevälineistä halvimman

vaihtoehdon mukaan.

Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa korvataan matkakulut 2. luokan virallisen taksan
mukaan. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa on matkakulujen kuitit liitettävä
matkalaskuun.

Kilpailijat

Kilpailujen osallistumismaksut
Seura maksaa toistaiseksi seuraa edustavien kilpailijoiden osallistumismaksut Suomen
Tanssiurheiluliiton alaisiin kotimaisiin GP- ja SM-kilpailuihin.

● GP-kilpailut: 100%
● SM-kilpailut: 100%

Seura ei maksa jälki-ilmoittautumisia mihinkään kilpailuihin, vaan osallistuja maksaa ne
aina itse.

Kilpailulisenssit ja vakuutukset
Seura korvaa STUL kilpailulisenssin ja vakuutuksen kilpailijalle, mikäli kilpailija on osallistunut
kalenterivuoden aikana vähintään yhteen GP-, SM tai PM-kilpailuun edustaen seuraa.

● STUL kilpailulisenssi ja vakuutus: 100%

Kilpailujen matkakulut
Seuran järjestämä yhteiskuljetus on ensisijainen matkustustapa kotimaisiin kilpailuihin. Seura
tukee yhteiskuljetuksen kuluja korkeintaan 20€/hlö. Yhteiskuljetuksen matkatuki vähennetään
suoraan kuljetuksen hinnasta, eikä siitä haeta erikseen kulukorvausta. Yhteiskuljetus voidaan
järjestää, mikäli vähintään 10 kilpailijaa ilmoittaa olevansa sitovasti kiinnostunut
yhteiskuljetuksesta.
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Kansainvälisten kilpailujen kulut
Kansainvälisten kilpailuiden tuet päätetään erikseen hakemusten perusteella. Lomake tuen
hakemiseen julkaistaan seuran kotisivuilla kevätkauden aikana. Kansainvälisten kilpailujen
tukea voi hakea WRRC- ja PM-kilpailuihin. Tuki on tarkoitettu matkakuluja,
kilpailukortistomaksua ja osallistumismaksuja varten. Osallistumismaksuihin voi hakea tukea,
mikäli Suomen Tanssiurheiluliitto ei korvaa niitä kilpailijalle.

● Kansainvälinen kilpailutuki maksimissaan 100€/hlö/kilpailu

Hallituksen jäsenet

Seuran hallinnon koulutukset

● STUL:n ja ESLU:n järjestämät koulutukset: 100%

Matkakulut
Hallituksen jäsenille ei makseta matkakulukorvauksia hallituksen kokouksiin.

Kokoukset
● Kohtuuhintainen kokousruokailu
● Hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista päätetään yhdistyksen

kokouksissa.

Kalenterivuoden kokouspalkkiot maksetaan yhdellä kertaa joulukuussa. Palkkionsaajan on
esitettävä maksajalle asianmukainen verokortti Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Palkkioista
toimitetaan vain ennakonpidätys; työnantajan sosiaaliturvamaksua ei tarvitse suorittaa. Tämä
koskee henkilöitä, jotka eivät toimi palkka- tai työsuhteessa maksajaan.

Muut kulut

Hallitus päättää muista kulukorvauksista tapauskohtaisesti.

Ohjesääntö on hyväksytty hallituksen kokouksessa 18.02.2022 ja seuran jäsenkokouksessa
24.04.2022. Tämä dokumentti korvaa aiemmat hallituksen hyväksymät kustannusten
korvaamista koskevat ohjeet. Tämän ohjeen tulkinnasta päättää seuran talousvastaava tai
puheenjohtaja.
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