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URHEILIJAT 

 
A      Kotimaan päivärahat 
Maksamisen edellytykset ja päivärahan 
suuruus 
 Ei makseta päivärahoja 
 Valmennusrahasto: enintään 

verohallituksen vahvistama 
enimmäismäärä (www.vero.fi) 

 
 

 

B      Ulkomaan päivärahat 
 
Maksamisen edellytykset 
 viimeisen täyden ulkomaan 

matkavuorokauden tulee ylittyä ennen 
kotimaan kamaralle astumista  

1. yli 10 tunnilla; 1/1 -ulkomaan päiväraha 
2. yli 2 tunnilla; 1/2 -ulkomaan päiväraha 
 Suomen alueella jatketusta kotimatkasta 

samoin kuin tulomatkasta kotoa lento- tai 
laivasatamapaikkakunnalle korvataan 
normaalin kotimaan matkustussäännön 
mukaisesti 

Päivärahan suuruus 
 Joukkueiden mukana ei makseta 

päivärahaa 
 enintään verohallituksen vahvistama 

enimmäismäärä (www.vero.fi) 
 ½ -ulkomaan päiväraha, jos tarjottu kaksi 

lämmintä ateriaa 
 Valmennustukisopimuksen mukaan 
 Valmennusrahasto: enintään 

verohallituksen vahvistama 
enimmäismäärä (www.vero.fi) 

 

C      Matkakorvaukset 
 yleinen kulkuneuvo II luokan mukaan 
 oman auton käytöstä enintään 20 snt/km 

lisämatkustaja 3 snt/km 

 

POIKKEUS  
 Valmennustukisopimuksen mukaan 
 Kansainvälisten arvokisojen 

kotimaanmatkat 17, 19 ja 22 –vuotiaiden 
kisoihin valmennuksen sopiman 
käytönnön mukaisesti 

 Valmennusrahasto: enintään 
verohallituksen vahvistama määrä (41 
snt/km) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HENKILÖKUNTA 

 
A      Kotimaan päivärahat 
Maksamisen edellytykset ja päivärahan 

suuruus 
 

Kokopäiväraha 
 

 matka kestänyt yli 10 tuntia  
 täysi matkavuorokausi (=24 tuntia) ylittyy 

yli 6 tunnilla 

1. 41 €, jos tarjottu enintään yksi lämmin 
ateria 

2.     20,50 €, jos tarjottu kaksi lämmintä 
ateriaa  

Osapäiväraha 
 matka kestänyt yli 6 tuntia 
 täysi matkavuorokausi (= 24 tuntia) ylittyy 

yli 2 tunnilla 

 a) 19 € ellei tarjoilua 

 b) 9,50 €, jos tarjoilua 
 

B      Ulkomaan päivärahat 
Maksamisen edellytykset 
 viimeisen täyden ulkomaan 

matkavuorokauden tulee ylittyä ennen 
kotimaan kamaralle astumista  

1. yli 10 tunnilla; 1/1 -ulkomaan päiväraha 
2. yli 2 tunnilla; 1/2 -ulkomaan päiväraha 
 Suomen alueella jatketusta kotimatkasta 

samoin kuin tulomatkasta kotoa lento- tai 
laivasatamapaikkakunnalle korvataan 
normaalin kotimaan matkustussäännön 
mukaisesti 

Päivärahan suuruus 
 enintään verohallituksen vahvistama 

enimmäismäärä (www.vero.fi) 
 1/2 päivärahaa, jos tarjottu kaksi 

lämmintä ateriaa 
 
 

C      Matkakorvaukset 
 yleinen kulkuneuvo II luokan mukaan 
 oman auton käytöstä enintään 41 snt/km 

lisämatkustaja 3 snt/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUUT 
   
LIITTOVALTUUSTO, HALLITUS, VALIOKUNNAT, 

ASIANTUNTIJAT, ERITYISTEHTÄVIIN KUTSUTUT 

VALMENTAJAT, FYSIOTERAPEUTIT JA VAST. 

 

A      Kotimaan päivärahat 
Maksamisen edellytykset ja päivärahan 
suuruus 

Kokopäiväraha 
 matka kestänyt yli 10 tuntia 
 täysi matkavuorokausi (=24 tuntia) ylittyy 

yli 6 tunnilla 
 enintään verohallituksen vahvistama 

enimmäismäärä (www.vero.fi) 

Osapäiväraha 
 matka kestänyt yli 6 tuntia 
 täysi matkavuorokausi (= 24 tuntia) ylittyy 

yli 2 tunnilla 
 enintään verohallituksen vahvistama 

enimmäismäärä (www.vero.fi) 

POIKKEUS  
Hallituksen, liittovaltuuston ja valiokuntien 
jäsenet: 
ei päivärahoja muutoin kuin erityistehtävissä 
 

B      Ulkomaan päivärahat 
Maksamisen edellytykset 
 viimeisen täyden ulkomaan 

matkavuorokauden tulee ylittyä ennen 
kotimaan kamaralle astumista 

1. yli 10 tunnilla; 1/1 -ulkomaan päiväraha 
2. yli 2 tunnilla; 1/2 -ulkomaan päiväraha 
 Suomen alueella jatketusta kotimatkasta 

samoin kuin tulomatkasta kotoa lento- tai 
laivasatamapaikkakunnalle korvataan 
normaalin kotimaan matkustussäännön 
mukaisesti 

Päivärahan suuruus 
 enintään verohallituksen vahvistama 

enimmäismäärä (www.vero.fi) 
 ei makseta päivärahaa, jos tarjottu kaksi 

lämmintä ateriaa 

POIKKEUS  
Hallituksen, liittovaltuuston ja valiokuntien 
jäsenet: 
ei päivärahoja muutoin kuin erityistehtävissä 
  

C    Matkakorvaukset 
 yleinen kulkuneuvo II luokan mukaan 
 oman auton käytöstä enintään 20 snt/km 

lisämatkustaja 3 snt/km 

POIKKEUS  
 Tietyt erityistehtävät erillisen sopimuksen 

mukaisesti 
 

 
Kilometrikorvauksen ja päivärahojen maksussa 
huomioidaan TVL 71 §:n, jonka mukaan 
yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa ilman palkkaa tai 
palkkiota yhteisön toiminnassa mukana oleville 
matkakustannusten korvauksia verottomasti.  Laissa 
on kuitenkin verovapaille korvauksille ylärajat.  
Kilometrikorvauksia oman auton käytöstä voi maksaa 
enintään 2.000 euroa vuodessa ja päivärahoja 
enintään 20 päivältä. 
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