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1. Yleistä 

Suomen Palveluskoiraliitto ry suorittaa toimintaansa liittyvistä matkoista matkakorvaukset tämän ohjeen 

mukaan. Matkakorvaukset suoritetaan henkilöille, jotka joutuvat matkustamaan liiton antamassa tehtävässä, 

hallituksen tai toimikuntien päätösten mukaisesti. Kaikki matkat hyväksyy hallitus erikseen sovitun käytännön 

mukaan (matkustusohjeen tai erikseen tehdyn päätöksen mukaisesti). 

Jokaisesta matkasta on tehtävä matkakorvaushakemus liiton omalla matkalaskulla. Kaikista laskutettavista 

kuluista on toimitettava matkalaskun liitteenä alkuperäiset kuitit. Matkakuluista ei makseta matkaennakkoja. 

Matkalaskut on toimitettava liiton toimistoon mahdollisimman pian matkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 

kuukauden (1 kk) sisällä matkasta.  

Palveluskoiraliitto maksaa matkalaskut kaksi kertaa kuukaudessa: 15. päivä ja kuukauden viimeinen päivä. Jos 

maksupäivä on viikonloppu tai arkipyhä, maksetaan matkalasku edellisenä arkipäivänä. 

2. Matkakulut 

Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa verovapaasti matkakustannusten korvauksia yhteisön hyväksi tai sen 

toimeksiannosta tehdystä matkasta myös sellaiselle henkilölle, joka ei ole työsuhteessa yhteisöön tai joka ei 

saa palkkaa matkaan liittyvästä tehtävästä. Matka tulee tehdä liiton toimeksiannosta ja siitä on etukäteen 

asianmukaisesti päätettävä. Mahdollisista veroseuraamuksista vastaa laskuttava henkilö itse.  

 

Kilometri- ja päivärahan suuruus määräytyvät kulloinkin voimassa olevan valtion työ- ja virkaehtosopimuksen 

mukaisesti, jotka Verohallinto on päättänyt verovapaista matkakustannuksista: 

 

- Oman auton käytöstä 0,46 euroa/km. Lisämatkustajista ei makseta korotettua kilometrikorvausta. 

- Päivärahat: vähintään 6 tuntia kestävästä matkasta 20 euroa/päivä ja yli 10 tuntia kestävästä matkasta 

45 euroa/päivä. Päivärahat maksetaan kaikista matkoista kotimaan päivärahakäytännön mukaan. Jos 

tilaisuudessa tarjotaan kaksi ateriaa tai enemmän, päivärahana maksetaan puolipäiväraha. 

Muut: 

- Mikäli jonkin koulutus- tai tiedotustilaisuuden pitäminen vaatii erityisen paljon valmistelua, 

kurssimateriaalin tai esitysten tekoa, voi hallitus myöntää kurssin pitäjälle oikeuden laskuttaa liittoa 

siitä erikseen tehdyn sopimuksen mukaan. Koulutustilaisuuksien materiaalikustannukset korvataan 

kuittien mukaan.  

2.1 Pelastuskoiratoimintaan liittyvät tarkennukset 

- Pelastuskoiratoiminnan paikalliskoulutukseen, apuohjaajakoulutukseen, pelastuskoiraohjaajan 

perustaidot -kurssille, pelastuskoiraetsintä A-, B- ja C-kursseille, ryhmänjohtajakursseille sekä 

tuomarikoulutukseen osallistuville ei makseta matkakorvauksia. 

- Toimikuntatyöskentelystä ja toimikunnan alaisista tehtävistä maksetaan matkakorvaukset liiton 

yleisen ohjeen mukaan. 

- Pelastuskoirien joukkuekatselmukseen osallistuville joukkueenjäsenille ei makseta matkakorvauksia 

eikä päivärahaa. Järjestäjille maksetaan oman auton käytöstä 0,20 euroa/km, maksun edellytyksenä 

on ajopäiväkirja tapahtumiin liittyvistä ajoista. Tuomaritehtävissä oleville maksetaan matkakorvaukset 

liiton yleisen ohjeen mukaan. 

- Koulutustilaisuuksien materiaalikustannukset korvataan kuittien mukaan. 

- Pelastuskoirakokeen (PEKO-T) tuomareille ja VIRTA-tarkastajille maksetaan kokeeseen tai 

tarkastukseen liittyvästä matkasta liiton yleisen matkaohjeen mukaan sillä edellytyksellä, että 

tuomarin yhdensuuntaisen matkan maksimipituus on enintään 200 km. Tästä ylimenevältä osuudelta 

km-korvaukset jäävät tapahtuman järjestäjän korvattaviksi. Päivärahat maksetaan liiton yleisen 

ohjeen mukaan. 



 

 

 

 
 

- PEKO-kouluttajille maksetaan korvaukset liiton yleisen matkustusohjeen mukaan, jos kurssi on 

hyväksytty pelastuskoiratoimikunnan kokouksessa. 

- Erikseen maksettavan koulutusavustuksen saamisen ehtona on, että tilaisuudessa käytetään PEKO-

kouluttajia. Jos kurssi sisältää erikoisosaamista, jota PEKO-kouluttajalla ei ole, kouluttajan käytön 

ratkaisee pelastuskoiratoimikunta, mahdolliset esitykset huomioiden. 

2.2 Korvaus maksetaan tehtävään liittyvistä matkoista 

- Hallituksen jäsenille 

- Toiminnanjohtajalle ja muulle palkatulle henkilökunnalle 

- Toimikuntien ja työryhmien jäsenille (kokousten määrän tulee pysyä kohtuullisena ja niistä tulee 

toimittaa kokouspöytäkirjat hallituksen sihteerille) 

- Kokousedustajille ja/tai muille edustustehtäviin tai koulutustehtäviin nimetyille henkilöille 

- SM-kilpailujen tuomareille ja IGP:n maalimiehille 

- Pelastuskoirakokeiden tuomareille (ei IPO-R) 

- Kouluttajille, jotka on nimetty liiton hallinnoimien koe- ja kilpailulajien sekä luonnetestin ja MH-

luonnekuvauksen toimihenkilö- ja koulutusohjaajakoulutusten kouluttajiksi. Kouluttajan kulut maksaa 

se taho, joka kerää kyseisen koulutuksen kurssimaksut. 

- Edustusjoukkueiden joukkueenjohtajille. 

 

Matkat on pyrittävä suorittamaan kustannuksiltaan edullisimmalla tavalla. Julkisia matkustusvälineitä ja 

kimppakyytejä on käytettävä silloin, kun se on matkustajan kannalta ajallisesti mahdollista ja järkevää. Itse 

maksetun matkalipun kuitti on liitettävä matkalaskuun. 

 

Kaikista muista liiton tapahtumiin tai toimintaan liittyvistä matkakorvauskäytännöistä päättää liiton hallitus 

tapauskohtaisesti. Jos joku muu taho suorittaa matkasta korvauksia, ei Palveluskoiraliitto maksa tästä 

matkasta korvauksia. 

2.3 Kilpailuihin liittyvät edustusmatkat 

Liiton hallitus päättää vuosittain ne matkakorvausperusteet, joiden mukaan edustusjoukkueiden jäsenille 

maksetaan korvaukset. Matkakorvausperusteisiin vaikuttavat liiton taloudellinen tilanne, joukkueen 

henkilömäärä sekä se, kuinka pitkän matkan joukkue matkustaa ja mitä matkustustapaa joukkue käyttää. 
 

Liiton hallituksen päätettyä korvausperusteet, ne koskevat kaikkia joukkueen jäseniä riippumatta siitä, 

poikkeaako jonkun joukkueen jäsenen matkustustapa siitä, mikä on ollut korvauksen määrittämisen 

perusteena. 

 

Koska joukkueet ovat, koelaji huomioiden, erilaisia, myös niiden korvausperusteet saattavat poiketa 

toisistaan. Esimerkkinä voidaan pitää viestikoetta, missä tarvitaan kahta ohjaajaa, tällöin voidaan apuohjaajan 

kulukorvauksena maksaa puolet siitä, mikä maksetaan varsinaisen ohjaajan kulukorvauksena. 

 

Jos matkakorvaus suoritetaan kilometri- tai polttoaineen kulutusperusteisena, se maksetaan aina todellisten 

tähän matkaan liittyvien kustannusten mukaan. Matkakustannuksiin ei voi sisällyttää lisämatkoja. 

3. Ansionmenetys, kouluttajapalkkio, luentopalkkio sekä ulkopuoliset luennoitsijat 

Ansionmenetystä ei makseta. Luentopalkkioista päättää hallitus tapauskohtaisesti. Tilaisuuksiin pyydettävien 

luennoitsijoiden palkkiot ja kulukorvaukset tulee esittää hallituksen hyväksyttäväksi ennen tilaisuuden 

pitämistä. Ulkopuolisten luennoitsijoiden kohdalla matkakorvaukset suoritetaan aina valtion työ- ja 

virkaehtosopimuksen mukaisesti, jotka Verohallinto on päättänyt verovapaista matkakustannuksista. 

 

Pelastuskoiratoiminnan kurssien, joiden kouluttajan/kouluttajat on Palveluskoiraliitto valinnut, kouluttajille 



 

 

 

 
 

voidaan maksaa kouluttajapalkkio kertakorvauksena. Palkkiosta pidätetään verokortin mukainen 

ennakonpidätys ja sivukulut. Vaihtoehtoisesti kouluttaja voi laskuttaa matkustusohjeen mukaisesti 

matkakulut. Samasta kurssista/koulutuksesta ei voi laskuttaa kouluttajapalkkiota ja matkakuluja. 

Palveluskoiraliiton järjestämien verkkokurssien ja -koulutustilaisuuksien kurssinjohtajille maksetaan 

kouluttajapalkkio kertakorvauksena. Palkkiosta pidätetään verokortin mukainen ennakonpidätys ja sivukulut. 

 

Kouluttajapalkkio maksetaan seuraavin perustein: 

• Vähintään 20 tuntia kestävästä verkkokoulutuksesta maksetaan kouluttajapalkkiona 240 euroa 

• Vähintään 10 tuntia mutta alle 20 tuntia kestävästä maksetaan kouluttajapalkkiona 120 euroa 

• Vähintään 2 tuntia mutta alle 10 tuntia kestävästä verkkokoulutuksesta maksetaan 

kouluttajapalkkiona 60 euroa 

• Alle 2 tuntia kestävästä verkkokoulutuksesta ei makseta kouluttajapalkkiota 

Kurssien ja koulutusten valmistelutyö on lähtökohtaisesti vastikkeetonta talkootyötä yhdistystoiminnalle. Jos 

kurssin tai koulutuksen valmistelutyö on huomattavan suuri, voidaan sopia tapahtumakohtaisesti erillisestä 

valmistelutyön korvauksesta. Hallitus päättää tapauskohtaisesti, jos myös muille kuin kurssinjohtajalle 

maksetaan kouluttajapalkkio. 

 

4. Majoittuminen 

Jos henkilö matkustaa liiton antamassa tehtävässä, majoitus ja ruokailukulut maksetaan todellisten kulujen 

mukaan ja niistä on liitettävä alkuperäiset kuitit matkalaskuun. Yöpyminen maksetaan, jos tilaisuus 

matkoineen kestää yli 10 tuntia. Huonepalveluja ja yksityisiä puhelinlaskuja ei makseta. 

Pelastuskoiratoiminnan koulutuksiin liittyvistä majoituskustannuksista hallitus päättää tapauskohtaisesti. 

 

5. Puhelinkulut 

Puhelinkulujen korvaamisesta sovitaan erikseen. Liitolle osoitettuihin puhelinlaskuihin tulee liittää selvitys, 

mistä ilmenee: 
- päivämäärä 

- tarvittaessa se asia mitä puhelu on koskenut 

- puhelun kestoaika 

- puhelujen hinnat euroa/min 

- jos kiinteähintainen sopimus on selvästi muita sopimuksia edullisempi, voidaan siitä maksaa erikseen 

sovitulla tavalla osuus, mikä katsotaan käytetyksi liiton asioiden hoitoon. 

 

6. Osallistuminen liiton järjestämiin tilaisuuksiin 

Hallituksen jäsenet saavat osallistua kaikkiin liiton järjestämiin tilaisuuksiin maksamatta ko. tilaisuuden 

osallistumismaksua. Näiden matkojen matkakulut maksetaan matkasta aiheutuneiden todellisten kulujen 

mukaan (oman auton käytöstä polttoainekulut). Ruokailu- ja majoituskuluja ei makseta. Tämä ohje ei koske 

kursseja tai muita koulutuksia, joihin hallituksen jäsen osallistuu pätevöityäkseen (esim. 

toimihenkilöpätevyys). 

 

Hallitus voi anomuksesta myöntää myös muille liiton tehtäviä suorittaville henkilöille luvan osallistua liiton 

tilaisuuksiin edellä mainituin määrittein. 

 

 



 

 

 

 
 

 

7. Lopuksi 

Tässä ohjeessa mainitsemattomat matkakorvausvaatimukset tai muut hakemukset liiton hallitus käsittelee 

aina erikseen. Niiden käsittelemiseksi tarvitaan aina todelliset dokumentit niistä kuluista, joita kyseessä olevan 

asian perusteina on käytetty. 
 


