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ESRC:n matkasääntö 
 
 
1 Soveltamisala 
 
Tämä matkasääntö koskee Espoo Squash Rackets Club ry:n toimesta maksettavia matkakustannusten 
korvauksia. Korvauksia maksetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti ESRC:n työntekijöille sekä 
ESRC:hen sopimussuhteessa oleville valmentajille ja seuran muille toimihenkilöille pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelle suuntautuvien työmatkojen osalta. Korvauksien maksamisesta päättää seuran hallitus tai 
toiminnanjohtaja etukäteishyväksymällä matkakulut. 
 
2 Liigajoukkueet 
 
Tämä matkasääntö koskee rajoitetusti myös ESRC:n kotimaisen Squashliigan SM-tasolla pelaavien 
joukkueiden liigakierrosten matkakuluja. Heille korvataan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvien 
liigakierrosmatkojen matkakulut joko kilometrikorvauksina tai julkisten liikennevälineiden 
matkalippukuluina. Joukkueen tulee pyrkiä matkustamaan mahdollisimman edullisesti eli esim. yhteisellä 
autolla. Majoituskulut korvataan, mikäli matka on niin pitkä, että se vaatii yöpymisen. Joukkueille ei korvata 
liigakierroksista päivärahoja. ESRC:n alempien tasojen liigajoukkueille ei matkakuluja korvata kuin 
poikkeustapauksissa erillisestä hakemuksesta seuran hallitukselle. 
 
3 Matkojen etukäteishyväksyntä 
 
Kotimaan- ja ulkomaanmatkoihin on hankittava etukäteishyväksyntä hallituksen pj:ltä tai muulta hallituksen 
jäseneltä tai seuran toiminnanjohtajalta kirjallisesti tai suullisesti.  
 
4 Matkojen suunnitelmallisuus ja taloudellisuus 
 
Matka on suunniteltava riittävän ajoissa ja siten, että voidaan ottaa huomioon tarkoituksenmukaiset ja 
kokonaistaloudelliset matkajärjestelyt. Tämä tarkoittaa matkakustannusten optimointia esim. matkareitin, 
ajojen yhdistelemisen, hotellin, lentoyhtiön ja mahdollisten esim. erityishintaisten matkalippujen suhteen. 
 
5 Matkavuorokausi 
 
Matkavuorokausi on enintään 24 tuntia kestävä ajanjakso, joka alkaa henkilön lähtiessä matkalle 
squashhallilta tai asunnoltaan ja päättyy, kun hän palaa squashhallille tai asunnolleen. 
 
6 Päiväraha 
 
Päivärahan tarkoituksena on korvata työmatkan vuoksi henkilölle syntyneet ylimääräiset elinkustannukset. 
Päiväraha voi olla kohdan 6 ja 7 mukaisesti koko- tai osapäiväraha. 
 
Päivärahoja maksetaan verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman, kulloinkin 
voimassa olevan päätöksen mukaisin edellytyksin. Matkavuorokauden aikana saadut maksuttomat ateriat 
pienentävät päivärahan enimmäismäärää kohtien 6 ja 7 mukaisesti. Maksuttomien aterioiden lukumäärä 
on merkittävä matkalaskuun. 
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7 Kotimaan päiväraha 
 
Kotimaan matkalta maksettava päiväraha on joko osapäiväraha tai kokopäiväraha seuraavasti: 

- Osapäiväraha, jos matka kestää yli kuusi tuntia 
- Kokopäiväraha, jos matka kestää yli kymmenen tuntia 

Jos matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden 
- Vähintään kahdella tunnilla, maksetaan osapäiväraha 
- Yli kuudella tunnilla, maksetaan kokopäiväraha 

 
Jos henkilö saa matkavuorokauden aikana maksuttoman aterian, päivärahan määrä on puolet ko. 
päivärahan määrästä. 
 
8 Ulkomaan päiväraha 
 
Ulkomaan päiväraha määräytyy samojen sääntöjen perusteella kuin kotimaan päiväraha. Päivärahan 
suuruus on verohallinnon vuotuisten päätösten mukainen. 
 
9 Majoituskulut 
 
Kun henkilö joutuu matkan aikana yöpymään, korvataan majoituskulut majoituslaskun perusteella. 
Majoituspaikan vallinnassa on erityisesti huomioitava sen edullisuus ja tarkoituksenmukaisuus. 
Majoituslaskuun saa huoneen hintaan kuuluvana sisältyä aamiainen. Mikäli hotelli laskuttaa aamiaisen 
erikseen, kuuluu aamiainen päivärahalla korvattaviin kustannuksiin. 
 
10 Oma auto 
 
Matkan hyväksyjän antamalla luvalla voidaan matka suorittaa henkilön omalla autolla, jos se on seuran 
kannalta edullista (esim. useita matkustajia). 
 
Oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaus verohallinnon voimassa olevien päätösten mukaan. 
Poikkeuksen muodostavat SM-sarjassa pelaavat liigajoukkueet, joille oman auton käytöstä maksetaan 
kilometrikorvausta 0,30 € / km edellyttäen, että joukkue pyrkii matkustamaan yhdellä autolla ja että oman 
auton käyttö on perusteltua. Vain pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ulottuvista matkoista maksetaan 
kilometrikorvauksia. Pysäköintikulut korvataan tositetta vastaan matkalaskun yhteydessä. 
 
11 Matkalaskun laatiminen 
 
Matkalasku on kulukorvauslomakkeella liitteineen asianmukaisesti tarkastettuna ja hyväksyttynä 
lähetettävä seuran taloudenhoitajalle maksettavaksi viimeistään 60 päivän kuluttua matkan päättymisestä. 
Muussa tapauksessa matkakuluja ei korvata. 
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