KULUKORVAUSOHJE
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 22.10.2021, voimassa toistaiseksi
Yleistä
Kulukorvausten tarkoituksena on korvata niitä kuluja, joita yhdistyksen
toimihenkilöille ja tapahtumien järjestäjille syntyy yhdistyksen toiminnasta.
Tällaisina kuluina pidetään ainoastaan välittömiä ja todellisia kuluja.
Jäsenten oletetaan osallistuvan yhdistyksen toimintaan pääsääntöisesti
harrastuksenaan. Oma työpanos katsotaan aina talkootyöksi eikä siitä saa
laskuttaa korvauksia, käytettyä aikaa ei korvata. Vastaavasti osallistujan
oletetaan käyttävän tarvittaessa omia varusteitaan ilman erillistä korvausta.
Vain selkeästi kuluvasta materiaalista voidaan maksaa korvausta.
Toimintatavat
Kaikki toiminta yhdistyksessä perustuu toimintasuunnitelmaan sekä
talousarvioon ja kaikkien kulukorvausten tulee perustua näihin. Yhdistyksen
taloudenpidon ensimmäinen ja tärkein sääntö on se, että jokaisesta
ylimääräisestä menosta on oltava yhdistyksen hallituksen päätös ja menot on
aina hyväksyttävä lähtökohtaisesti etukäteen ennen niiden toteutumista.
Hallituksen päätöksellä voidaan tästä säännöstä poiketa.
Järjestelytoimikunnat velvoitetaan budjetoimaan toiminnastaan syntyvät kulut
tapahtuman/tilaisuuden osallistumismaksuun tuotto-odotuksena vähintään +-0.
Korvattavat tapahtumat
Yhdistys voi korvata valtuuttamiensa henkilöiden matka- ja majoituskuluja
tärkeimpien sidosryhmien kokous- ja koulutustilaisuuksiin.
Koulutustilaisuuksien osallistumismaksu maksetaan. Kilometrikorvaus on 0,25
€ / km aina 200 € asti.
Yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa voidaan korvata järjestelyvastuussa ja
muiden tilaisuuden toteutumisessa avainasemassa olevien henkilöiden
matka- ja majoituskustannukset talousarvion mukaisesti. Majoitus korvataan,
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mikäli tilaisuuden laatu tai sijainti edellyttää majoittumista. Majoitus tulee
varata edullisemman vaihtoehdon mukaan, mutta kuitenkin niin, että
majoitustiloissa on suihku ja wc. Kohtuulliset ruokailukulut tältä ajalta
korvataan. Matkakulut korvataan 0,25 € / km aina 200 € asti.
Mikäli toimihenkilöille tarjotaan ruokaa, sen on oltava ns. arkiruokaa ja
kohtuuhintaista, tarjoilu ei saa sisältää alkoholia ilman hallituksen
tapauskohtaista lupaa.
Kaikki korvattavat kulut maksetaan todellisten kulujen mukaan.
Matkustamisessa tulee suosia mahdollisuuksien mukaan kimppakyytejä.
Tilaisuudet, joissa noudatetaan Suomen Kennelliiton matkustussääntöjä,
maksetaan korvaukset ko. ohjeiden mukaan. Ulkopuolisille luennoitsijoille,
tapahtuman eläinlääkärille tms. maksetaan laskun mukaan, jonka tulee
noudattaa talousarviota.
Korvausten hakeminen ja hyväksyminen
Kulukorvausta on haettava yhden kuukauden sisällä tapahtuma-ajankohdasta ja
sen tilikauden sisällä, jona kulu on syntynyt.
Kulukorvausta haetaan Kennelliiton matkalaskulla, johon korjataan
lomakepohjassa oleva km-korvaussumma vastaamaan tässä ohjeessa olevaa
summaa. Matkalaskun kaikki kohdat on täytettävä ja matkalasku on
allekirjoitettava. Matkalaskuun on liitettävä tositteet syntyneistä kustannuksista
silloin, kun tosite niistä on ollut saatavilla. Matkalasku ja sen liitteet lähetetään
sähköpostilla varainhoitajalle.
Yhdistys voi maksaa toimihenkilölle tai tapahtuman järjestäjälle syntyvistä
kuluista ns. ennakkoa, jolloin hänen ei tarvitse käyttää kuluihin omia rahojaan.
Kun ennakolla on maksettu tapahtuman kuluja, niistä toimitetaan kuitti
varainhoitajalle, joka kirjaa ko. oston ennakonpalautuksena ko. henkilölle.
Mikäli kulut ovat vähemmän kuin ennakon määrä tulee ennakon saajan tilittää
ylijäänyt osuus heti tapahtuman jälkeen yhdistyksen pankkitilille. Jos kulut
ovat suuremmat kuin saatu ennakko, maksaa varainhoitaja ylimenneen
osuuden henkilön tilille.
Laskut hyväksyy puheenjohtaja, puheenjohtajan laskut hyväksyy
varapuheenjohtaja. Epäselvät tapaukset käsittelee ja hyväksyy hallitus. Kun
korvaushakemus on hyväksytty, varainhoitaja maksaa korvauksen.
Yhdistyksen toimihenkilöille maksettava kiinteä palkkio
Hallitus esittää vuosittain talousarviossa toimihenkilöille maksettavan palkkion
ja yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti palkkio maksetaan ko. vuoden
lopussa asianomaisille.
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