Koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen vuoksi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
(jatkossa SP) ottaa käyttöön väliaikaisen ohjeistuksen SP:n luottamushenkilöiden etäkokousten
ruokakustannusten korvauskäytännöistä. Ohjeistuksen mukaisiin korvauksiin ovat oikeutettuja SP:n
hallituksen hyväksymät luottamushenkilöt, jotka toteuttavat partioneuvoston hyväksymän
toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Tämä ohje koskee vain kokouksia, jotka ovat
kokouskutsussa määritelty järjestettävän etänä.
Lähikokouksiin sovelletaan partion kustannusten korvauskäytäntöä. Ohjeistus koskee
pääsääntöisesti SP:n hallituksen ja valiokuntien sekä näiden alaisten ryhmien, verkostojen sekä
projektien varsinaisia kokouksia 2022. Muiden tapahtumien, kuten Kevätpäivien, osalta
kulukorvauksista ohjeistetaan erikseen.
Ohje on voimassa 31.5.2022 asti.
Epäselvissä tapauksissa ohjeen tulkinnasta päättää SP:n toiminnanjohtaja tai talousjohtaja.

•
•
•
•

Kokous kestää alle 4 tuntia: Ei korvauksia.
Kokous kestää 4 - 7 tuntia: Korvataan ruokakuluja 15 euroa per luottamushenkilö.
Kokous kestää yli 7 tuntia: Korvataan ruokakuluja 25 euroa per luottamushenkilö.
Kevätkauden päätöskokous 2022: Korvataan ruokakuluja 25 euroa per
luottamushenkilö.

•

Kulukorvauspyynnöt syötetään partion sähköiseen kululaskujärjestelmään osoitteessa
https://kululasku.partio.fi/.
Kulujen kuitit tulee olla päivätty kokouspäivälle tai enintään viikkoa
aikaisemmalle päivämäärälle. Etäkokousten kulukorvauksena korvataan enintään yllä
määritellyn kokouksen kestoon perustuvan kulukorvausluokan mukainen summa.
Mikäli eväsostokset ovat kalliimmat, merkitään kululaskuun summaksi silti enintään
kulukorvausluokan mukainen summa.
Mikäli ostokset maksavat vähemmän kuin kulukorvausluokan maksimi summa,
haetaan kulukorvaus silloin toteutuneella summalla.
Etäkokousten kustannuksina voidaan korvata vapaasti valittavia ruokia ja
alkoholittomia juomia. Etäkokousten tarjoilujen hankinnassa suositellaan noudatettavan
keskusjärjestön tapahtumia koskevaa kasvisruokalinjausta.
Mikäli mahdollista, pyritään hyödyntämään sopimuksia, jotka mahdollistavat
yhteislaskutuksen (esim. Wolt, R-kioski), jolloin puheenjohtaja tai vastaava
työntekijä vastaa järjestelyistä ja tekee ryhmältä yhden yhteisen kulukorvauspyynnön.
Tarvittaessa kysy korvauskäytäntöihin liittyen apua oman toiminnanalasi
työntekijältä.
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Versio
Versio 1
Versio 2

Päiväys
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Päätöksentekijä
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Versio 3
Versio 4

14.09.2021
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Muutos
Voimassaolon jatko ja
rajaus vain täysin
etäkokouksiin.
Voimassaolon jatko
Voimassaolon jatko ja
lisäys kasvisruokasuosituksesta.
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