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Yleistä

Tämä talousohje määrittää linjaukset, joita Teiska-Partio ry:n (myöhemmin lippukunta)
toiminnassa noudatetaan. Perustelluista syistä määritellyistä linjauksista voidaan kuitenkin
poiketa hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä.

Mikäli lippukunnan talouteen liittyviä linjauksia on tarve päivittää, hyväksytään päivitetty
versio tästä talousohjeesta lippukunnan hallituksen kokouksessa. Ajantasainen talousohje
on näkyvissä nettisivuilla.

Maksuliikenne
Hallitus pitää kokouksessaan säännöllisesti talouskatsauksen, jossa käydään läpi
lippukunnan taloustilanteessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset.

Tilinkäyttöoikeudet

Hallitus päättää tilinkäyttöoikeuksien myöntämisestä. Lähtökohtaisesti tilinkäyttöoikeudet
ovat rahastonhoitajalla ja lippukunnanjohtajalla. Jos nämä pestit ovat samalla henkilöllä,
tilinkäyttöoikeudet ovat rahastonhoitajalla ja lippukunnanjohtajan apulaisella
(varapuheenjohtajalla).

Kulujen hyväksyminen

Taloudenhoitaja hyväksyy laskut ja kulukorvaukset 300 € asti. Taloudenhoitajan
kulukorvaukset hyväksyy lippukunnanjohtaja tai jos taloudenhoitaja ja lippukunnanjohtaja
ovat sama henkilö, ne hyväksyy lippukunnanjohtajan apulainen. Tätä suuremmat hankinnat
käsitellään etukäteen hallituksessa.

Kulukorvaukset
Kulukorvauksia voi hakea lippukunnan toimintaan liittyvistä ostoista, jotka on kustannettu
henkilökohtaisista varoista. Kulukorvauksia haetaan täyttämällä kulukorvauslomake. Lomake



on lippukunnan nettisivuilla ja Google Drivessa. Kulukorvaukseen liittyvät kuitit tai laskut
toimitetaan lomakkeen liitetiedostoina taloudenhoitajalle. Kulukorvaukset tulee hakea sen
vuoden aikana, jota kulu koskee. Vuoden lopussa syntyneitä kuluja voi hakea seuraavan
vuoden alussa, jos on esittää hyvä syy siihen, ettei ehtinyt tehdä sitä oikeana vuonna.

Kulukorvausten maksamiseen tarvitaan aina alkuperäinen kuitti tai lasku tehdystä
ostoksesta. Kuvan tulee olla selkeästi luettavissa, ja siitä tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
ostopäivämäärä, ostopaikka, mitä on ostettu sekä ostoksen summa. Jos hankintaa tehdessä
ei ole saatu kuittia, tulee ottaa yhteys taloudenhoitajaan. Tällaisessa tapauksessa ostosta
tulee olla perusteellinen selvitys, jonka perusteella taloudenhoitaja harkitsee, voidaanko
korvaus maksaa, vaikka alkuperäinen tosite puuttuu.

Matkakorvaukset
Omalla kulkuvälineellä tehtyihin partiotoimintaan liittyviin matkoihin (pois lukien
viikkotoiminta) voi saada korvausta tiettyjen ehtojen täyttyessä. Lippukunta korvaa
pääsääntöisesti hyödylliset, toiminnan järjestämiseen liittyvät välttämättömät huoltoajot.
Teiska-Partiossa kilometrikorvaus sekä sen mahdollinen korotus on puolet Verohallinnon
vuosittain vahvistaman kilometrikorvauksen määrästä.

Taloudenhoitajan tai lippukunnanjohtajan päätöksellä voidaan korvata myös muita ajoja.
Esimerkiksi voidaan korvata yksityiset ajot tapahtumiin ja sieltä pois siinä määrin, kun ne on
järjestetty mahdollisimman tehokkaasti ja kun edullisempaa kulkuyhteyttä ei ole tarjolla.

Matkakorvauksia haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake on lippukunnan nettisivuilla ja
Google Drivessa.

Taloudenhoitaja ilmoittaa maksetut kilometrikorvaukset Tulorekisteriin maksukuukautta
seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Tulostus

Tulostuskuluja voidaan korvata hallituksen harkinnan mukaan. Ole yhteydessä
lippukunnanjohtajaan.

Ennakko

Kaikkiin tuleviin kuluihin on mahdollista saada ennakkoa ilman hallituksen erillistä päätöstä.
Ota viimeistään viikkoa ennen yhteyttä rahastonhoitajaan, jos tarvitset ennakkotilitystä.

Hankinnat
Kalusto- ja materiaalihankinnat

http://www.teiskapartio.fi/yhteystiedot/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2022/#kilometrikorvaukset
http://www.teiskapartio.fi/yhteystiedot/


Lippukunnalle tehtyjen hankintojen aiheuttamat kulut korvataan hankintojen tekijälle. Yli 50 €
hankinnat tulee hyväksyttää etukäteen hallituksella.

Viikkotoiminnan budjetti

Viikkotoimintaan voi käyttää 10 € / ryhmän jäsen sekä kevät- että syyskauden aikana.
Tämän ylittävistä kuluista pitää sopia etukäteen hallituksen kanssa.

Osallistumismaksujen korvaaminen
Lippukunnan tapahtumat
Yrjönpäiväjuhla, Syystapahtuma, talkoot ja muut lippukunnan lyhyet tapahtumat ovat
osallistujille ilmaisia. Ryhmien retket ovat tällä hetkellä ilmaisia joulukampanjassa kerttyjen
varojen ansiosta. Kesäleirin ja adventtileirin osalta budjetti käydään läpi erikseen jokaisen
tapahtuman kohdalla, sillä niitä tuetaan yleensä varainhankinnalla kerätyillä tuotoilla.

Johtajat eivät lähtökohtaisesti maksa lippukunnan tapahtumista osallistumismaksua.
Johtajahuoltotapahtumat ovat maksuttomia johtajille.

Piirin ja keskusjärjestön tapahtumat
Lippukunta maksaa osallistumismaksut partiotaitokilpailuihin, sudenpentutapahtumiin ja
tarpojien taitopäiville. Matkakuluista osallistujat vastaavat itse. Jälki-ilmoittautuneille
maksetaan vain perusmaksun hinta.

Partiotaitokilpailuissa samassa vartiossa kilpailevien muiden lippukuntien edustajilta peritään
heidän osuutensa kisamaksusta. Muiden lippukuntien nimissä kilpailevien lippukuntalaisten
osallistumismaksu korvataan heidän osaltaan.

Samoajaexplo, Vaeltajatapahtuma ja Johtajatulet tuetaan hallituksen päätöksen mukaan
lippukunnassa pestissä toimiville johtajille. Muiden aikuisten osallistuminen korvataan
hallituksen harkinnan mukaan.

Piirileirien, suurleirien ja muiden vastaavien tapahtumien kohdalla päätös osallistumisen
tukemisesta tehdään tapauskohtaisesti.

Koulutukset ja kurssit
Lippukunta maksaa lippukunnassa pestissä ja muuten aktiivisesti toimivien kaikki
lippukuntaa hyödyttävät kurssit ja koulutukset.

Tämä kattaa:
- Partio-ohjelmaan liittyvät koulutukset (esim. ROK, akela, sampo, luotsit,

johtokolmikko) sekä muut pesteihin liittyvät koulutukset (esim. rahastonhoitaja,
sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja, turva-aikuinen)

- Ensiapukurssin sekä retkeilykurssit



- Partiojohtajaperuskurssin sillä edellytyksellä, että osallistuja suorittaa
johtamistehtävän lippukunnassa vuoden kuluessa kurssista ja johtamistehtävän
raportti on palautettu viimeistään 3 kuukautta johtamistehtävän suorittamisen jälkeen.
Muussa tapauksessa lippukunta voi periä osallistumismaksun takaisin.

- KoGi-kurssin osalta korvataan 50 % osallistujalle kehittämistehtävän jälkeen, mikäli
kehittämistehtävä kohdistuu omaan lippukuntaan.

- Muut koulutukset (esim. partiotaitokilpailut, muonitus, nuotiokitarakurssi,
veneilykurssit), mikäli hallitus katsoo koulutuksen lippukunnalle
tarkoituksenmukaiseksi.

Epäselvissä tilanteissa hallitus tekee päätökset tapauskohtaisesti. Ole yhteydessä
lippukunnajohtajaan ennen ilmoittautumista, jos olet epävarma.

Kurssiosallistumisen peruuntuessa osallistuja on velvollinen maksamaan maksun
riippumatta kurssista (pois lukien ajoissa tehty peruutus tai lääkärintodistus).


