
Kulukorvaus:  

Tällä sivulla esitellään kulukorvausanomukseen liittyvät ohjeet. Luethan ohjeet huolellisesti ennen 

anomuksen lähettämistä, niin vältytään turhalta korjaustyöltä. Kulukorvausanomuksia voi ladata 

alla olevasta linkistä tai lunastaa paperisena versiona Kaplaakin kiltahuoneelta. Valmiin 

anomuksen voi lähettää osoitteeseen talous[at]kaplaaki.fi. 

 

https://drive.google.com/open?id=1tL-dFcJcs2uOsUeL-tqg1W5qQgHjzXEA 

 

ESTIEM-korvausten suuruus riippuu tapahtumasta. Normaalisti tapahtumamaksua korvataan 70 € 

asti, ja akateemisissa tapahtumissa matkakuluista korvataan 70 % ja muista tapahtumista 50 %. 

Huomioi, että omatoiminen majoittuminen esim. hotelliin ei kuulu matkakorvauksen piiriin. 

ESTIEM-vastaava päättää luokitellaanko tapahtuma akateemiseksi vai ei. Matkaraportin 

kirjoittaminen on vaatimus ESTIEM-korvauksen saamiselle.  

 

Kaplaakin kilometrikorvaukseksi on hallituksen kokouksessa päätetty 0,23 € / km. 

 

https://drive.google.com/open?id=1tL-dFcJcs2uOsUeL-tqg1W5qQgHjzXEA


 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieressä näkyy anomuksen pohja. 

1. Korvauksen hakijan nimi: Täytä KOKO nimi sellaisena kuin olet sen jäsenrekisteriin 

ilmoittanut. 

2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite: anna sähköpostiosoite jota seuraat säännöllisesti. 

3. Pankki ja tilinumero: anna tilinumero IBAN-muodossa esim. FI... 

4. Erittely: tässä osiossa käydään läpi kaikki anottavat korvaukset. Osio täytetään siten, että 

yhdellä rivillä on yhden kuitin/tapahtuman tiedot: päivämäärä, selitys ja summa. 

Selityksessä tulee ilmetä mitä tapahtumaa kuitti koskee esim. matkakorvaukset TIMES-

finaaliin LPR-HKI-LPR. Muista että samaan kuittiin voi viitata useammalla eri esittelyrivillä, 



mutta samalla rivillä ei saa olla monta, eri asioihin liittyvää kuittia. Samalla rivillä voi 

kuitenkin viitata moneen eri kuittiin, mikäli ne koskevat samaa asiaa. Ilmoita summa aina 

samassa valuutassa kuin kuitissa on mainittu.  

5. Kokonaissumma: Laske kokonaissumma KAHDEN desimaalin tarkkuudella (ei esim. 77,785 

€) Kokonaissumma on ilmoitettava euroina (€). Mikäli osa summista on eri valuutassa kuin 

euro, niin muuta jokainen summa euroksi SEN PÄIVÄN KURSSILLA MIKÄ ON KUITIN 

PÄIVÄMÄÄRÄ, ja tämän jälkeen laske kokonaissumma normaalisti.  

6. Liitteet: esim. kuitit, kartat, osallistumistodistukset jne.  

Kuiteissa tulee ilmetä: 

i. Päivämäärä 

ii. Yritys, josta tuote on ostettu (y-tunnus) 

iii. Mitä on ostettu (yliviivaa kuitista ne tuotteet, jotka eivät kuulu 

kulukorvaukseen) 

iv. ALV-summa ja % 

v. Kaikkien tuotteiden hinnat 

vi. Kokonaissumma 

Jos haet kilometrikorvauksia, niin liitteessä tulee olla kartta matkasta ja sen 

pituudesta (esim. Google Maps kuvakaappaus), tai kuvatodiste mittarilukemasta 

matkan alussa ja lopussa.  

 

Lento- ja junalipuista tulee ilmetä: 

1. Päivämäärä 

2. Matkan alku- ja loppupaikka 

3. Hinta 

4. ALV-summa ja % 

 

Pelkkä kuitti matkan varaamisesta ei siis riitä.  

 

Huom! Kotimaan junaliikenteen (VR) extra-luokan palveluja ei korvata! 

 

ESTIEM – korvauksia hakiessa liitteissä pitää olla ESTIEM:n virallinen 

osallistumistodistus, josta ilmenee:  

i. Local Group:n nimi 

j. Osallistujan nimi 

k. Osallistumismaksun suuruus 

l. Tapahtuman nimi ja aika 

m. Paikallisen ESTIEM-vastaavan allekirjoitus 

Pelkkä verkkopankin kuitti ei siis riitä todistukseksi.   



Liitteiden asettelu sähköisessä muodossa: 

- Laita kaikki liitteet samaan tiedostoon itse anomuksen jälkeen ja samaan 

järjestykseen, miten ne on eritelty. 

Liitteiden asettelu fyysisellä paperilla: 

- Mikäli kaikki liitteet ovat A4 -kokoisia, niin ne liitetään anomuksen jälkeen 

samaan järjestykseen miten ne on eriteltykin. 

- Mikäli kaikki liitteet ovat pienempiä kuin A4, niin ne liitetään ennen anomusta 

samaan järjestykseen miten ne on eriteltykin. 

- Mikäli liitteet sisältävät monenkokoista paperia niin kaikki liitteet liitetään ennen 

anomusta, niin että pienimmät kuitit ovat päällimmäisenä. Tässä kohtaa 

kannattaa miettiä kuittien erittelyjärjestystä etukäteen.  

- Niittaa paperit yhteen VASEMMASTA yläkulmasta.  

 

7. Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus sähköisesti tai KUULAKÄRKIKYNÄLLÄ (ei lyijykynällä). 

 

Huom! ÄLÄ tee merkintöjä harmaana oleviin alueisiin.   

 

 

Lisätietoa aiheesta: 

 

talous[at]kaplaaki.fi 

 

 


