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Valmennuspalkkiot ja -tuet  

 

• Toimitko Espoon Tapioissa valmentajana tai saatko seuralta valmennustukea?  

• Joko olet tehnyt/allekirjoittanut sopimuksen?  

• Miten tästä eteenpäin? 

 

Procountor – seuran taloushallinnon järjestelmä 

 

Pyydä tunnukset toiminnanjohtajalta osoitteesta toimisto@espoontapiot.fi. Ilmoita samalla: 

• tilinumerosi,  

• henkilötunnuksesi,  

• sähköpostiosoitteesi ja  

• puhelinnumerosi.  

Toiminnanjohtaja tekee sinulle tunnukset Procountor-järjestelmään, jonka kautta laskutat kulusi 

sähköisesti. Saat järjestelmästä ilmoituksen ja kirjautumisohjeet. Varmistathan, etteivät mene 

roskapostiin.  

Kun laskutat valmennuskulujasi, muista, että kaikki  

• päivärahat ja kilometrikorvaukset tehdään matkalaskuna ja  

• muut kulut kulukorvauksina.  

Kuitit toimitetaan laskun liitteenä skannattuna. Kun nostat palkkioitasi, voit käyttää matkalaskussa 

0,43 €/km. 

Kun laskutat kisamatkoja, jotka eivät vähennä palkkiotasi tai valmennustukeasi, muuta 

laskupohjaan kilometrikorvauksen summaksi 0,25 €/km (tähän hintaan ei valitettavasti ole valmista 

riviä Procountorissa. 

Kirjaudu Procountorin selainversioon sisään https://finago.com/fi/ ja valitse alasvetovalikosta 

Procountor. 

Procountorissa on hyvät ohjeet i-painikkeen alla (pieni ikoni esim. sivun oikeassa 

alareunassa)   

https://procountor.finago.com/hc/fi/articles/360003140957-Oman-matka-ja-

kululaskun-laadinta 

Kun haluat lähettää laskun maksuun paina MERKITSE VALMIIKSI. Tämän jälkeen laskusi lähtee 

Jorma Kemppaiselle hyväksyttäväksi. Kun lasku on hyväksytty, siirtyy se toiminnanjohtajalle 

maksettavaksi. 

Vinkki: Voit kerätä matkalaskulle useamman rivin ennen sen lähettämistä. Lasku jää automaattisesti 

kesken -tilaan, jollet paina MERKITSE VALMIIKSI -toimintoa. Näin vältyt muistilapuilta. 
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Mitä hyväksytään kulukorvauksiin 

Kulukorvauksiin hyväksytään laskuttajan omat valmennuksesta aiheutuneet kulut.  

• matkakulut harjoituksiin ja kilpailuihin 

• urheiluvaatteet ja -varusteet 

• omat henkilökohtaiset valmennusvälineet 

• leirikulut 

• hieronnat ja fyssarit 

• ammattikirjallisuus yms. materiaali 

• ammatillisen kunnon ylläpitoon vaikuttavat liikunnan kulut (valmentajat) 

Huom! Jos palkkaa ei makseta, yleishyödyllisen yhteisön maksamista matkakustannusten 

korvauksista on verovapaata tuloa kuitenkin vain: 

• päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa 

• kilometrikorvaukset enintään 2 000,00 euron määrään asti kalenterivuodessa 

• majoittumiskorvaukset ja matkaliput rajoituksetta tositteita vastaan. (Veronmaksajat ry, 

Puolenpitoa) 

Onko sinulla toiminimi ja laskutat yrittäjänä 

Toimita lasku valmennuksesta sähköisesti seuraavasti: 

Operaattori:  Apix Messaging Oy (003723327487) 

Verkkolaskuosoite: 003710123784 

OVT-tunnus:  003710123784 

 
Mikäli et voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään paperiset laskut ostolaskujen 
skannauspalveluun osoitteeseen:  
 

Espoon Tapiot ry (Apix skannauspalvelu)  
PL 16112  
00021 LASKUTUS  

 
Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskusi, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, 
eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin 
laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.  
 
Espoon Tapiot ry:n sähköpostiskannauksen osoite:  
 

003710123784@procountor.apix.fi 
 
 

Lisätietoja ja apua 
 

Toiminnanjohtaja/taloudenhoitaja Linnea Renqvist 
 linnea@espoontapiot.fi 
 +358 443215845 
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