
 

 

 

 

Ohjeistus palkkioiden ja kulujen laskuttamiseen 

Mikäli haet ensimmäistä kertaa palkkiota tai kuluja Suomen Cheerleadingliitosta, ota yhteyttä 
SCL:n yhteyshenkilöösi, jotta henkilötiedot saadaan lisättyä järjestelmään ja pääset etenemään 
palkkio- tai kululaskun laatimisessa.   

1. Lataa Netvisor / Visma Solutions Oy -sovellus sovelluskaupasta – sovellus on ilmainen.  
 
Kirjautuessasi ensimmäistä kertaa Netvisor-sovellukseen tarvitaan vahva tunnistautuminen. 
Tämän jälkeen kirjautuminen onnistuu kätevästi sormenjäljellä tai PIN-koodilla. 

 

 

2. Avaa sovellus – tarkista, että ylätunnisteessa on teksti Suomen Cheerleadingliitto ry 
 

 
 



3. Avaa valikko (kolme vaakaviivaa) vasemmassa yläkulmassa, valitse MATKALASKUT 

 
 

4. Paina ylhäältä UUSI MATKALASKU 

 
 

5. Lisää OTSIKKO-kenttään tieto siitä, mitä lasku koskee (esim. Testikilpailu) ja KUVAUS-
kenttään missä ja milloin kulu on syntynyt (esim. 1.-2.1.2021 Helsinki) 
 
Esimerkki haettaessa valiokuntapalkkiota: 
OTSIKKO: KiVan kokous 3/21 ja KUVAUS: 15.3.2021 Teams 
 
Esimerkki haettaessa kuitillista kulua: 
OTSIKKO: Mihin toiminnan osa-alueeseen kulut liittyvät (esim. maajoukkuetoiminta, 
kilpailutoiminta/kilpailun nimi, koulutustoiminta/koulutuksen nimi)  
KUVAUS: Kirjoita mitä kulua laskutetaan ja millä päivämäärällä kulu on syntynyt 



 
 

Listaathan KUVAUS-kenttään kaikki tiedot selkeästi. Se helpottaa suuresti työtä SCL:n 
toimistolla kulujen tarkistamisen osalta.  

HUOM! Jokaiselle kululle on tehtävä oma kululasku, jotta ne kirjautuvat oikeille kirjanpidon 
tileille taustajärjestelmässä.  

 

6. OTSIKKO JA KUVAUS -kenttien täyttämisen jälkeen paina alta LISÄÄ RIVI 
 

7. Valitse lisättävän matkakulun tyyppi:  
KULU = Palkkiot ja kuitilliset kulut 
 
KILOMETRIKORVAUS = Kilometrikorvaukset 
 
PÄIVÄRAHA = Kotimaassa toteutetun matkan päivärahat 
 
ULKOMAAN PÄIVÄRAHA = Ulkomailla toteutetun matkan päivärahat 



 

8. Valitse KULUTYYPPI  
Kaikki kulutyyppivaihtoehdot saa esiin pyyhkäisemällä ylöspäin. 
Haettaessa korvausta kuitillisesta kulusta, tässä kohdassa saa lisättyä kuvan kuitista 
liitteeksi kululaskuun. Muistathan liittää tositteen / kuvan tositteesta osaksi 
kulukorvaushakemusta. 
 

SCL:n matkakulujen korvausten periaatteet ja käytännöt 
on eritelty tarkemmin SCL:n matkustusohjesäännössä. 
 
Huom! Valiokuntien ja toimikuntien kokouspalkkiot  
laskutetaan kulutyyppinä ”Valiokuntien palkkiot”. 

 

 

 

 

 



9. Täytä kenttiin pyydetyt tiedot: MÄÄRÄ, YKSIKKÖHINTA ja PÄIVÄMÄÄRÄ.  
 

10. Paina TALLENNA  
 

 

 

11. VALMIS  
 
Kululaskun tiedot siirtyvät nyt SCL:n käsittelyyn. Kulut maksetaan, kun tiedot on käsitelty 
SCL:n toimesta taloushallintojärjestelmässä. Kaikki laskutetut ja maksetut kulut jäävät 
näkyviin omaan sovellukseen.  
 
Apua ja tukea palkkio- ja kulukorvaushakemusten laatimiseen saat liiton talous- ja 
hallintokoordinaattori Wilhelm Stenbackalta (wilhelm.stenbacka@scl.fi) 
 
Palkkioiden ja kulukorvausten sisältöä/perustetta koskevat kysymykset tulee osoittaa 
omalle SCL:n yhteyshenkilölle tai tilaisuudesta vastanneelta SCL:n henkilöltä. SCL:n 
yhteystiedot löytyvät listattuna: https://scl.fi/liitto/yhteystiedot/ 
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