
EROTUOMARIKORVAUKSET KÄSIPALLOLIITON OTTELUISSA 1.1.2017 – 31.12.2018 
 
1. Palkkio 
 
 Ottelu  Palkkio € Koulutusmaksu/kausi 
 
 Miesten liiga playoffs 150,00   
 Miesten liiga jatkosarja 120,00     
 Miesten liiga  100,00 200,00 
 Miesten liigakarsinta / 80,00 
 tasonmittaus 
 
 Miesten cup loppuottelu 150,00 
 Miesten cup välierä 120,00     
 Miesten cup muu ottelu 80,00 
  
 Miesten 1-divisioona 80,00 120,00 
 Miesten 2-divisioona 40,00 80,00 
 Miesten 3-divisioona 35,00     
 
 Ikämiesten SM 35,00    
 
 Naisten SM playoffs 100,00 
 Naisten SM  80,00 80,00 
  
 Naisten cup loppuottelu 100,00 
 Naisten cup välierä 80,00   
 Naisten cup muu ottelu 40,00     
 
 Naisten 1-divisioona 40,00 40,00  
 Naisten 2-divisioona 35,00    
 
 
 Nuoret 2x30min playoff 55,00 
 Nuoret 2x30min 35,00 
 Nuoret 2x25min playoff 45,00 
 Nuoret 2x25min 30,00 
 Nuoret 2x20min 25,00 
 Koulukäsipallo  25,00     
 
 Sihteeri ja ajanottaja 30,00 
 
 Harjoitusottelut/-turnaukset, joihin liiton erotuomarivaliokunta määrää tuomarit:  
  
 Miehet 2x30min 50,00 
 Naiset 2x30min 35,00 
 
 
 
 
 
 



2. Kodin ja ottelupaikan välinen etäisyys on yli 5 km ja/tai auton käyttö on 
 huonojen liikenneyhteyksien vuoksi muutoin perusteltua, voi erotuomari veloittaa 
 kilometrikorvausta tai julkisen kulkuneuvon kulut. 
 
2.1 Yhdessä matkustavalla erotuomaristolla on oikeus palkkion lisäksi periä verohallinnon 
 vuosittain määrittelemä veroton kilometrikorvaus matkakilometreiltä. Jos erotuomaristo ei 
 voi matkustaa yhdessä, on kullakin erotuomariston jäsenellä erikseen oikeus 
 kilometrikorvaukseen. Korvauksen on perustuttava todellisiin matkakilometreihin. 
 Vuonna 2016 veroton kilometrikorvaus on 0,43 €/km + 0,03 €/km kustakin matkustajasta. 
 
2.2 Jos matka kestää yli 6 tuntia, on erotuomariston jäsenellä oikeus periä verohallinnon 
 vuosittain määrittelemä puolipäiväraha (vuonna 2016 19 €). 
 Matkan keston määrittelee erotuomaristo, kuitenkin huomioiden, että MSM-LIIGA, NSM- ja 
 M1D-otteluissa on erotuomariston oltava ottelupaikalla tunti ennen ottelun alkua. 
 Matka-aikaan lasketaan erotuomariston ottelun jälkeen tarkkailupalaveriin, peseytymiseen 
 ja ruokailuun käyttämä aika, kuitenkin korkeintaan 1,5 tuntia. 
 
2.3 Jos matka kestää yli 10 tuntia, on erotuomariston jäsenellä oikeus periä verohallinnon 
 vuosittain määrittelemä kokopäiväraha (vuonna 2016 kokopäiväraha 40 €). 
 
2.4 Ateriakorvausta ei saa lisätä ottelupalkkioon. 
 
2.5  Jos erotuomarilla on samana päivänä monta ottelua päivän aikana, eri paikkakunnilla,   

niin viimeisen ottelun järjestäjä on velvollinen maksamaan erotuomareiden päivärahat. 
 Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin 
 etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, 
 kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin 
 etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta. 
 
2.6  Erotuomarin tulee kuitata tuomitsemansa ottelut Tulospalveluun viimeistään 2 viikon sisällä 
 ottelupäivästä. 
 
3. Muita määräyksiä 
 
3.1 Erotuomarikorvaukset maksetaan keskitetysti TASON kautta kaksi kertaa kuussa. 
 
3.2 Suomen Käsipalloliitto laskuttaa koulutusmaksun suoraan seuroilta ja maksaa sen laskua 
 vastaan Suomen Käsipalloerotuomarit ry:lle. 
 
3.3 Maksullisen ottelun erotuomariston jäsenellä ja tarkkailijalla on kullakin oikeus tuoda yksi 
 katsoja maksutta ottelutilaisuuteen. 
 
3.4 Erotuomareiden velvollisuuksiin kuuluu myös: 
 - ilmoittaa ottelutulos ja yleisömäärä välittömästi ottelun jälkeen Tulospalveluun 
 - tarkistaa, että ottelupöytäkirja on täytetty kaikilta osin ja että kaikissa ottelupöytäkirjoissa 
 on oikea ottelunumero täytettynä 
 - postittaa ottelupöytäkirja viimeistään ottelua seuraavana arkipäivän liiton toimistoon 
 
 Niitä erotuomareita, jotka laiminlyövät nämä tehtävät, voidaan rangaista Käsipalloliiton 
 erotuomarivaliokunnan toimesta. 


