
EROTUOMARIKORVAUKSET SUOMEN KÄSIPALLOLIITON OTTELUISSA  
1.1.2023 – 31.12.2024 
 
1. Palkkio 
 
 Ottelu  Palkkio € Koulutusmaksu/kausi 
 
 Miesten loppuottelut 200,00  

Miesten liiga playoff 180,00   
 Miesten liiga jatkosarja 140,00     
 Miesten liiga  125,00 200,00 
 Miesten liigakarsinta / 100,00 
 tasonmittaus 
 
 Miesten cup loppuottelu 180,00 
 Miesten cup välierä 150,00     
 Miesten cup muu ottelu 100,00 
  
 Miesten 1-divisioona 100,00 120,00 
 Miesten 2-divisioona 55,00 80,00 
 Miesten 3-divisioona  
      - kaksi tuomaria 35,00 
      - yksi tuomari 50,00    
 
 Naisten loppuottelut 130,00 

Naisten SM playoff 120,00 
 Naisten jatkosarja 110,00  

Naisten SM  100,00 80,00 
 Naisten SM-karsinta/ 
 tasonmittaus  90,00  
 
 Naisten cup loppuottelu 120,00 
 Naisten cup välierä 100,00   
 Naisten cup muu ottelu 60,00     
 
 Naisten 1-divisioona 55,00 40,00  
 Naisten 2-divisioona 45,00    
  
 Ikis SM  50,00 
 
 Nuoret 2x30 min playoff 70,00 
 Nuoret 2x30 min 50,00 
 Nuoret 2x25 min playoff 50,00 
 Nuoret 2x25 min 35,00 
 Nuoret 2x20 min 28,00 
 Nuoret 2x15 min 20,00 
 Koulukäsipallo  25,00     
 
 Sihteeri ja ajanottaja 45,00 
 Delegaatti  50,00 
 Delegaatti aikuisten playoff 60,00 



Harjoitusottelut/-turnaukset, joihin liiton erotuomarivaliokunta määrää tuomarit  
  
 Miehet 2x30 min 60,00 
 Naiset 2x30 min 50,00 
 Nuoret 2x30 min 30,00 
 Nuoret 2x25 min 25,00  
 Miesten maaottelu 100,00 
 Naisten maaottelu 100,00 
 Juniorimaaottelu 70,00 
 
 
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. 
  
2.2 Jos matka kestää yli 6 tuntia, on erotuomariston jäsenellä oikeus periä verohallinnon 
 vuosittain määrittelemä osapäiväraha. 
 Jos matka kestää yli 10 tuntia, on erotuomariston jäsenellä oikeus periä verohallinnon 
 vuosittain määrittelemä kokopäiväraha. 
 Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin 
 etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, 
 kummasta matka on tehty.  
 

Matkan kestosta on erillinen ohjeistus.  
 
2.3 Ateriakorvausta ei saa lisätä ottelupalkkioon. 
 
3. Muita määräyksiä 
 
3.1 Erotuomarin tulee kuitata tuomitsemansa ottelut Tulospalveluun viimeistään viikon sisällä 
 ottelupäivästä. 

Erotuomarikorvaukset maksetaan keskitetysti TASON kautta kerran kuussa. 
 
3.2 Mikäli ottelu joudutaan siirtämään tai peruuttamaan siten, että erotuomari saa asiasta 

ilmoituksen vasta ottelupäivänä, on erotuomari oikeutettu palkkioon kyseisestä ottelusta. 
Mikäli siirrosta tai peruutuksesta on ilmoitettu aikaisemmin, palkkiota ei makseta. 

 
3.3 Suomen käsipalloliitto laskuttaa koulutusmaksun suoraan seuroilta. Koulutusrahoja 

käytetään uusien erotuomarien kouluttamiseen sekä B-ikäisten sääntökoulutuksen 
järjestämiseen. Erotuomarivaliokunta järjestää koulutustoimintaa. 

 
3.4 Maksullisen ottelun erotuomareilla, ottelutarkkailijoilla sekä tuomaripäällikön nimeämillä 

sihteeristön jäsenillä on kullakin oikeus tuoda yksi katsoja maksutta ottelutilaisuuteen. 
 
 
 
 



3.5 Erotuomareiden velvollisuuksiin kuuluu myös: 
 

- tarkistaa, että Live Score- ottelupöytäkirja on täytetty kaikilta osin ja ilmoittaa mahdollisista 
ongelmista kilpailupäällikölle.   
- hankkia Suomen Käsipalloliiton lisenssi ennen ensimmäistä peliä. 
- suorittaa hyväksytysti kertauskurssi ja maksaa mahdollinen kurssimaksu 
- allekirjoittaa ja noudattaa Käsipalloliiton urheilullisen käytöksen ohjeistusta  
(Code of conduct) 

 
3.6 Niitä erotuomareita, jotka laiminlyövät velvollisuutensa, voidaan rangaista Käsipalloliiton 
 erotuomarivaliokunnan toimesta. 
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