EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2022
I Yleistä
Tämä matkustussääntö sekä sopimus korvauksista ja palkkioista koskee Suomen Palloliiton ja Jalkapalloliiga
ry:n järjestämien kilpailujen erotuomareita ja avustavia erotuomareita.
II Päiväraha
1. Päivärahan suorittaminen edellyttää, että matkakohde on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko
varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Matkakohteen on
lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.
2. Osapäiväraha 20 € maksetaan, kun matka on kestänyt yli 6 tuntia.
3. Kokopäiväraha 45 € maksetaan, kun matka on kestänyt yli 10 tuntia.
4. Kun matka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden
- vähintään kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osapäivärahaan
- yli kuudella tunnilla, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan
5. Osapäivärahan ja kokopäivärahan suuruus määräytyy vuosittain Verohallinnon päätöksen mukaisesti.
6. Tulkintaohjeet
Matkan kestoajan määrittelee erotuomari ottaen huomioon mahdolliset matkapoikkeamat sekä
normaalit tauot. Veikkausliigassa ja Ykkösessä erotuomariston on oltava ottelupaikalla 1,5 tuntia ennen
ottelun alkua, muissa sarjoissa tuntia ennen. Mikäli taulukkomatkasta yhteiskuljetuksen takia
poiketaan, siitä tulee antaa selvitys matkalaskussa. Matka-aikaan lasketaan erotuomariston ottelun
jälkeen peseytymiseen, tarkkailupalaveriin ja ruokailuun käyttämä aika, kuitenkin enintään kaksi ja
puoli tuntia tai tosiasiallisesti em. toimiin kulunut aika. Erotuomari antaa erikseen pyydettäessä
tarkemman selvityksen matkan kestosta.
7. Erotuomareilla ei ole oikeutta veloittaa ateriakorvausta.
III Majoituskorvaus
1. Erotuomaristolla on perustellusta syystä oikeus majoittua Veikkausliigassa ja Ykkösessä.
2. Majoittumisesta maksetaan korvaus matkalaskuun liitettävän majoitusliikkeen antaman tositteen
mukaan. Majoittumisen tulee aina olla perusteltua. Mikäli majoitustarve on tiedossa etukäteen, tulee
tästä informoida erotuomaritoimintoa.
3. Majoitukseen käytetään lähtökohtaisesti keskitasoista yleisessä liikematkustajien käytössä olevaa
hotellia ja ensisijaisesti Palloliiton sopimuskumppanien hotelleja.
IV Matkakustannukset
1. Ottelumatka on tehtävä kustannustehokkaasti huomioiden ottelumatkan ja asiaomaisen hoidettavaksi
määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukainen ja turvallinen suorittaminen, otteluun valmistautuminen,
erotuomariston ajankäyttö ja riittävä lepo. Mahdolliset matkaliput tulee pyrkiä hankkimaan
mahdollisimman nopeasti erotuomariasettelun jälkeen, koska ne ovat silloin tyypillisesti edullisimpia.
2. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa korvataan matkakulut 2. luokan virallisen taksan mukaan
makuuvaunu- tai paikkaliput tarvittaessa huomioon otettuna. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa
on matkakulujen kuitit liitettävä matkalaskuun. Myös paikallisliikenteen kuitit on liitettävä
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matkalaskuun. Esimerkiksi kuvakaappaus paikallisliikenteen appista toimii kuittina. Mikäli matkakortilla
on ostettu kautta, liitetään kuukauden/matkustuskauden ensimmäisen ottelun laskuun kuitti kauden
latauksesta/ostosta ja veloitetaan päiväkohtainen hinta. (Esimerkiksi: 30 päivän kuukausilippu maksaa
60 euroa, joten matkakorvauksia korvataan 2 euroa / päivä). Selvyyden vuoksi todetaan, että myös
paikallisesti matkustettaessa erotuomaristolla on oikeus käyttää omaa autoa, josta korvataan alla
mainitun mukainen kilometrikorvaus.
3. Oman auton käytön tulee olla aikataulujen näkökulmasta perusteltua ja kustannustehokasta.
Erotuomareiden matkustaessa omalla autolla, on pyrittävä siihen, että erotuomaristo saapuu
mahdollisuuksien mukaan samalla kuljetuksella. Korvaus oman auton käytöstä on yhden henkilön
matkustaessa 0,46 €/km ja 0,03 €/km kultakin lisämatkustajalta. Matkakulut korvataan todellisten
matkakilometrien mukaan. Jos kilometrimäärä poikkeaa selvästi paikkakuntien välisestä
taulukkoetäisyydestä, matkalaskuun on kirjoitettava käytetty ajoreitti sekä perustelu lyhimmästä
ajoreitistä poikkeamiselle.
4. Liitolla on oikeus määrätä erotuomariasettelun yhteydessä ne ottelut, joissa matkakorvaus maksetaan
lento- tai rautatieyhteyden mukaisesti, kun matkustusyhteys on tarkoituksenmukainen ja
toteuttamiskelpoinen yllä kohdassa 1 mainitut tekijät huomioiden.
5. Taksin käytöstä aiheutuva kustannus korvataan, jos sen käyttö on perusteltua. Mikäli tavanomaisesta
poikkeava taksin käyttötarve on tiedossa etukäteen, tulee tästä informoida erotuomaritoimintoa.
V Palkkiot

Veikkausliiga
Miesten Ykkönen
Miesten Kakkonen
P20 SM
P17 SM
P20 Ykkönen
P17 Ykkönen

Erotuomari
540 €
270 €
135 €
115,65 €
89,11 €
61,97 €
58,43 €

AET
324 €
162 €
81 €
80,96 €
62,37 €
43,38 €
40,90 €

Kansallinen Liiga
Naisten Ykkönen
Naisten Kakkonen
T18 SM
T18 Ykkönen

135 €
84,09 €
52,53 €
55,48 €
39,55 €

81 €
58,86 €
36,77 €
38,84 €
27,69 €

4. Erotuomari
135 €

Arkiottelukorvaus
Erotuomareille ja avustaville erotuomareille maksetaan Veikkausliigassa ja Ykkösessä arkipäivinä
(ma-pe) pelattavista otteluista arkiottelukorvausta 70 €/erotuomari. 4. erotuomarit ovat
oikeutettuja arkiottelukorvaukseen, jos syntyy oikeus vähintään osapäivärahaan.
Arkiottelukorvaus 100 € euroa maksetaan Suomen cupissa vain, jos ottelu alkaa arkipäivänä klo 15
tai sitä ennen. Jos ottelu alkaa klo 15 jälkeen, ja erotuomarin yhdensuuntainen matka ottelupaikalle
on yli 50 km, maksetaan arkiottelukorvausta 70 €. Muissa tapauksissa arkiottelukorvausta ei
makseta.
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Regions’ Cup
Puolivälierä ->

Erotuomari
85 €

AET
51 €

4. Erotuomari

Suomen Cup
1. kierros
2. kierros
3. kierros
4. kierros
5. kierros
Neljännesvälierä
Puolivälierä
Välierä
Finaali

Erotuomari
55 €
85 €
135 €
270 €
270 €
540 €
540 €
570 €
690 €

Avustava erotuomari
33 €
51 €
81 €
162 €
162 €
324 €
324 €
342 €
414 €
248 €

Naisten Suomen Cup
Superkierros/1.kierros
2. kierrosLohkovaihe
Puolivälierä
Välierä
Finaali

48 €
54 €
100 €
130 €
137 €
325 €

28,80 €
32,40 €
60 €
78 €
82,20 €
195 €

117 €

1. Ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa yksittäisistä satunnaisista suorituksista, joiden määrä on
enintään 20 euroa. Yli 20 euron korvauksista suoritetaan ennakonpidätystä 60% tai verokortilla
osoitetun veroprosentin mukaan. Erotuomarin on esitettävä seuralle/maksajalle annettavan
kuitin/matkalaskun liitteeksi asianmukainen verokortti (sivutuloverokorttinsa kopio tai alkuperäinen
päätoimen verokortti) Verohallinnon ohjeiden mukaisesti.
2. Erotuomaritehtävistä suoritettavia palkkioita ei pidetä Ennakkoperintälain 4 §:n mukaisena palkkana
vaan EPL:n 6 §:n mukaisina korvauksina. Erotuomaripalkkioista toimitetaan vain ennakonpidätys;
työnantajan sosiaaliturvamaksua ei tarvitse suorittaa. Tämä koskee erotuomareita, jotka eivät toimi
palkka- tai työsuhteessa maksajaan.
3. a) Uusintaottelujen korvaukset ovat samat kuin ao. kilpailussa
b) Karsintaottelujen korvaukset ovat samat kuin ylemmässä kilpailussa (jos joukkueet pelaavat eri
sarjatasoilla, muuten korvaus on ko. joukkueiden sarjatason mukainen)
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VI Tarkkailijapalkkiot ja -korvaukset
Liiton otteluissa liiton asettelemille erotuomaritarkkailijoille maksetaan palkkiota, matkakuluja ja
päivärahoja seuraavasti:
Sarja
Veikkausliiga
Miesten Ykkönen
Aet-tarkkailija
Suomen Cup
Puolivälierät
Välierät
Finaali
Miesten Kakkonen
Kansallinen Liiga
Naisten Suomen Cup
Finaali

Palkkio
90 €
55 €
40 €
40 €
50 €
85 €
150 €
40 €
40 €
40 €
100 €

Korvaus oman auton käytöstä on 0,46 €/km ja oikeus päivärahaan kohdan II mukaisesti.
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