
Ringette-erotuomareiden palkkiot ja maksut kaudella 2020 - 2021

NSM-sarja
Erotuomaripalkkio:

· SM-runkosarja, SM-jatkosarja, SM-karsinta-
sarja ja SM Nousu play off 75,00 €

· SM Play off ottelut 105,00 €

Kulukorvaukset liitteen 1 mukaan.
Ottelupaikalla oleva, otteluun määrätty Back up erotuomari saa 50 % erotuomareiden palkkioista sekä
kulukorvaukset. Mikäli back up-tuomari joutuu ottelussa jäälle, hän on oikeutettu koko palkkioon.

Ottelukohtainen erotuomarikorvaus sarjoihin osallistuville seuroille:
· SM-runkosarja, SM-jatkosarja, SM-karsintasarja ja

SM Nousu play off 380 €/ottelu
· SM Play off ottelut 555 €/ottelu

Liiton alaiset turnaukset
Erotuomaripalkkio: 15,00 €/ottelu/tuomari, kilometrikorvaus liitteen 1 mukaan, muita kulukorvauksia
ei makseta. Turnausjärjestäjä sitoutuu järjestämään ateriat ja majoituksen viheltäville tuomareille sekä
otteluvalvojille.

SM-, Ykkös- ja BSM-sarja- sekä maajoukkueiden harjoitusottelut:
Erotuomaripalkkio: 40,00 €/ottelu/tuomari, kilometrikorvaus liitteen 1 mukaan, muita kulukorvauksia
ei makseta. Mikäli ottelu ei ole täysimittainen, palkkiosta voidaan sopia tapauskohtaisesti.

SM-sarjan otteluvalvoja
Sarjaottelussa paikalla oleva, tapahtumaan määrätty otteluvalvoja saa kulukorvaukset liitteen 1
mukaan sekä 40 € palkkion. SM play off otteluissa tai liiton alaisessa turnauksessa palkkio on 50 €.

Suositukset alueiden erotuomaritoimintaan
Erotuomaripalkkiot suosituspeliaikojen mukaisesti:

· Poikittaispelit 10 €/ottelu (riippumatta peliajasta)
· E-juniorit 30 €/ottelu/tuomari
· D-juniorit, CSarja, N-sarja 40 €/ottelu/tuomari
· BSM-sarja, Ykkössarja 60 €/ottelu/tuomari

E-CSarjoissa ja N-sarjassa jos yhdensuuntainen matka ottelupaikalle on yli 60 km, erotuomari saa
laskutta 10 € suuremman palkkion. Kulukorvaukset liitteen 1 mukaisesti.

Kerhoraha tuomaritoimintaa järjestävälle taholle 5 €/kotiottelu.



Alueen alaisissa turnauksissa palkkiot seuraavasti (ei koske turnausmuotoisena pelattavia sarjoja).
Turnausottelun kokonaisajan ollessa:

· 30 min ja alle 8,00 €/ottelu/tuomari
· yli 30 min, mutta enintään 45 min 12,00 €/ottelu/tuomari
· yli 45 min 15 €/ottelu/tuomari

Kilometrikorvaus liitteen 1 mukaan, muita kulukorvauksia ei makseta. Turnausjärjestäjä sitoutuu
järjestämään ateriat viheltäville tuomareille sekä otteluvalvojille.

Otteluvalvojan kulukorvauksista vastaa alueellisesta tuomaritoiminnasta vastaava taho.
Suosituksena tapahtumaan määrätylle otteluvalvojalle palkkiot:

· 30 € Ykkössarja- ja BSM-sarjaottelut
· 20 € E-CSarjan ja N-sarjan ottelut

Kulukorvaukset liitteen 1 mukaan

Palkkiosuositus alueellisille erotuomarikouluttajille 60 €/kurssi + kilometrikorvaus liitteen 1 mukaan.
Palkkiosuositus alueellisille toimitsijakouluttajille 40 €/kurssi + kilometrikorvaus liitteen 1 mukaan.

Erotuomaripalkkioiden verotus

Erotuomaripalkkiot sekä mahdolliset varustekorvaukset ja muut kuin matkakorvaukset ovat
työkorvauksia, jos erotuomari ei ole työsuhteessa työkorvauksen maksajaan. Työkorvauksesta
toimitetaan ennakonpidätys. Työkorvauksen saajalle voi ilman ennakonpidätysvelvollisuutta maksaa
matkakulukorvauksia. Työkorvauksista ei makseta sosiaaliturvamaksua. Työkorvauksista ei myöskään
pidätetä ennakonpidätyksen yhteydessä palkansaajan työeläkemaksua tai työttömyysvakuutusmaksua.
Maksaja ei myöskään maksa työeläkevakuutusmaksua tai työnantajan tapaturma-, työttömyys- ja
ryhmähenkivakuutusmaksua.

Tuomarin tulee toimittaa kopio verokortista erotuomaripalkkion maksajalle. Mikäli erotuomari ei esitä
verokorttia tai vastaavaa todistusta, on ennakonpidätys silloin 60 %.

Ohje perustuu Olympiakomitean Päätä Oikein – verkkoaineistoon.

HUOM! Kilometrikorvauksen kohdalla oman auton käytössä kaikkien aseteltujen
erotuomareiden on käytettävä kimppakyytejä aina kun se tulee halvemmaksi kuin kahden auton
käyttö



Liite 1

Ringette-erotuomareiden kulukorvaukset kaudella 2020 – 2021

Kilometrikorvaus 0,43 €/km
Osa päiväraha 20 € (matka-aika vähintään 6 h)
Koko päiväraha 43 € (matka-aika vähintään 10 h)

Mikäli matka suoritetaan julkisilla kulkuneuvoilla, tulee laskun liitteeksi liittää joko matkalippu
tai kuitti lipun hankinnasta. Matkalipun ja kuitin voi toimittaa sähköisesti ja se voi olla esim.
näyttökuva sähköisestä lipusta.

HUOM! Kilometrikorvauksen kohdalla oman auton käytössä kaikkien aseteltujen
erotuomareiden on käytettävä kimppakyytejä aina kun se tulee halvemmaksi kuin kahden auton
käyttö


