
FUTSALEROTUOMAREIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2022 - 2023 
 
 
I Yleistä  
 
Tämä matkustussääntö sekä sopimus korvauksista ja palkkioista koskee Suomen Palloliiton järjestämän 
Miesten Futsal-Liigan, Miesten Futsal-Ykkösen, Naisten Futsal-Liigan, Naisten Futsal-Ykkösen, P19 Futsal-
Liigan, P17 Futsal-Liigan sekä naisten ja miesten Futsal Cupin otteluiden erotuomarikustannuksia kaudella 
2022-2023. Päivärahoja sekä kilometrikorvauksia tarkistetaan 1.1.2023 alkaen, mikäli verohallinto muuttaa 
näiden verovapaiden korvausten suuruutta. (Päivitetty versio, lisätty korvaukset 1.1.2023 alkaen) 
 
II Päiväraha  
 

1. Päivärahaa voidaan maksaa, kun matka ulottuu vähintään 15 kilometrin päähän kotiosoitteesta. 
  

2. Osapäiväraha 20 € (1.1.2023 alkaen 22 €) maksetaan, kun matka on kestänyt yli 6 tuntia.  
 

3. Kokopäiväraha 45 € (1.1.2023 alkaen 48 €) maksetaan, kun matka on kestänyt yli 10 tuntia. 
 

4. Kun matka on kestänyt enemmän kuin yhden (1) matkavuorokauden (24 h) ajan ja matkaan käytetty 
aika ylittää viimeisen matkavuorokauden  

- yli kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osapäivärahaan  
- yli kuudella tunnilla, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan  

 
5. Osapäivärahan ja päivärahan suuruus määräytyy vuosittain verohallituksen päätöksen mukaisesti. 

 
6. Tulkintaohjeet  

 
Matkan kestoajan määrittelee erotuomari ottaen huomioon matka-aikataulut, sääolot ym. muuttuvat 
matka-aikaan vaikuttavat tekijät. Lähtö- ja tuloaika on merkittävä kuittiin/matkalaskuun. Futsal-
Liigassa erotuomariston on oltava ottelupaikalla 1 tunti ennen ottelun alkua.  
 
Mikäli taulukkomatkasta yhteiskuljetuksen takia poiketaan, siitä pitää aina antaa selvitys 
matkalaskussa.  
 
Matka-aikaan lasketaan erotuomariston ottelun jälkeiseen peseytymiseen, tarkkailupalaveriin ja 
ruokailuun käyttämä aika, kuitenkin enintään kaksi ja puoli tuntia. Mikäli ottelussa ei ole tarkkailijaa 
tai matka ei ajallisesti edellytä ruokailua, tulee tämä ottaa huomioon matka-aikaa määritettäessä. 
 

7. Ateriakorvaus  
 
Erotuomareilla ei ole oikeutta veloittaa ateriakorvausta missään muodossa. 
 

III Majoituskorvaus  
 

1. Mikäli ilmenee tarvetta majoitukselle, tulee erotuomariston aina olla etukäteen yhteydessä liittoon.  
 

2. Majoittumisesta maksetaan korvaus matkalaskuun liitettävän majoitusliikkeen antaman tositteen 
mukaan.  
 

3. Majoituksessa käytetään lähtökohtaisesti keskitasoista yleisessä liikematkustajien käytössä olevaa 
hotellia 

 
 

IV Matkakustannukset  
 

1. Ottelumatka on tehtävä mahdollisimman lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin huomioiden 
kuitenkin ottelumatkan ja asiaomaisen hoidettavaksi määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukainen ja 
turvallinen suorittaminen, otteluun valmistautuminen, erotuomariston ajankäyttö sekä riittävä lepo. 
Tulkinnanvaraisissa tilanteissa erotuomariston tulee olla etukäteen yhteydessä erotuomaritoimintoon 



matkustustapaa suunniteltaessa. 
 

2. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa korvataan matkakulut 2. luokan virallisen taksan mukaan 
makuuvaunu- tai paikkaliput tarvittaessa huomioon otettuna. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa 
on matkakulujen kuitti/kuitit liitettävä matkalaskuun.  

 
3. Omaa autoa käytettäessä voidaan korvaus suorittaa Futsal-Liigassa erotuomariston osalta, kun 

yhdensuuntainen etäisyys on enintään 250 km. Km-rajoista voidaan poiketa kohtuuttomien julkisten 
liikenneyhteyksien vuoksi.  

 
Oman paikkakunnan otteluissa korvataan matkakulut yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti 
paitsi niissä poikkeustapauksissa, joissa oman auton käyttö on perusteltavissa kohtuuttoman 
huonojen liikenneyhteyksien vuoksi. Tällaisena pidetään mm. yleisten kulkuneuvojen vaihtaminen 
useammin kuin yhden kerran samaan suuntaan matkustettaessa.  
 
Korvaus oman auton käytöstä erotuomarille on yhden henkilön matkustaessa 0,46 (1.1.2023 alkaen 
0,53) €/km ja 0,03 (1.1.2023 alkaen 0,04) €/km kultakin lisämatkustajalta. Matkakulut korvataan 
todellisten matkakilometrien mukaan. Jos kilometrimäärä poikkeaa huomattavasti paikkakuntien 
välisestä taulukkoetäisyydestä, matkalaskuun on kirjoitettava käytetty ajoreitti sekä perustelu 
lyhimmästä ajoreitistä poikkeamiselle.  
 
Erotuomaritarkkailijan vastaavat korvaukset ovat 0,46 (1.1.2023 alkaen 0,53) €/km ja 0,03 (1.1.2023 
alkaen 0,04) €/km kultakin lisämatkustajalta. 
 

4. Palloliitolla on oikeus määrätä erotuomarimääräysten yhteydessä ne ottelut, joissa matkakorvaus 
maksetaan lento- tai rautatieyhteyden mukaisesti. 
 

5. Taksin käytöstä aiheutuva kustannus voidaan korvata, jos sen käyttö on perusteltua 
 

  



V Palkkiot  
 

1. Otteluiden erotuomaripalkkiot ovat seuraavat ajalla 1.9.2022 - 30.06.2023:  
 

Sarja  Erotuomari 3.erotuomari Tarkkailija 
Miesten Futsal-Liiga 
 Runkosarja 135,00 € 94,50 € 40,00 € 
 Puolivälierä 139,00 € 94,50 € 40,00 € 
 Välierä 149,00 € 94,50 € 40,00 € 
 Pronssiottelu 149,00 € 94,50 € 40,00 € 
 Finaali 175,00 € 94,50 € 40,00 € 
 
Miesten Futsal-Ykkönen 94,50 €  40,00 € 
 
Naisten Futsal-Liiga 
 Runkosarja 60,50 € 

Puolivälierä 63,00 € 
 Välierä 67,10 € 42,35 € 
 Pronssiottelu 67,10 € 42,35 € 
 Finaali 95,70 € 42,35 € 
 
Naisten Futsal-Ykkönen 41,80 € 
 
P19 Futsal-Liiga 
 Alkulohkot 41,80 € 
 Välierä 55,00 € 
 Pronssiottelu 55,00 € 
 Finaali 71,50 € 
 
P17 Futsal-Liiga 
 Alkulohkot 40,00 € 
 Välierä 50,00 € 
 Pronssiottelu 50,00 € 
 Finaali 65,00 € 
 
Miesten Futsal-Cup 
 Alkukierrokset 38,50 € 
 1/8 välierä 71,50 € 
 1/4 välierä 82,50 € 
 1/2 välierä 95,70 € 55,00 € 
 Välierä 154,00 € 94,50 € 40,00 € 
 Finaali 176,00 € 94,50 € 40,00 € 
 
Naisten Futsal-Cup 
 Alkukierrokset 38,50 € 
 1/4 välierä 49,50 € 
 1/2 välierä 60,50 € 
 Välierä 67,10 € 42,35 € 40,00 € 
 Finaali 95,70 € 42,35 € 40,00 € 
 
Futsal Super Cup 
 Miehet 176,00 € 94,50 € 40,00 € 
 Naiset 95,70 € 42,35 € 40,00 € 

 
 
Arkikorvaus 70 € maksetaan arkipäivinä pelattavista Miesten Futsal-Liigan ja –Ykkösen otteluista. 
Kolmannelle erotuomarille vastaava korvaus maksetaan, mikäli hänelle muodostuu oikeus vähintään 
puolipäivärahaan. Arkiottelukorvausta ei makseta lauantaina tai arkipyhänä pelattavasta ottelusta. 
 



2. Yli 20 € korvauksista suoritetaan ennakonpidätystä 60% tai verokortilla osoitetun veroprosentin 
mukaan. Erotuomarin on lähetettävä joko alkuperäinen päätuloverokorttinsa tai sivutuloverokortin 
kopio liittoon halutessaan välttyä 60 %:n ennakonpidätykseltä.  

3. Ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa yksittäisistä satunnaisista suorituksista, joiden määrä on 
enintään 20 €.  

4. Ennakkoperintälain mukaan satunnaisista erotuomaritehtävistä suoritettavia palkkioita ei ole 
pidettävä 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.  

5. Uusinta- ja karsintaotteluiden korvaukset 
a. Uusintaotteluiden korvaukset ovat samat kuin ao. kilpailussa.  
b. Karsintaottelujen korvaus ylemmän sarjatason mukaan, jos karsintaottelussa on kahden eri 

tason kilpailun joukkueet. Jos karsintaottelussa on saman tason joukkueet, korvaus on ao. 
sarjatason mukainen. 

 
 
 
VI Ennakonpidätys  
 
Verohallituksen ohjeiden mukaisesti liitto antaa suorituksen saajalle vapaamuotoisen tositteen 
maksamistaan palkkioista, päivärahoista ja matkakorvauksista. Tosite toimitetaan kullekin erotuomarille 
palkkionmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä, ellei tositetta ole annettu 
jokaisesta ottelusta erikseen.  
 
VII Maksumenettely  
 
Erotuomaristo täyttää kustakin yksittäisestä ottelusta erotuomaripalkkiomatkalaskun tulospalvelujärjestelmä 

Tasossa välittömästi ottelun jälkeen. 


