
 

 

Erotuomaripalkkioiden  
keskitetty maksujärjestelmä 
 
 
Erotuomaripalkkiot ja matkakulut laskutetaan keskitetysti Sbet-järjestelmän kautta. 
Erotuomaripalkkiot ovat veronalaista tuloa. 
 
 
1. Verokortti ja tilitiedot 
Erotuomarin tulee toimittaa verokorttinsa ja tilitietonsa erotuomaripalkkioita hallinoivalle 
Rantalainen Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen erotuomarilaskutus@salibandy.fi. 
 
Mikäli erotuomari haluaa laskuttaa palkkionsa Y-tunnuksen kautta, tulee hänen olla 
yhteydessä Salibandyliiton erotuomarikoordinaattoriin erotuomari@salibandy.fi. 
 
 
2. Hyväksytty maksuperuste 
Matkakulut laskutetaan palkkioiden tapaan Sbet-järjestelmässä, jossa järjestelmä laskee 
Google Maps -järjestelmän tiedoilla erotuomarin kodin ja ottelupaikan välisen etäisyyden. 
Erotuomarin tulee syöttää Sbet-järjestelmään etukäteen matkakuluperusteet kaikille niille 
halleille, joilla erotuomaritehtäviä mahdollisesti kauden aikana suoritetaan. Alueille, joissa 
julkinen liikenne on käytettävissä, matkakuluperusteet asetetaan maksettavaksi julkisten 
mukaan, jos matkustaminen julkisilla ei pidennä matka-aikaa yli tunnilla per suunta 
autoon verrattuna. Epäselvyyksien välttämiseksi, tutustuthan ennakkoon 
erotuomaritoimijoiden matkustussääntöön.  
 
Pelipaikkasuosikit 

- Matkakuluperusteita pääsee asettamaan  
Sbet-järjestelmässä oikeasta yläkulmasta  
avautuvan valikon ”Pelipaikkasuosikit” -toiminnolla.  

 
- Pelipaikkasuosikeihin tulee lisätä kaikki ne hallit, joilla  

erotuomaritehtäviä kauden aikana mahdollisesti  
suoritetaan. 
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- Halleja pääsee lisäämään oikeasta yläkulmasta löytyvällä ”Lisää” -painikkeella. Painikkeen takaa 
avautuu haku, jossa haetaan hallin nimen perusteella. Kun halli on lisätty, ilmestyy se 
Pelipaikkasuosikkeihisi.  

 
- Maksuperusteet tietylle hallille asetetaan sen rivin oikeasta laidasta löytyvästä ”Aseta 

maksuperusteet” -painikkeesta, jossa on kolme pistettä. 
 

- Painikkeen takaa avautuva sivu laskee erotuomarin  
kodin ja hallin välisen etäisyyden. Maksuperuste  
syötetään joko julkisten tai kilometrien mukaan, 
voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. 
 

- Täydennä selite, mikäli matkustustapasi poikkeaa 
matkustussäännöstä tai on muuten  
tulkinnanvarainen. 
 

- Tallenna tekemäsi maksuperuste. 
 

- Maksuperusteesi siirtyy ”Odottaa hyväksyntää” -tilaan. 
Alueesi asettelija käy hyväksymässä tai hylkäämässä  
maksuperusteen. Jos maksuperuste hylätään, toimi 
asettelijan selvityspyynnön mukaisesti. 
 

- Kun maksuperuste on hyväksytty, näkyy se  
Pelipaikkasuosikeissasi vihreänä, joka indikoi kaiken 
olevan kunnossa. Hyväksytty maksuperuste muodostuu 
palkkiolaskulle automaattisesti, jolloin järjestelmä  
myös hyväksyy laskun automaattisesti. 

  

 

 



 

 

3. Palkkion laskutus 
Erotuomaripalkkiot laskutetaan navigoimalla Sbet:ssä ”Laskutus”  ”Muodosta lasku” 
 

 
 
 

- Valitse yhden erotuomarimatkan aikana suorittamasi 
erotuomaritehtävät ja siirry eteenpäin painamalla 
”Jatka laskun muodostusta”. 
 

- Kun matkakuluperusteet on tehty julkisten mukaan, 
tarjoaa järjestelmä matkan alkamis- ja päättymis- 
ajat sopivimman kulkuyhteyden mukaisesti. Voit 
tarkistaa yhteyden painamalla ”bussi”-kuvaketta. 
 

- Jos matkan alkamis- tai päättymisajoissa on korjattavaa, 
voit muokata ne todenmukaisiksi. Tällöin kirjoita  
seuraavalla sivulla laskulle selite (esim. otteluvalmennus) 
aikojen muuttamisesta ”Lisää kommentti” -toiminnolla.  
 

- Huom! Mahdolliset päivärahat muodostuvat laskulle matkan alkamis- ja päättymisajan 
perusteella. Päivärahoja ei pysty lisäämään laskulle käsin. 

  

 



 

 

 
 
 

- Kun matkakulujen maksuperusteet on tehty etukäteen hyväksytysti, muodostuvat ne laskulle 
automaattisesti. Tällöin järjestelmä myös hyväksyy laskun automaattisesti.  
 

- Siirrä lasku eteenpäin painamalla sivun vasemmasta alalaidasta ”Muodosta lasku”. 
 
 
4. Palkkioiden maksu 
Keskiviikkoaamuna klo 9 mennessä hyväksytyt laskut maksetaan tilille saman viikon perjantaina.  
 
Laskutukseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä erotuomaritoiminnan asiakaspalveluun tai 
tilitoimisto Rantalaiseen (erotuomarilaskutus@salibandy.fi). 


