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Yleistä maksamisjärjestelmästä 
 
Ottelun tuomitsevat erotuomarit ovat oikeutettuja palkkioon ja liiton erikseen erotuomaritoimijoiden 
matkustussäännössä vahvistamiin kulukorvauksiin.  
 
Salibandyliiton asettelema toimitsija tai toimitsijaesimies on oikeutettu palkkioon ja liiton erikseen 
erotuomaritoimijoiden matkustussäännössä vahvistamiin kulukorvauksiin.  
 
Salibandyliiton asettelema otteluvalvoja (erotuomarivalmentaja sis. tekniset valvojat) on oikeutettu 
palkkioon ja liiton erikseen erotuomaritoimijoiden matkustussäännössä vahvistamiin kulukorvauksiin. 
 
Erotuomarin, otteluvalvojan (erotuomarivalmentajan) ja toimitsijan on annettava palkkion ja kulukorvausten 
maksua varten liiton toimintaohjeiden mukaiset tiedot sähköiseen maksujärjestelmään (www.sbet.fi) ja 
toimitettava verotiedot liiton ohjeiden mukaisesti.  
 
Mikäli erotuomari kieltäytyy antamasta tietojaan, hänelle ei makseta palkkioita eikä kulukorvauksia. 
Erotuomari-, otteluvalvoja (erotuomarivalmentaja)- ja toimitsijapalkkiot sekä kulukorvaukset maksetaan 
sähköisen maksujärjestelmän kautta erotuomarin /erotuomarivalmentajan/toimitsijan/toimitsijaesimiehen 
laskutuksen perusteella.  
 
Pääsarjojen ja Suomisarjan maksujärjestelmässä matkakulukorvaukset jaetaan tasan sarjaan osallistuvien 
joukkueiden/seurojen kesken. Muiden sarjojen sähköisessä maksujärjestelmässä turnausmuotoisissa 
otteluissa toinen pelaavista joukkueista maksaa erotuomaripalkkion toiselle ja toinen joukkue toiselle 
erotuomarille. Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue suorittaa molempien erotuomarien palkkiot ja 
kulukorvaukset. Seurat voivat seurata palkkioiden kohdentumista sähköisessä maksujärjestelmässä.  
 
Salibandyliitto maksaa otteluvalvojien (erotuomarivalmentajien) palkkiot ja erikseen määrätyt 
erotuomaritoimijoiden matkustussäännön mukaiset korvaukset sähköisen järjestelmän kautta. 
 
Mikäli erotuomari tuomitsee yksin ottelun, johon on aseteltu kaksi erotuomaria, hän on oikeutettu 
kaksinkertaiseen erotuomaripalkkioon kyseisestä ottelusta. Mikäli toinen joukkue ei saavu paikalle 
(luovutus), erotuomari on oikeutettu täyteen erotuomaripalkkioon kyseisestä ottelusta.  
 
Mikäli turnausmuotoinen ottelu asetetaan tai siirtyy yksittäin pelattavaksi, on erotuomaripalkkio, 
toimitsijaesimiespalkkio ja toimitsijapalkkio 1,5-kertainen turnausmuotoiseen verrattuna.  
 
Mikäli erotuomari asetetaan otteluun yksin erotuomariksi, on erotuomaripalkkio 1,75-kertainen 
turnausmuotoiseen verrattuna. 
 
Kulukorvaukset maksetaan palkkioiden maksun yhteydessä. 
 
Mikäli sähköisessä maksujärjestelmässä ilmenee pitkäaikainen (usean viikon kestävä) vakava puute tai vika, 
voidaan erotuomaripalkkiot ja kulukorvaukset poikkeuksellisesti maksaa käteisellä ennen ottelua. Ennen 
ottelua maksettaessa, erotuomarin tulee antaa maksajalle asianmukaisesti täytetty kuitti 
erotuomaripalkkiosta ja muista kuluista. Maksajan tulee antaa erotuomarille asianmukaisesti täytetty kuitti 
pidätetystä ennakonpidätyksestä. Menettely on väliaikainen ja se tulee purkaa välittömästi, kun sähköisen 
järjestelmän vika on saatu korjattua. 
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1. ENNAKONPIDÄTYS JA LOPULLINEN VEROTUS 
 

Kaikki Salibandyliiton sarjoissa suoritettavat erotuomari-, otteluvalvoja-, teknisen valvojan-, 
toimitsijaesimies- ja toimitsijapalkkiot ovat veronalaista tuloa.   

Ennakkoperintälain mukaan satunnaisista erotuomaritehtävistä suoritettavia palkkioita ei ole pidettävä 
Ennakkoperintälain 13 §:n mukaisena palkkana vaan EPL:n 25 §:n mukaisina työkorvauksina. 
Erotuomaripalkkioista toimitetaan vain ennakonpidätys; työnantajan sosiaaliturvamaksua ei tarvitse 
suorittaa. Tämä koskee erotuomareita, jotka eivät toimi palkka- tai työsuhteessa maksajaan. 

Ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa yksittäisistä satunnaisista suorituksista, joiden määrä on enintään 20 
euroa (EPL 14§). 

Yli 20 euron korvauksista suoritetaan ennakonpidätystä 60% tai verokortilla osoitetun veroprosentin mukaan.  

Jos erotuomari / toimitsijaesimies / toimitsija / otteluvalvoja / tekninen valvoja on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, palkkioista ei tarvitse maksaa ennakonpidätystä.  

Erotuomaripalkkiomaksujärjestelmä on tarkemmin määritelty Salibandyliiton kilpailusäännöissä 
(Kilpailusäännöt 61§).  

 
Käytännön ohjeita 
 
1) Salibandyliitto ilmoittaa tuomareiden matkakustannusten korvaukset verohallinnolle omalla koodillaan. 
Ilmoittaminen tehdään vuosi-ilmoituksella. Tarkemmat ohjeet antaa Verohallitus. 
 
2) Jos on arvioitavissa, että vapaaehtoistyöntekijän tai erotuomarin oman auton käytön matkakulukorvaukset 
tai päivärahat ylittävät lain asettamat rajat, verovelvollisen kannattaa kerätä kaikki matkalaskunsa ja siitä 
syntyvän tositeaineiston perusteella osoittaa ne kulut, joilla hakee vähennystä yli rajan menevistä tuloistaan. 
Vähennystä haetaan saajan lopullisessa verotuksessa ja vähennyksen voi saada vain siltä osin, kun korvaus 
on katsottu veronalaiseksi. 
 
Se osa kulukorvauksista, joka ylittää 2000 euroa ja 20 päivärahaa lisätään saajan muuhun verotettavaan 
tuloon. Saaja voi kuitenkin omassa veroilmoituksessaan vaatia omalla autolla tehtyihin matkoihin kohdistuvat 
kulut vähennettäväksi tulon hankkimisesta johtuneina kustannuksina liitettyjen tositeaineiston perusteella.  
 
On huomattava, että 2000 €:n katto koskee vain omalla autolla tehtyjä matkoja. Julkisilla saa kulkea ilman 

rajoituksia. Vähennys ei johdu elantokustannusten lisäyksestä vaan tulon hankkimisesta johtuneista 
kustannuksista. Veroehdotusta ei enää ole, vaan tilalla on esitäytetty veroilmoitus. Esitäytettyyn 
ilmoitukseen ei haeta muutosta ensi vaiheessa, vaan kyse on normaalista verotusprosessiin liittyvästä 
vähennysvaatimuksesta. Jos tätä ei verotusta toimitettaessa hyväksytä, voi toimitettuun verotukseen hakea 
muutosta. 
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2. EROTUOMARI-, OTTELUVALVOJA-, TEKNISEN VALVOJAN- SEKÄ TOIMITSIJAESIMIESPALKKIOT 
 

Erotuomari-, otteluvalvoja-, teknisen valvojan- ja toimitsijaesimiespalkkiot on määritelty Salibandyliiton 
kilpailusäännöissä (61§). 
 

 

3. MATKAKULUT 
 

Erotuomareiden / Salibandyliiton asettelemien toimitsijoiden ja toimitsijaesimiesten / otteluvalvojien / 
teknisten valvojien tulee suorittaa matkansa kodin ja ottelupaikan välillä mahdollisimman taloudellisesti. 
Kodiksi katsotaan erotuomarin /Salibandyliiton asetteleman toimitsijan ja toimitsijaesimiesten / 
otteluvalvojan / teknisen valvojan pysyvä asuinpaikka tai Salibandyliiton toimihenkilön kanssa sovittu 
lyhytaikainen asuinpaikka. Taloudellisuus tarkoittaa ensisijaisesti julkisen liikenteen palvelujen käyttöä, mikäli 
tällainen mahdollisuus on.  

Matkakuluja ei korvata, mikäli korvaus katsotaan tarpeettomaksi (esimerkiksi kodin ja ottelupaikan välinen 
etäisyys on lyhintä reittiä alle kaksi kilometriä). 

Erotuomari /liiton asettelema toimitsija ja toimitsijaesimiesten / otteluvalvoja / tekninen valvoja on 
oikeutettu käyttämään omaa autoa, jos julkista liikennettä ei ole tai sen käyttäminen kohtuuttomasti 
pidentää matka-aikaa (esim. yli kolmen km:n etäisyys kodin ja pysäkin välillä tai julkisen liikenteen 
käyttäminen lisää matka-aikaa yli tunnilla / suunta verrattuna autoon). Jos omaa autoa käytetään, on 
yhteiskyytejä (myös otteluvalvoja) käytettävä mahdollisuuksien mukaan, jotta kustannukset pysyvät 
mahdollisimman matalina. Mikäli yhteiskyytejä ei ole käytetty tarkoituksen mukaisesti, liitto korvaa 
kustannukset sääntöjen mukaisella tavalla. 

Mikäli otteluvalvoja / tekninen valvoja ja erotuomarit käyttävät yhteiskyytiä, tulee se tehdä erotuomarin 
autolla, ellei erikseen toisin sovita. 

Matkakulut korvataan todellisten matkakilometrien mukaan. Matkakilometrit määritellään GoogleMaps -
karttaohjelman reitin mukaan. Suurten kaupunkien osalta noudatetaan myös ko. kaupunkialueiden 
joukkoliikenneoppaiden aikataulua, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla HSL:n reittiopasta.  

Salibandyliitolla on oikeus korjata virheelliset laskut taulukkoetäisyyksien mukaisiksi huomioon ottaen 
laskuttajan lisäselvitykset perusteluista. 

Salibandyliitolla on oikeus määrätä yksittäistapauksissa erotuomariasettelujen yhteydessä ne ottelut, joissa 
matkakorvaus maksetaan autolla yhteiskyyteinä, lento-, linja-auto- tai rautatieyhteyden mukaisesti. Näissä 
tapauksissa erotuomariasettelijan tulee ilmoittaa peruste ottelun/otteluiden lisätietokentässä. 

Jos suoritetun erotuomariasettelun jälkeen erotuomari / otteluvalvoja / tekninen valvoja joutuu vaihtamaan 
tehtävänsä ja kustannukset nousevat vaihdon vuoksi merkittävästi, on tähän saatava erotuomariasettelijan 
lupa. Liitto ei vastaa syntyvistä lisäkustannuksista, mikäli lupaa ei ole pyydetty. 
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3.1. Yksittäiset ottelut 
 

Järjestävä seura maksaa erotuomareille sekä toimitsijaesimiehille ja Salibandyliitto otteluvalvojille / teknisille 
valvojille. 
 
Kotipaikkakunnalla / kuntaliittymän alueella, jossa on joukkoliikenteen yhteisjärjestely:  
Matkakulut korvataan julkisen liikenteen maksujen mukaan. 
 
Ulkopaikkakunnalle matkustettaessa (kun ei käytössä kuntaliittymän joukkoliikenteen yhteisjärjestelyä):   
Korvataan matkakulut yleisiä kulkuvälineitä käyttäen virallisen taksan mukaan, mistä on esitettävä erikseen 
pyydettäessä alkuperäinen kuitti.  
 

Erotuomari voi käyttää perustelluista syistä omaa autoa, mistä korvataan maksimissaan valtion 
matkustussäännön mukaisesti (valtion matkustussääntö päivittyy kalenterivuoden vaihtuessa).  
 

Erotuomarivalmentajien / otteluvalvojien / teknisen valvojan korvaus suoritetaan maksimissaan 
turnausmuotoisten otteluiden korvauksen mukaisesti. 
 

 

3.2. Turnausmuotoiset ottelut 
 

Salibandyliitto maksaa. Matkakulukorvauksen voi laskuttaa vain ottelussa toiminut erotuomari tai 
otteluvalvoja. 
 
Kotipaikkakunnalla / kuntaliittymän alueella, jossa on joukkoliikenteen yhteisjärjestely:  
Matkakulut korvataan julkisen liikenteen maksujen mukaan. 
 
Ulkopaikkakunnalle matkustettaessa (kun ei käytössä kuntaliittymän joukkoliikenteen yhteisjärjestelyä):   
Korvataan matkakulut yleisiä kulkuvälineitä käyttäen virallisen taksan mukaan, mistä on esitettävä erikseen 
pyydettäessä alkuperäinen kuitti. Erotuomari / otteluvalvoja voi käyttää perustelluista syistä (vrt. 
kohtuuttomasti pidentää matka-aikaa) omaa autoa, mistä korvataan 0,38€ / km. Erotuomareiden tulee aina 

mahdollisuuksien mukaan matkustaa yhteiskyydillä. 
  
Erotuomareiden on matkustettava yhdessä, mikäli samassa turnauksessa tuomitsevien erotuomarien 
otteluiden alkamisajoissa on enintään tunnin ero, yhdensuuntainen matka on vähintään 50 km eikä 
erotuomarien asuinpaikkojen välillä ole huomattavaa etäisyyttä.  
 
Lisäksi erotuomarien on käytettävä kimppakyytiä myös, kun erotuomariasettelija on asetellut 
erotuomarimatkat autolla yhteiskyydiksi ja yhteisten pelien alkamis- ja päättymisaika ovat turnauksessa 
erotuomareilla samat.  
 
Erotuomarilla on perustellusta syystä oikeus oman auton käytön sijaan käyttää erotuomarimatkaan mopoa 
tai kevyttä nelipyörää (mopoautoa), mistä korvataan 0,18€ / km. Erotuomari voi halutessaan käyttää 
matkaan myös polkupyörää, josta korvataan 0,10€ / km. 
 

Otteluvalvojia ja toimitsijaesimiehiä koskevat samat säännöt kuin edellä erotuomareita. 
 
Kuljettajalle korvataan jokaisesta mukana matkustavasta erotuomarista / otteluvalvojasta / 
toimitsijaesimiehestä tällöin lisäksi 0,03 € / km.  
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4. PÄIVÄRAHA  
 
4.1. Yksittäiset ottelut 
 
Järjestävä seura maksaa erotuomareille / Salibandyliiton asettelemalle toimitsijalle ja Salibandyliitto 
otteluvalvojalle / tekniselle valvojalle. 
 

Päivärahakorvauksen voi laskuttaa vain ottelussa toiminut erotuomari / Salibandyliiton asettelema 
toimitsijaesimies tai otteluvalvoja / tekninen valvoja. 
 
Mikäli kodin ja ottelupaikan välinen etäisyys lyhintä reittiä on vähintään 20 km ja et -matkan kestoaika yli 6 
tuntia, on erotuomari / otteluvalvoja / tekninen valvoja oikeutettu osapäivärahaan 20 €. 

 
Mikäli kodin ja ottelupaikan välinen etäisyys lyhintä reittiä on vähintään 40 km ja et -matkan kestoaika yli 10 
tuntia, on erotuomari / otteluvalvoja / tekninen valvoja ja oikeutettu kokopäivärahaan 44 €. 
 
Mikäli matkavuorokausi (=24h) ylittyy 2/6 tunnilla, on erotuomarilla / otteluvalvojalla oikeus osa-
/kokopäivärahaan myös toisen päivän osalta.  
 
Katso myös kohta Majoituskulut / Yksittäiset ottelut. 
 

Matkan kestoajan määrittelee erotuomari / Salibandyliiton asettelema toimitsija / otteluvalvoja / tekninen 
valvoja annettujen ohjeiden ja todellisen ajankäytön perusteella. Lähtö- ja tuloaika on merkittävä 
järjestelmään muodostettavaan laskuun. Pääsarjoissa erotuomariston on oltava ottelupaikalla viimeistään 
tuntia ennen ottelun alkua.  

Muissa yksittäisissä otteluissa erotuomariston on oltava ottelupaikalla tuntia ennen ottelun alkua. Matka-
aikaan voidaan laskea saapuminen pelipaikalle enintään 75 minuuttia ennen ottelun alkua. 

Mikäli taulukkomatkasta yhteiskuljetuksen takia poiketaan, siitä tulee antaa selvitys sähköisen 
maksujärjestelmän laskutuksen yhteydessä. Matka-aikaan lasketaan erotuomariston ottelun jälkeen 
peseytymiseen (30 minuuttia) ja ruokailuun (enintään 60 minuuttia) käyttämä aika, yhteensä enintään 1½ 
tuntia, tai jos ottelussa on erotuomarivalmennus, enintään 2 tuntia.  

Erotuomari / toimitsijaesimies / otteluvalvoja / tekninen valvoja on oikeutettu laskemaan ruokailuajan pelin 
jälkeiseen matka-aikaan, kun kodin ja pelipaikan välinen etäisyys on GoogleMaps-järjestelmän mukaan yli 45 
kilometriä. Oman auton yhteiskyydin yhteydessä oikeus laskea ruokailuaika määräytyy yhteiskyydin 
kokonaismatkan perusteella käyttäen lyhintä yhteiskyytireittiä. 

Salibandyliitolla on oikeus palauttaa selvitykseen virheelliset laskut sähköisessä järjestelmässä huomioon 
ottaen laskuttajan lisäselvitykset. 

4.2. Turnausmuotoiset ottelut 
 

Salibandyliitto maksaa. Päivärahakorvauksen voi laskuttaa vain ottelussa toiminut erotuomari tai 
otteluvalvoja. 
 
Mikäli kodin ja ottelupaikan välinen etäisyys lyhintä reittiä on vähintään 20 km ja et -matkan kestoaika yli 6 
tuntia, on erotuomari / otteluvalvoja oikeutettu osapäivärahaan 20 €. 
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Mikäli kodin ja ottelupaikan välinen etäisyys lyhintä reittiä on vähintään 40 km ja et -matkan kestoaika yli 10 
tuntia, on erotuomari / otteluvalvoja ja oikeutettu kokopäivärahaan 44 €. 

 
Mikäli matkavuorokausi (= 24 h) ylittyy 2/6 tunnilla, on erotuomarilla / otteluvalvojalla oikeus osa-
/kokopäivärahaan myös toisen päivän osalta. 
 
Erotuomarin matka-aikaan lasketaan ottelun jälkeen puoli tuntia peseytymiseen/ruokailuun. Mikäli 
turnauksen viimeisessä ottelussa on erotuomarivalmennus kuitenkin enintään 1 tunti. 
 
Salibandyliitolla on oikeus korjata virheelliset laskut huomioon ottaen laskuttajan lisäselvitykset. 
 

 

5. MAJOITUSKULUT 
 

5.1. Yksittäiset ottelut 
 

Järjestävä seura maksaa erotuomareille ja Salibandyliitto otteluvalvojille.  
 
Erotuomari / otteluvalvoja voi perustelluista syistä majoittua, jos yhdensuuntainen matka ylittää 200 km. 
Perusteltuja syitä ovat esim. julkisen liikenteen puuttuminen yöaikaan, vaarallisen huonot keliolosuhteet, 
seuraavan päivän ottelu samalla tai lähipaikkakunnalla (majoitus edullisempi kuin matkakulut kotiin).  
 
Oikeus majoittumiseen on, kun kotiin saapumisaika ottelusta on myöhäisempi kuin kello 01.30 ottelun 
jälkeisenä seuraavana vuorokautena.  
 
Majoitus saa maksaa enintään 60 € / erotuomari tai otteluvalvoja / yö, kun majoitutaan kahden hengen 
huoneessa, kahden hengen seurueessa. Mikäli vain yksi henkilö majoittuu, pitää pyrkiä mahdollisimman 
edulliseen keskitason hotellimajoittumiseen. 
Huom! Mikäli majoittuminen tapahtuu yhden tuomittavan ottelun matkalla, päivärahakorvaukset 
suoritetaan oletetun lyhimmän matka-ajan mukaisesti. Majoittuminen tällaisissa tapauksissa ei siis oikeuta 
lisäpäivärahaan. 
 
Majoituksessa on käytettävä paikkakunnan edullisimpia keskitason hotelleja, ensisijaisesti järjestävän seuran 
mahdollisia yhteistyöhotelleja tai Salibandyliiton / SSBL Salibandy Oy:n yhteistyökumppanin hotelleja.  
 
Salibandyliitto ohjeistaa yhteistyökumppanihotellit kausittain ennen sarjakauden alkua.  
 
Erotuomarin / otteluvalvojan on majoituttaessa itse maksettava majoituskustannukset ja laskutettava 
maksajaa. Majoituksesta saatava kuitti on liitettävä matkalaskuun. 
 
 

5.2. Turnausmuotoiset ottelut 
 
Salibandyliitto maksaa.  
 
Erotuomari / otteluvalvoja voi perustelluista syistä majoittua, jos yhdensuuntainen matka ylittää 200 km. 
Myös tätä lyhyemmissä matkoissa voidaan majoittua, mikäli se on taloudellisesti tarkoituksenmukaista ja 
tälle on saatu ennakkohyväksyntä alueen erotuomarivastaavalta tai Salibandyliiton erotuomaripäälliköltä. 
 



Erotuomaritoimijoiden matkustussääntö sarjakaudelle 2021–2022 

 

 

Majoituksessa on käytettävä paikkakunnan edullisimpia keskitason hotelleja, ensisijaisesti Salibandyliiton 
yhteistyökumppanin hotelleja.  
 
Salibandyliitto ohjeistaa yhteistyökumppanihotellit kausittain ennen sarjakauden alkua.   
 
Erotuomarin / otteluvalvojan on majoituttaessa itse maksettava majoituskustannukset ja jälkikäteen 
laskutettava Salibandyliittoa. Majoituksesta saatava kuitti on liitettävä matkalaskuun. 
 

 

 

6.   PALKKIOLASKUT  
 
 
6.1. Turnausmuotoiset ottelut ja alueelliset yksittäiset ottelut 
 

Erotuomarien, Salibandyliiton asettelemien toimitsijoiden ja otteluvalvojien matkapalkkiolaskut hoidetaan 
sbet.fi –järjestelmässä. Palkkiolaskuihin muodostetaan palkkiot sekä kaikki otteluun kuuluvat 
kulukorvaukset.  
 
Erotuomarien, liiton asettelemien toimitsijoiden ja otteluvalvojien palkkiolaskut tulee muodostaa sbet.fi -
järjestelmän kautta mahdollisimman pian otteluiden jälkeen.  
 
Syyskauden laskut tulee muodostaa viimeistään joulukuun aikana. Salibandyliitolla on sarjakausittain oikeus 
antaa tarkempi ohjeistus joulukuun laskutuksista. 
 

Erotuomarien ja liiton asettelemien toimitsijaesimiesten tulee muodostaa laskut kevätkaudelta viimeistään 
kahden viikon kuluessa laskutettavasta ottelun päivämäärästä. Otteluvalvojien osalta laskut tulee muodostaa 
kevätkauden otteluista toukokuun 10. päivään mennessä. 
 
Korvaus voidaan jättää suorittamatta, mikäli laskun viivästymiselle ei ole hyväksyttävää syytä. 
 

Mikäli palkkiolaskussa on puutteita, niin  
→ virheelliset tiedot voidaan korjata tarkastajan toimesta sääntöjen mukaisiksi 
→ virheelliset tiedot / puutteet palautetaan sähköisessä järjestelmässä selvitykseen,  
ja erotuomarin / erotuomarivalmentajan tulee itse korjata ohjeistuksen mukaisesti 
 
 
6.2 Pääsarjojen (pääsarjat = F-liigan miesten sarja, F-liigan naisten sarja ja Divari) ja Suomisarjan ottelut  
 

Pääsarjoissa ja Suomisarjassa erotuomaripalkkiot ja matkakustannusten korvaukset suoritetaan keskitetyn 
tasatun maksamisjärjestelmän kautta.  
 

Erotuomarien on tehtävä palkkiolaskunsa Sbet.fi -järjestelmän kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. 
Palkkiolaskut tulee muodostaa mahdollisimman pian ottelujen jälkeen.   
 
Otteluvalvojat / tekniset valvojat ja liiton asettelemat toimitsijat muodostavat laskunsa sbet.fi -järjestelmään 
kuten muissakin otteluissa. 
 
Otteluvalvojien / teknisten valvojien tulee muodostaa laskut syyskaudelta viimeistään joulukuun aikana. 
 

Erotuomarien tulee kevätkauden runkosarjaotteluiden osalta muodostaa laskut Salibandyliiton ohjeiden 
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mukaan. Pudotuspeli-, pudotuspelikarsinta- ja karsintavaiheen ottelut tulee laskuttaa välittömästi otteluiden 
jälkeisenä päivänä.  Palkkiokorvaus voidaan jättää suorittamatta, mikäli laskun viivästymiselle ei ole 
hyväksyttävää syytä. Sama ohjeistus koskee myös liiton asettelemia toimitsijoita (toimitsijaesimiehet). 
 

Otteluvalvojien / teknisten valvojien tulee muodostaa laskut kevätkaudelta (niin runkosarjan kuin 
pudotuspeli- / karsintaotteluiden osalta) huhtikuun loppuun mennessä tai toukokuussa mahdollisesti 
pelattujen otteluiden kohdalta heti otteluiden jälkeen. 
 
 

Mikäli palkkiolaskussa on puutteita, lasku palautetaan Sbet.fi -järjestelmässä laskun tekijälle 
selvitysmäärittelyn kanssa korjattavaksi. Erotuomarin / liiton asetteleman toimitsijan / toimitsijaesimiehen / 
otteluvalvojan / teknisen valvojan tulee itse korjata lasku ohjeistuksen mukaisesti kohtuullisessa ajassa. 
 


