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Erotuomarit – palkkion kuittaaminen 
1. Kirjaudu lentopallo.torneopal.fi. Kun olet kirjautuneena järjestelmään, niin palkkioiden 

kuittaus tapahtuu ”Ottelut” -kohdasta. Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt Torneopaliin niin: 

Mene osoitteeseen: https://lentopallo.torneopal.fi/ 

Luo itsellesi tunnus valitsemalla oikealta ylhäältä "kirjaudu". Uuden tunnuksen luonti 

onnistuu klikkaamalla unohtunut salasana kohtaa: 

Avautuneeseen ikkunaan kirjoitat oman sähköpostiosoitteesi jonka jälkeen saat sähköpostiisi 

linkin salasanan luomisesta. 

Tämän jälkeen voit kirjautua Torneopaliin: "Oma nimi" - eli Etunimi Sukunimi (eli 

etunimi välilyönti sukunimi) ja salasanaksi määrittämäsi salasana. 

 

2. Kun olet ”Ottelut” -kohdassa, niin valitset ”Laskuttamattomat”. 

https://lentopallo.torneopal.fi/
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3. Seuraavaksi valitset sen ottelun, jonka palkkiota olet kuittaamassa merkitsemällä rastin sen 

ottelun edessä olevaan kohtaan.  
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4. Kun olet laittanut rastin oikean ottelun kohdalle, niin tarvittaessa valitset käyttämäsi kulkuneuvon 

ja lisäät mahdolliset matkakulut. 

Jos olet kulkenut julkisilla kulkuneuvolla (oletettavasti bussilla), niin valitse ”Julkinen” ja lisää 

oikean puoleiseen ”Muu matkakulu” -kohtaan julkisen liikenteen edestakainen taksa. 

Jos olet kulkenut autolla, niin valitse ”Auto”. Sen jälkeen ”x0.42”- sarakkeeseen merkitset 

edestakaiset kilometrit, jotka olet ajanut yksin. Järjestelmä tarjoaa oletettua (lyhintä) 

kilometrimäärää, mutta voit korjata sen tarvittaessa vastaamaan oikeaa.  

Jos sinulla on kyydissä yksi matkustaja, niin merkitse ”x0.42”- sarakkeeseen matka kotoasi 

matkustajan luokse ja ”x0.45”- sarakkeeseen matka matkustajan kanssa pelipaikalle. Toimi samoin 

myös mahdolliset toisen matkustajan kanssa.  

Huom kenttään ei tarvitse merkitä matkustajien nimiä mikäli ne ovat valittavissa siinä Huom kentän 

alla. Siinä tapauksessa vain merkitset valintaruudut ottelun tuomareista ketkä ovat olleet kyydissäsi. 
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5. Mikäli olet kulkenut toisen erotuomarin kyydillä otteluun, niin jätät kulkuneuvon tyhjäksi ja 

kirjoitat ”Huom”-kohtaan kenen kyydillä olet kulkenut.  

Mahdollinen päiväraha valitaan matkakulujen alapuolelta ja silloin on merkattava meno- ja 

paluuaika.  

Huom! Päiväraha merkintä aina yhden päivän yhteen otteluun jos päivässä on monta ottelua.  

Lopuksi muista painaa ”Tallenna”- nappulaa.  
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6. Pystyt lisäämään mahdolliset kuitit myös ottelupalkkioon. 
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Tallentamisen jälkeen ottelu siirtyy ”Maksatuksessa”-osioon. Mikäli huomaat esimerkiksi 

matkakustannuksissasi virheen, niin voit palauttaa ottelun takaisin ”Laskuttamattomat”-osioon ja 

merkitä matkakustannukset uudelleen.  

 

Jos olet kirjannut muita matkakuluja kuin kilometrikorvauksia, niin ne näkyvät ottelun 

kohdalla ”Matka €”- kohdassa.  

Mikäli olet laittanut kilometrikorvauksia, niin ne näkyvät ”Km (+matk)”-kohdassa kilometrien 

lukumääränä. Järjestelmä osaa itse maksatusvaiheessa laskea kilometrien perusteella oikean 

summan kilometrikorvauksia ja niiden euromäärä ei näy tässä vaiheessa.  

Mahdolliset päivärahat näkyvät ”Praha”-kohdassa.  

Huom! Jos paikkakunnalla on toimiva ja aktiivinen joukkoliikenne (bussi yms.), niin saman 

paikkakunnan sisällä oleviin otteluihin merkitään julkisen liikenteen taksa kulkuneuvosta 

riippumatta.  

Huom2! Mestaruusliigan tuomarikorvaukset merkitään ilman ottelupalkkioita ja Torneopaliin 

syötetään tuomarin todelliset matkakulut. Mikäli verottomat korvaukset ylittävät 

kokonaiskorvaustason summan – huolehtii järjestelmä siitä automaattisesti. Tilastoinnin kannalta on 

oleellista että todelliset kulut merkitään. 

Huom3! Omiin tietoihin pitää kirjoittaa henkilötunnuskohtaan oma henkilötunnuksesi jonka 

perusteella Torneopal laskutus ja tilitoimiston tiedot yhdistetään. Ko. kenttä on näkyvissä 

silloin jos hetua ei ole järjestelmään vielä syötetty. Tämän syöttäminen on pakollista! 

Tätä maksatusjärjestelmää käytetään: 

 

Lentopallon Mestaruusliigan pää- ja verkkotuomareiden sekä rajatuomareiden osalta 

Suomen Cupissa mikäli kotijoukkue on Mestaruusliigassa pelaava joukkue em. tuomareiden osalta 

Kuortaneen kaikissa peleissä MN1 ja M2 sarjoissa 

EuroCup ja Mestareiden Liigan rajatuomarikorvauksissa (korvaukset samat kuin Liigassa) 

Mestareiden Liigan reserve referee korvauksissa (järjestelmä huolehtii poikkevasta 

maksuperusteista – järjestelmään kirjataan vain verottomat korvaukset pl. päivärahat) 

 

 


