
SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RY 
 

 
Postiosoite Kotisivu Pelitila 
Suomen Bridgeliitto ry www.bridgefinland.fi Bridge Areena 
c/o Timo Sairanen  Sähköposti Hiomotie 10 
Rautatienkatu 40 as 4 office@bridgefinland.fi 00380 Helsinki 
90120 Oulu Puhelin Puh. 0408326899 
 0408407271 

Tulorekisterin vaikutus MP-kilpailun taloudessa ja tilityksessä 
Vuoden 2020 alusta alkaen kilpailupalkintojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee vain yli 100 € suuruisia 

palkintoja. Bridgekilpailuissa palataan aikaisempaan järjestelmään, jossa palkinnot jaetaan kilpailun jälkeen 

käteisenä. Yli 100 € palkintojen ilmoittamisesta tulorekisteriin vastaa järjestävä kerho. Ilmoitukseen 

tarvitaan palkinnonsaajan nimi ja henkilötunnus, joten palkintoa ei voi antaa ilman näitä tietoja. 

Verohallinnon antamien ohjeiden mukaisesti kilpailupalkinnoista ei suoriteta ennakonpidätystä.  

Myös kilpailunjohtajan ja jakojen monistajan saamat palkkiot ja korvaukset ovat verotettavaa ja 

ilmoitettavaa tuloa. Näistä palkkiosta suoritetaan verokortin mukainen ennakonpidätys. Ainoastaan 

yrittäjien laskuttamat palkkiot maksetaan ilman ennakonpidätystä ja ilmoitusta tulorekisteriin (koska he 

hoitavat sen itse kirjanpidossaan). Samoin brikka-avustajien, BBO-operaattoreiden ja muiden avustajien 

saama matkakulukorvaus ilmoitetaan tulorekisteriin. Matkakulukorvaus on verovapaa korvaus matkan 

aiheuttamista kustannuksista. SBL maksaa palkkiot tilitysten mukaan. 

Kilpailunjohtajan palkkio voi koostua päivärahasta, matkakorvauksesta ja erotuomarinpalkkiosta (lähes 

sama kuin työkorvaus). Jakojen monistamisesta maksettava palkkio maksetaan työkorvauksena. Päivärahaa 

ja matkakorvausta maksettaessa noudatetaan verohallinnon ohjetta. Päiväraha ja matkakorvaus ovat 

verotonta tuloa. Erotuomarinpalkkio ja työkorvaus ovat verotettavaa tuloa.  

Palkkioiden ja korvausten maksamista varten on SBL:n toimistosihteerille toimitettava virallinen nimi, 

osoite, henkilötunnus (HETU) ja IBAN pankkitilinumero. Nämä tiedot ilmoitetaan ensimmäisellä 

maksukerralla. Lisäksi erotuomarinpalkkion ja työkorvauksen ennakonpidätykseen tarvitaan verokortti. 

Ilman verokorttia korvauksen ennakonpidätys on 60 %. 

Kilpailunjohtaja täyttää jokaisesta kilpailusta erikseen kilpailutilityslomakkeen (kaikki tiedot). Avustajat 

täyttävät vapaaehtoisen avustajan kulukorvauslomakkeen.  

Kilpailunjohtaja ohjeistaa ja auttaa avustajia lomakkeiden täytössä. Alaikäisten tietoja voi joutua kysymään 

heidän huoltajiltaan. 

Kilpailunjohtajan tehtäviin kuuluvista kilpailun talous- ja tilitystoimista sekä palkintojen, palkkioiden ja 

korvausten ilmoittamisesta SBL:n toimistosihteerille kerrotaan tässä dokumentissa. Lisäksi kaikkien 

lomakkeiden täyttämisestä on ohje tässä dokumentissa. 

Kilpailunjohtajan tulee toimittaa jokaisesta kilpailusta kilpailutilitys toimistosihteerille ja maksaa kilpailun 

pelimaksut viimeistään viikon kuluttua kilpailusta. Pelimaksut voi ja kannattaa maksaa yhtenä tilisiirtona. 

Pelimaksuista saa maksaa käteisenä vain palkinnot, kerhon osuuden ja kilpailun kulut (kuten vuokra, tms.). 

Kilpailunjohtaja ei saa ottaa omaa palkkiotaan pelimaksuista. SBL maksaa palkkiot ja korvaukset tilityksen 

ja maksun saatuaan ja tarkastettuaan. 

Tämän dokumentin lisäksi kilpailunjohtajien tulee tutustua päivitettyihin Kilpailunjohtajan muistilistaan ja 

MP-kilpailun talous- ja tilitysohjeeseen. 

Muista, että kaikissa kilpailunjohtoon liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä pääkilpailunjohtajan puoleen.  
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Palkintoilmoitus 
Palkintoilmoituksia ei jaeta enää, vaan palkinnot jaetaan heti pelipaikalla. 

Kilpailutilitys 
Kilpailutilitys on excel-lomake, joka pitää täyttää erittäin huolellisesti. Lomakkeessa on runsaasti 

kommentteja auttamassa sen täyttämisessä. Lomakkeen kaikki toiminnot ovat käytettävissä vain excelin 

uusimmissa versioissa (tiedostopääte .xlsx). Vanhassa excel-lomakkeessa ja Open Officen lomakkeessa 

esimerkiksi alasvetovalikot eivät toimi. Uusimmassa versiossa yhteen tiedostoon voi koota 1-5 kilpailun 

maksut. 

Kilpailutiedot  

• Kilpailun tiedot merkitään rasti oikeaan 

ruutuun. SM-kilpailun kilpailunjohtaja saa 

erillisen ohjeen. 

• Kilpailu-soluun merkitään kilpailun nimi 

(Rally 2, Salo Open <50) tai jos sellaista ei 

ole, niin vain Parikilpailu, Joukkis, tms. joka 

erottaa kisan muista. 

• Järjestäjä-solu on alasvetovalikko, jossa on 

kerhot aakkosjärjestyksessä. 

• Päiväykseen tulee kilpailun järjestämispäivä(t) 

• Kilpailunjohtajat ovat myös alasvetovalikossa. 

• Pelimaksu ilmoitetaan ilman lisämaksuja (vuokra, ruoka tms.). Pelkkä numero riittää. 

• Kilpailunjohtajan palkkio maksetaan työkorvauksena tai yritykselle laskutuksen kautta. 

• Lisätiedoissa ilmoitetaan kilpailuun liittyvistä lisämaksuista. Tässä voi ilmoittaa myös, jos jakojen 

monistus maksetaan eri henkilölle. 

Tulot 

• Osallistujia-soluun merkitään täyden 

pelimaksun maksavien osallistujien määrä. 

Taulukko laskee kokonaissumman 

kilpailutiedoissa ilmoitetulla pelimaksulla. 

• juniorien eli kyseisenä vuotena korkeintaan 

25 vuotta täyttävien SBL:n jäsenten lukumäärä. 

• Muut kerätyt maksut. 

• Muut tulot 

• Lomake laskee summan automaattisesti. 

Kulut 

• SBL:n osuus (”aikuisten” lukumäärä + 

½*juniorien lukumäärä)*5,00 € (tätä pääsee 

muuttamaan tarvittaessa) 

• Kilp.joht. palkkio (”aikuisten” lukumäärä + 

½*juniorien lukumäärä)*3,00 € (tätä pääsee 

muuttamaan tarvittaessa) 
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• Kilpailunjohtajan matka merkitään kilometreissä. Ylimääräisiä mutkia ei hyväksytä ilman pätevää 

syytä. Tietoa käytetään kilpailunjohtopalkkion maksamisessa erotuomarinpalkkiona (eli palkkio on 

päiväraha+km-korvaus+työkorvaus).  

• Jakojen monistus eli kuinka monta brikkaa on tehty. 

• Muut kulut joihin on tai ei ole kerätty lisämaksua. 

• kerhoon osuus, jos sellaista on jäljellä. Korkeintaan 1,20 €/pelaaja ja 0,60 €/juniori. 

Palkinnot 

• Lomake laskee minimipalkintopotin 40 

% pelimaksuista. Huomio Rallyn ja GS:n 

poikkeukset. 

• Palkintojen suuruus ja lukumäärä ilmoitetaan. 

Tase 

• Menot yhteensä: SBL:n osuus + kilp.joht. 

palkkio + jakojen monistus + kulut + 

kerhon osuus + palkinnot 

• Kilpailun tase kertoo ”jakamattoman” rahan määrän. Pitäisi olla nolla. 

• Maksettava summa = SBL:n osuus + kilpailunjohtajan palkkio + jaot + avustajien korvaukset. 

• Viitenumero tulee automaattisesti, jos kerhon nimi on valittu alasvetovalikosta. 
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Vapaaehtoisten avustajien kulukorvaus 

 

Lomakkeelle täytetään pyydetyt tiedot. HETU ja IBAN tilinumerot voi jättää tyhjäksi. Korvausten 

maksamista varten on SBL:n toimistosihteerille toimitettava virallinen nimi, osoite, henkilötunnus (HETU) ja 

IBAN pankkitilinumero. Nämä tiedot ilmoitetaan ensimmäisellä maksukerralla ja tietojen muuttuessa. 

Avustajien palkkio maksetaan ensisijaisesti työkorvauksena. Matkakuluja korvataan vain, jos niitä 

todellisuudessa on. Korvaus brikka-avustajille, BBO-operaattoreille ja muille avustajille on 50 €/päivä. 

Matkakulukorvaus on verovapaa. Maksu ilmoitetaan tulorekisteriin.  

 


