
eLSA sarjanhallintajärjestelmä



Kirjautuminen
❑ Koripalloliitto parantaa palvelujensa tietoturvaa. 

❑ Jatkossa käyttäjät kirjautuvat ensimmäisellä kerralla kaikkiin Koripalloliiton  palveluihin vahvalla 
tunnistautumisella.

❑ Tämän jälkeen käyttäjä kirjautuminen tapahtuu  henkilökohtaisella Basket ID-numerolla ja käyttäjän 
itsensä  luomalla salasanalla (vähintään kahdeksan merkkiä).

❑ Osoite kirjautumiseen https://elsa.basket.fi/

https://elsa.basket.fi/


Kirjautuminen ensimmäistä kertaa
❖ Osoite kirjautumiseen https://elsa.basket.fi/

❑Alla olevan kuvan linkistä ”täällä” pääset tekemään vahvan tunnistautumisen

❑Koska erotuomarilla on lisenssinumero olemassa, Basket ID –tunnus on sama kuin lisenssinumero 

➢ Vahvan tunnistautumisen yhteydessä lisenssijärjestelmässä olevat tietosi yhdistetään eLSAn tietoihin 

https://elsa.basket.fi/


Kirjautuminen ensimmäistä kertaa
❖ Kun olet aloittanut Basket ID tunnuksen luonnin, tulee näkyviin alla oleva kuva

• Klikkaamalla tyhjään ruutuun rastin ja painamalla ”aloita”, pääset vahvan tunnistautumisen sivulle



Kirjautuminen eLSAan
❖Kirjautumisen jälkeen tulet ensiksi sivulle, jossa lukee ”oma tili” 

❖Paina ”Tuomarilaatikossa” olevaa omaa nimeäsi 

• Jos nimesi perässä lukee ”et ole aktivoitunut tälle kaudelle”, klikkaus siirtää sinut kauden aktivointiin

• Jos nimesi perässä lukee ”olet aktiivinen tällä kaudella”, klikkaus siirtää sinut eLSAn erotuomarivalikkoosi



Kirjautuminen eLSAan
❖Sinulle avautuvassa ikkunassa näkyy tulevien otteluidesi tiedot

❖Vasemmassa palkissa on toiminnalliset valikot



Kauden aktivointi

❖ Jokaisen kauden ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä sinulle avautuu sivu, jossa sinun tulee lukea Erotuomaritoiminnan ohjesääntö



Kauden aktivointi
❖ Lukemisen jälkeen löytyy lopusta hyväksymislaatikko, jossa rastittamalla ”hyväksyn säännöt” ja painamalla ”hyväksy” aktivoidut ko. kaudelle erotuomariksi



Kauden aktivointi

❖ Hyväksymisesi jälkeen tulee sivun ylälaitaan allaolevan näköinen teksti ja nyt painamalla ”siirry omiin tietoihin” pääset sisälle eLSAan



Tietojen tarkistus ja/tai lisäys

❖ Pääset tarkistamaan tietosi painamalla vasemmalta ”perustiedot”



Tietojen tarkistus ja/tai lisäys

❖ Tarkista perustiedoistasi

➢ Sähköposti

➢ Osoite

➢ Puhelin

➢ Tee tarvittavat korjaukset/lisäykset ja paina tallenna

HUOM!! Nämä tiedot tarvitaan, jotta saat otteluista tiedon

ja matkakulusi lasketaan oikein!



Toisen osoitteen lisääminen

❖ Perustietosivulla voit määritellä itsellesi myös toisen osoitteen

➢ Opiskelija tullessaan käymään kotipaikkakunnalla voi määrittää tämän 

➢ Työkomennuksella säännöllisesti olevat voivat määrittää tämän

➢ Muusta syystä silloin tällöin toisella paikkakunnalla oleskelevat voivat määrittää tämän

❖ Esteiden merkkaaminen

➢ Kun olet määrittänyt toisen osoitteen, näytölle tulee molempien paikkakuntien estelista 

❑ Järjestelmä merkitsee toiseksi osoitteeksi määrittelemäsi paikkakunnan automaattisesti esteelliseksi

❑ Jos otat toiseen osoitteeseen tehdyn esteellisyyden pois, niin järjestelmä tekee varsinaiseen osoitteeseen esteen

HUOM!! Esteen pystyy merkitsemään kumpaankin osoitteeseen samalle päivälle



Ottelulista
❖ Otteluita ei enää jatkossa tarvitse hyväksyä vaan ne nimeämisen jälkeen ovat erotuomarin vastuulla

• Sunnuntaisin erotuomareille, joilla on otteluita nimettynä tai ostettuna, tulee sähköpostiviesti, jossa on 
listattuna tulevat ottelut

• Seuraavan päivän otteluista muistutetaan edellisenä iltana tekstiviestillä



Esteiden merkitseminen
❖ Paina vasemmalta ”esteet”

❑ Koko päivän esteen saa tehtyä, kun klikkaa päivämäärää

• Mikäli haluat merkata jonkin ajanjakson, niin klikkaa aloituspäivämäärää, paina shift ja klikkaa loppupäivämäärää

• Koko päivä este näkyy kalenterissa mustana laatikkona

HUOM!!! Kun olet merkannut esteet, muista painaa ”Tallenna” nappia



Esteiden merkitseminen

❑ Mikäli haluat merkata jollekin päivälle esim. esteen klo 8-12

• Paina päivämäärää pidempään kunnes kellonaikaikkuna aukeaa ja sen jälkeen valitse tunnit

• Huom! Tehtävä voidaan nimetä esteen alkamishetkeen päättyväksi ja päättymishetkestä alkavaksi

ylärivillä on alkava tunti

alarivillä on päättyvä tunti                       Tuntieste näkyy harmaana pohjana

Kun olet tunnit merkannut, paina ”Päivitä”

HUOM!!! Jotta tuntieste tulee voimaan, pitää sinun muistaa painaa myös estesivulta ”Tallenna”



Joukkue-esteiden merkitseminen
❖ Mene välilehdelle ”joukkueet”

• Valitse sieltä alue, jossa ko. joukkue pelaa 
ja sieltä sitten sarja, jossa ko. joukkue 
pelaa

– Kunkin joukkueen kohdalla 
oletusarvona on ”ok” eli voit tuomita 
ko. joukkueen otteluita

– Esteeksi valitset joko ”oma”  tai ”ei”

• Valinta ”oma” tarkoittaa, että 
järjestelmä tekee sinulle esteen 
koko päiväksi, jos ko. joukkueella 
on peli

• Valinta ”ei” tarkoittaa, että sinulle 
ei nimetä ko. joukkueen otteluita, 
mutta muita otteluita voidaan 
nimetä vaikka ko. joukkueella 
olisikin peli



Otteluiden myyminen
❖ Paina ”ottelut”

❑ Näet omat ottelusi ja ottelutietojen lopussa on ”myy” –nappi

• Painamalla nappia, saat laitettua ottelun yleiseen myyntiin tai jos olet sopinut jonkin kanssa, että hän ottaa ottelusi, voit myydä tässä kohtaa sen suoraan hänelle



Otteluiden ostaminen
❖ Yleisessä myynnissä olevat ottelut löydät ”avoimet” välilehden takaa

• Ottelun saat itsellesi painamalla ”varaa”

• Tämän jälkeen tulee vielä varmistusikkuna, jotta todella olet ostamassa ottelun. Varmistuksena pitää painaa vielä ”varaa ottelut” 



Otteluiden ostaminen
❖ Kun sinulle on ottelu ”myyty” toisen tuomarin toimesta, mene ”ottelut” välilehden alalehdelle ”ota vastaan”

• Nyt paina ”ota vastaan” nappia ja ottelu siirtyy sinulle



Otteluiden laskutus
❖ Mene välilehdelle ”ottelut” ja sieltä alalehdelle ”laskuttamattomat”



Otteluiden laskutus
❑ Näet ottelusi, joita ei vielä ole laskutettu

• Klikkaa pelin edessä olevaa neliötä -> ottelun laskutus avautuu



Otteluiden laskutus
• Neliön vieressä olevasta alasvetovalikosta löydät matkustustavan

• Jos valitsit auton, mopon, moottori- tai polkupyörän, kilometrimäärä tulee automaattisesti ruutuun 

• Mikäli olet hakenut peliin toisen tuomarin, tulee sinun itse osittaa matkat oikeisiin ruutuihin ja painaa ruutua, jossa toisen tuomarin nimi on 

• Jos valitsit julkisen kulkuneuvon, lisää kulu kohtaan ”muu matkakulu” 



Otteluiden laskutus
• Jos sinulle kuuluu päivärahaoikeus, niin täytä matkustusaika ja valitse alasvetovalikosta oikea valinta 

– Huom! alasvetovalikkoon tulee valittavaksi vain ne vaihtoehdot, jotka ovat mahdollisia

• Jos olet samalla reissulla ollut useammassa ottelussa, niin valitse ne ottelut, jotka laskutat yhdessä (tämä ominaisuus ei vielä ole toiminnassa)

• Lopuksi paina tallenna



Otteluiden laskutus
• Järjestelmä olettaa, että reittisi on koti-pelipaikka-koti, jos kuitenkin esim. menet tapaamispaikkaan ja sieltä toisen tuomarin kyytiin, niin kirjoita 

menoreitti ja paluureitti sarakkeisiin oikeat osoitteet.

• Lopuksi paina ”tallenna”



Otteluiden laskutus
• Jos sinulle tulee pelistä esim. parkkikulua, niin lisää se kohtaan ”muut matkakulu” ja tallenna kuitti kohtaan ”lisää kuitti”

– Nyt EI siis enää tarvitse lähettää kuittia osoitteeseen payref@basket.fi

• Lopuksi paina ”tallenna”

HUOM!!!

• Ominaisuus, jolla pystyy tekemään kerralla useammasta samalla matkalla tuomituista ottelusta laskun on vielä kehitysvaiheessa, mutta toivotaan, 
että se on vielä syksyn aikana käytössä

mailto:payref@basket.fi

