
eLSA - seurakäyttäjän info 
Päivitetty 17.8.2022 

- uuden henkilön lisääminen seurakäyttäjäksi 

- excel-vienti otteluista 

 

Päivitetty 9.9. 

- seuran kotikenttä 
 

Digitaalinen pöytäkirja eSCO saa kaverikseen tulevalla sarjakaudella uuden sarjanhallintajärjestelmän, jonka 

käyttöliittymä seura-, joukkue- ja erotuomarikäyttäjille näkyy eLSA-nimisenä palveluna. 

On erityisen tärkeää, että seurakäyttäjänä toimii vastuullisesti seurassa. Seurakäyttäjätunnukset ovat 

henkilökohtaiset eikä niitä missään olosuhteissa saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle uhalla, että 

tunnukset poistetaan käytöstä. Parannamme projektissa tietoturvaa ja otamme jatkossa eri 

käyttäjäryhmien osalta käyttöön vahvan tunnistautumisen; erityisesti seura- mutta myös jatkossa eLSA-

palvelussa hyväksymäsi joukkuekäyttäjät käsittelevät seuran jäsenistön henkilötietoja (eSCO-

pöytäkirjasovellus). 

Vahva tunnistautuminen 

Sensen seurakäyttäjä on nyt merkitty eLSA-sarjanhallintaan seuran pääkäyttäjäksi. eLSAn puolella seuran 

vastuuhenkilöitä voi olla useampia, toisin kuin Sense-lisenssirekisterissä. Vastuuhenkilö eLSAssa voi kutsua 

henkilöitä seura- tai joukkuekäyttäjäksi sekä hyväksyä joukkueiden ilmoittautumisia seuraan. Seuraan tai 

joukkueeseen hyväksytty henkilö pääsee esimerkiksi lisäämään eSCO-pöytäkirjasovellukseen pelaajia. 

Suorita vahva tunnistautuminen: Kirjaudu https://elsa.basket.fi/ -sivustolla, valitse alta vahvan 

tunnistautumisen linkki:

 

https://elsa.basket.fi/


Vahva tunnistautuminen tehdään ainoastaan yhden kerran. Kun kukin henkilö on tunnistautunut vahvasti 

kertaalleen, kirjautuu hän aina jatkossa kaikille Koripalloliiton vahvaa tunnistautumista vaativien 

järjestelmien palvelualustoille ID-numerolla ja luomallaan salasanalla. Salasanan vahvuusvaatimukset: 

salasanassa pitää olla vähintään 8 merkkiä, mutta ei tarvitse erikoismerkkejä tai isoja ja pieniä kirjaimia.  

Yllä oleva tarkoittaa siis sitä, että nyt tämän vahvan tunnistautumisen yhteydessä tekemäsi salasana 

vaihtaa salasanasi myös Sense-lisenssirekisteriin sekä seurakohtaisille lisenssilistoille!  

 

 

Huom! Vaikka tiedät oman lisenssinumerosi, tulee sinun käydä kirjautumassa tällä sivustolla luomassa ID:lle 

identiteetti sekä itsellesi salasana. Myös joukkueiden yhteyshenkilöt tekevät vahvan tunnistautumisen 

ilmoittaessaan joukkuetta sarjaan. Järjestelmä lähettää ID-numeron sähköpostitse 

 

Mikäli henkilö yrittää kirjautua ID-numerolla suoraan ilman vahvaa tunnistautumista, ohjataan henkilö 

vahvaan tunnistautumiseen  

 
 

  



Kirjautuminen ja perustiedot 

Kirjautuminen eLSA-palveluun: https://elsa.basket.fi/. Kirjaudu tunnistautumisen yhteydessä tekemälläsi 

salasanalla. 

Pääset etusivulle: 

 
 

Valitse seurasi. Tarkista seurasi tiedot etusivulta. Tässä kohtaa pyydetään nimenomaan seuran toimiston 

tietoja; kentät voivat olla tyhjätkin, mikäli seuralla ei ole toimistoa. Harmaalla olevia kenttiä ei itse voi 

muuttaa. Merkitse seurallesi kotikenttä, jossa eniten pelaatte. Tämä kotikenttä muuttuu automaattisesti 

joukkueiden kotikentäksi, mutta joukkue voi itsellensä käydä muuttamassa kotikentän, jossa pelit 

todellisuudessa ovat. Järjestelmä laskee joukkueiden välisiä kilometrejä ottelussa tämän kenttätiedon 

perusteella, joten suuremmissa kaupungeissa kilometreillä voi olla isompi merkitys kuin pienemmissä.  

 

https://elsa.basket.fi/


 

Taustahenkilöt-kohdassa voit lisätä seuraasi toisen vastuuhenkilön seurasi 

olemassa olevista henkilöistä. ”Olemassa oleva” henkilö tässä yhteydessä 

tarkoittaa eLSA-järjestelmän kannalta olemassa olevaa henkilöä. eLSA on 

yhteydessä Sense-lisenssirekisteriin. Mikäli henkilö on pystytty tunnistamaan 

nimen ja sähköpostin perusteella ID-numerolliseksi henkilöksi, on hänen ID-

numeronsa haettavissa automaattisesti eLSAan.  

Seuranne olemassa olevat henkilöt on listattu sivulla, mutta henkilö voidaan valita 

seuran taustahenkilöksi vain ID-numerolla.  

Henkilölle ilmoitetaan vastuun lisäämisestä seuraan sähköpostitse, jonka jälkeen 

hänen tulee tehdä vahva tunnistautuminen päästäkseen seuraan kiinni 

https://elsa.basket.fi/-osoitteessa.   

Valitse siis haluamasi henkilö seuranne listasta kirjoittamalla Basket-ID 

(lisenssinumero): 

 

 

 

 

https://elsa.basket.fi/


Lisää Vastuu-rasti myös lisäämällesi henkilölle.  

Mikäli lisäät seuran vastuuhenkilöksi kokonaan uuden henkilön, jolla ei ole entisestään ID-numeroa, täytyy 

henkilön käydä tekemässä vahva tunnistautuminen sekä käydä kertaalleen kirjautumassa eLSAan, jotta 

järjestelmä tunnistaa hänen ID-numeronsa ja pystyt lisäämään hänet seuraan.  

 

Joukkueen yhteystiedot 

Joukkueen vastuuyhteyshenkilöksi on automaattisesti merkitty edellisen kauden joukkueen yhteyshenkilö, 

mikäli henkilöllä on ID-numero eLSAssa. Muut yhteyshenkilöiden tiedot on poistettu. Riippumatta siitä, 

ilmoittaako seura vai yhteyshenkilö joukkueen sarjaan, tulee ko. henkilön käydä kertaalleen tekemässä 

vahva tunnistautuminen https://elsa.basket.fi/-sivustolla. 

Jokainen joukkue voidaan ilmoittaa myös uutena joukkueena, mutta silloin joukkue menettää joukkueen 

edellisen kauden historian sekä eSCO-pöytäkirjasovellukseen merkityn Pelaajat-listan. Suositeltavaa siis on 

ilmoittaa joukkue aiemman kauden tiedoilla.  

Edellisen kauden joukkueet on listattu Joukkueet-sivulle 

 

 

Mikäli tässä näkymässä jonkin joukkueen yhteyshenkilökohta on tyhjä, kannattaa seurakäyttäjän käydä 

kutsumassa joukkueelle yhteyshenkilö, jotta joukkue voidaan ilmoittaa uuteen sarjaan edellisen kauden 

tiedoilla.  

 

https://elsa.basket.fi/


Joukkueen sivulla seurakäyttäjä voi vaihtaa joukkueen yhteyshenkilöä.  

 

 

 

Liitä taustahenkilöitä seurasta -napilla voit liittää seurasi listalla olevista henkilöistä joukkueeseen 

yhteyshenkilön. Kohdalla tarkoitetaan eLSA-järjestelmässä edellisellä kaudella olleita henkilöitä, joilla on 

olemassa ID-numero. Heidän tietonsa näkyvät listalla ja voit poimia henkilön joukkueyhteyshenkilöksi.  



 

 
 

 

Voit myös kutsua sellaisen henkilön, jota et löydä listalta, joukkueeseen Kutsu henkilö -kohdasta:  

 

Lisää vielä henkilö Yhteyshenkilö-kohtaan, jotta hän pääsee automaattisesti muokkaamaan joukkueen 

tietoja kirjautumisen jälkeen, Vastuu- ja Tiedotteet-rastit merkitään automaattisesti Yhteyshenkilö-kohdan 

perusteella henkilölle. Tämä henkilö on ns. pääyhteyshenkilö:  



 

 

Henkilölle lähtee kutsu sähköpostitse liittyä joukkueeseen ja hänet ohjataan vahvaan tunnistautumiseen 

https://elsa.basket.fi/-sivustolle.  

 

 

Joukkueen ilmoittaminen sarjaan 

Seurakäyttäjä voi halutessaan ilmoittaa joukkueen sarjaan. Kuitenkin pääosa ilmoittautumisista tapahtuu 

suoraan joukkueen itsensä ilmoittamana. Joukkueen ilmoittautuminen:  

 

 

Valitse ensin alue, jossa joukkue pelaa sekä avautuvasta alasvetovalikosta sarja, johon joukkue 

ilmoittautuu. Muista painaa Tallenna sivun alaosasta.  

https://elsa.basket.fi/


 

 

Joukkue on nyt ilmoitettu sarjaan edelliskauden yhteyshenkilöiden ja pelaajaluetteloiden kera: 

 

 

 

  



Joukkueen ilmoittautumisen hyväksyminen 

Seurakäyttäjän ilmoittamia joukkueita ei tarvitse enää hyväksyä seuraan.  

Seurassa olemassa olleiden henkilöiden ilmoittamia edelliskauden joukkueita ei tarvitse hyväksyä seuraan.  

Aiemman kauden sarjapaikan säilyttävien, kilpailuun jo kilpailun järjestäjän toimesta lisättyjen joukkueiden 

ilmoittautumisia ei tarvitse hyväksyä seuraan.  

Uuden henkilön ilmoittamat uudet joukkueet pitää hyväksyä seuraan. Klikkaa joukkueet-kohdasta listaus 

joukkueista, paina Vahvista joukkue niiden joukkueiden osalta, jotka hyväksyt seuraasi.  

Alla olevassa esimerkissä B-team -joukkueen seurakäyttäjä on itse ilmoittanut, ja ”SeuraX/Joukkue Y” -

joukkue on uutena ilmoitettu. Seuran tulee hyväksyä joukkueet seuraansa; tällöin yhteyshenkilö pääsee 

esimerkiksi lisäämään henkilöitä eSCO-pöytäkirjasovellukseen. Ennen kuin seura on käynyt vahvistamassa 

uuden joukkueen ilmoittautumisen seuraan, ei yhteyshenkilö pääse muokkaamaan joukkueen tietoja 

eLSAssa. Hyväksymällä joukkueen ilmoittautumisen, seurakäyttäjä hyväksyy myös henkilön 

yhteyshenkilöksi seuraan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilmoittautuneet joukkueet 

Oman seurasi ilmoitetut joukkueet näkyvät seurakäyttäjänäkymässä. Kaikki eri sarjoihin ilmoittautuneet 

joukkueet näkyvät kirjautuneelle henkilölle Oman tilin etusivulla kilpailuittain:  

 

 

Joukkueen nimen muuttaminen 

Mikäli joukkue ilmoittautuu virheellisellä nimellä tai vaihtaa nimeä kesken kauden, voit muuttaa joukkueen 

nimeä palvelussa. Joukkue ei itse pysty muokkaamaan ilmoittamaansa nimeä. Suosittelemme seuran nimen 

näkymistä joukkueen nimessä.  

 

 

 



Aseteltavat ottelut / Excel 

Seuran kotiottelut löytyvät ”Aseteltavat ottelut” -otsikon alta. Kaikki seuran tulevat ottelut sivulla alemana 

”Tulevat ottelut” -kohdasta.  

Tulevat ottelut -otsikon vieressä on nappi, josta saat ottelut tarvittaessa Exceliin. Mikäli haluat Exceliin vain 

kotiottelut, klikkaa ylhäältä ”Näytä vain kotiottelut”, jonka jälkeen ”Tulevat ottelut” -kohtaan tulee näkyviin 

vain kotiottelut, jotka voit napata Exceliin.  

 

 


