
Ottelusiirrot Palloliiton TASO-järjestelmästä ASIO-Kenttävarausjärjestelmään



Tausta

• Palloliitto asettaa ottelutapahtumat Taso-järjestelmään.

• Pelit pelataan Palloliiton asettaman aikataulun mukaisesti

Palloliiton asettamilla kentillä.

• Seurat siirtävät mahdollisesti alle jäävät harjoitteluvuorot ja 

muut kenttätapahtumat muihin ajankohtiin tai peruvat

alle jäävät tapahtumat kokonaan.

• Sovittu käytäntö: Palloliiton asettamat pelit ajavat aina

muiden tapahtumien yli.



Miksi rajapintaa ja yhteysohjelmaa
järjestelmien välille tarvitaan ?

• Tiedonkulku
• Tieto päällekkäisyyksistä ei aina kulje joukkueille asti. Kentillä syntyy tilanteita, joissa

joukkue saapuu harjoitteluvuorollensa, mutta kentällä onkin peli.

• Ottelutapahtumien syöttäminen omaan varausjärjestelmään
• Seuroilla on käytössänsä eri varausjärjestelmät kuin Palloliitolla.

• Järjestelmät eivät lähtökohtaisesti ilman rajapintoja keskustele keskenänsä.

• Seurojen vuorojakosykli eriää Palloliiton ottelutapahtumien asettamis-syklistä.

• Seuroja kuormittaa ottelutapahtumien käsin syöttäminen omaan
varausjärjestelmäänsä ja alle jäävien vuorojen siirrot sekä joukkueiden tiedotus. 

• Muutokset ottelutapahtumissa
• Ottelutapahtumien ajankohtiin ja kenttiin saattaa tulla muutoksia. 

• Muutosten hallinta kuormittaa seurojen toimistoa vuorosiirtojen ja joukkueiden
tiedotuksen osalta.



Mitä rajapinta ja yhteysohjelma tekee?

• Rajapinnalla siirretään Palloliiton asettamat

pelitapahtumat seuran Asio Kenttävarausjärjestelmään.

• Pelitapahtumien kohdennus kentille/lohkoille ja joukkueille.

• Pelitapahtumien varaus-käyttötyypitys = ottelutapahtuma.

• Kenttävarausjärjestelmällä hallinnoidaan alle jäävien

vuorojen kohtelu ja joukkueiden muutostiedotus. 
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Mitä rajapinta ja yhteysohjelma ei tee ?

• Rajapinta ei ole sama asia kuin kaksisuuntainen

synkronointi järjestelmien välillä. 

• Synkronoinnilla tarkoitetaan tapahtumien reaaliaikaista

päivittymistä esimerkiksi muutosten osalta. 

• Rajapinta on yksisuuntainen. Tietoa siirretään Tasosta Asioon.

• Rajapinta toimii lukuperiaatteella. Seuran pääkäyttäjä lukee

sisään Asioon Taso-järjestelmästä ottelutapahtumat

haluamanaan ajanhetkenä ja haluamallansa frekvenssillä. 



Mitä hyötyä rajapinnasta ja 
yhteysohjelmasta on?

• Parantaa tiedonkulkua joukkueille päällekkäisyyksistä.

• Pienentää toimiston käsityötä ottelutapahtumien

syöttämisessä varausjärjestelmään.

• Pienentää toimiston käsityötä alle jäävien vuorojen

peruuttamisessa ja muutostiedottamisessa joukkueille.

• Helpottaa muutosten hallinnointia.



Otteluiden lataaminen Tasosta Asioon



Otteluiden lataaminen, hakutulokset



Kenttien kytkentä (Taso/Asio)



Joukkueiden kytkentä (Taso/Asio)





Seurojen käyttöönotto

• Käyttöönotto sisältää:

• Seurakohtaiset järjestelmäasetukset ja yhteys-konfiguroinnit.

• Käyttöoikeushallinto kytkennät.

• API avaimen aktivointi seuralle (Asio – Taso).

• Seuran Asio Pääkäyttäjän perehdyttäminen.

• Tuotantotestaus yhteysohjelman toimivuudelle.

• Asennustyö.

• Pääkäyttäjän ohjedokumentti (suomen kielinen). 



Ylläpito- ja tukipalvelu

• Rajapintatuki ja yhteysohjelma sekä pääkäyttäjän työkalut

toimitetaan ylläpidettynä palveluna. 

• Yhteysohjelman ylläpito.

• Pääkäyttäjän tukipalvelu.

• Mahdolliset versiopäivitykset.

• Käyttöpalvelu (Asio pilvipalvelin).


