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Mikä? 
Web-pohjainen arvioijien käytettävyysjärjestelmä, joka toimii kaikissa laitteissa. Järjestelmä otettiin osin 
käyttöön kevään 2017 STLL:n valinta- ja loppu/SM-kilpailujen osalta. Kaudesta 2017-2018 lähtien STLL:n 
kalenterin kilpailuihin (ei IC-kilpailut) tuomaristot laaditaan iDecide-järjestelmällä eikä arvioijille enää lähetetä 
erillistä käytettävyyskyselyä. Todettakoon vielä, että kauden 2016-2017 kilpailut ja niiden tuomaristot lisättiin 
järjestelmään. 
 

Mikään järjestelmä ei ole koskaan valmis, mutta parannuksia ja muutoksia on jo joitain tehty. Syksyn 2017 
aikana on tarkoitus avata seurojen kilpailuyhteyshenkilöille tunnukset iDecide-järjestelmään, että he voivat 
katsoa sieltä arvioijien yhteystiedot ja julkaistut tuomaristot. Tämä siis korvaa aiemman Taitoluisteluliiton 
sivuilla aiemmin olleen extranetin yhteystietolistauksen. Ennen seuratunnusten avaamista, arvioijien 
yhteystiedot löytyvät FigureCentrestä. 
 

Järjestelmä avataan aikanaan seurojen kilpailuyhteyshenkilöille siten, että he pystyvät syöttämään sinne 
omat kilpailut ja nimeämään tuomaristot. Samoin tarkoitus on avata myöhemmin myös Taitoluisteluliiton 
(ohjaaja/valmentaja)kouluttajien sekä seura-auditoijien käyttöön. 
 

Järjestelmässä olevat tiedot 
Kaikkien tuomareiden ja teknisten sekä yksinluistelun perustestiarvioijien tiedot on viety järjestelmään. 
Seuratuomariharjoittelijoiden ja teknisten harjoittelijoiden tietoja järjestelmässä ei ole. 
Arvioijat (tuomarit, tekniset, dataoperaattorit ja videoeditoijat) ilmoittavat käytettävyytensä järjestelmään. 
Huomaa, että tässä järjestelmässä on oletuksena, että henkilö on käytettävissä, mikäli ajankohtaa, 
kilpailusarjaa tai kilpailua (esim. lohko) ei ole merkitty esteelliseksi = ei käytettävissä. 
 
Arvioijien perustietojen ja esteellisyyksien ajantasainen ylläpito on jokaisen omalla vastuulla. Elokuussa 
2016 järjestelmään vietiin perustiedot listalla olevien arvioijien osalta ja sen jälkeen suurin osa onkin käynyt 
päivittämässä omia tietojaan, kiitos. Kauden 2016-2017 aikana tietoja on päivitetty esim. luokkien ja 
lisäysten/poistojen osalta. 
 
…ja vihdoinkin kirjautuminen ja ohjeet 
Kirjautumisosoite, käyttäjätunnus & salasana 
Jokaiselle henkilölle on avattu käyttäjätunnus (sähköpostiosoitteesi) ja salasana. Ne ovat tulleet erillisessä 
sähköpostiviestissä, jossa lähettäjänä on idecide@idecide.fi 

- tarkista myös roskapostikansio, jos viesti ei näy saapuvissa 
- STLL ei lue tuohon osoitteeseen lähetettyjä viestejä! 
- viestissä on käyttäjätunnus, salasana sekä kirjautumisosoite 

 
Ensimmäisellä kerralla salasana on vaihdettava. Uuden salasanan minimipituus on 7 sisältäen sekä pieniä 
että isoja kirjaimia, numeroita (1) ja erikoismerkkejä (1): Esim. Villapaita!5 
Kirjautumisosoite: http://stll.idecide.fi/AsettelijaWeb/Login.aspx 
 
Näkymä kirjauduttuasi sisälle alla.  
Valitse oikealta käyttäjätunnus ja toiminto. Seuraavilla sivuilla tarkempia ohjeita. 
Alueelliset/Valtakunnalliset uutiset, pyritään pitämään infokanavana Anne->arvioijat. 
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Yhteystietojen tarkistus ja päivitys 

Kirjauduttuasi järjestelmään tarkista yhteystietosi ja korjaa tarvittaessa, lisää myös X jos sinulla on auto 

 Jos sinulla on useampi osoite esim. opiskelun takia, lisää se halutessasi kohdassa "Vaihtoehtoiset 

osoitteet" klikkaamalla rivin päässä olevaa Lisää+ ja valitse alue, jossa vaihtoehtoinen osoite on. 

- omat tiedot kohdassa näkyy välilehti Lisenssit - ei käytössä (meillä) 

 Voit myös vaihtaa salasanan ja samasta valikosta kirjaudut järjestelmästä ulos. 

 Valikossa näkyvä Sarjatasosuositukset - ei käytössä  

 Tehtyäsi muutoksia, paina Tallenna ja lopuksi X 

 
 

 
Esteellisyyksien lisääminen 
Perustietojen tarkistuksen jälkeen käy laittamassa itsellesi "Esteellisyydet" ajankohdat jolloin ET ole 
käytettävissä tai olet jäävi. Vapaamuotoinen lisätietokenttä on tulossa, kirjaa siihen erityisjääviydet kuten "ei 
samaan tuomaristoon siskon kanssa" 
 
Esteellisyyksiä (jääviyksiä/ajankohta ei käy) on useampia 

- ajankohtaan liittyvä (Aikaesteellisyydet) 
- kilpailusarjaan tai kilpailuun liittyvä (Lohkoesteellisyydet) 
- seuraan liittyvä (Seuraesteellisyydet) 

 
Tutustu huolella eri esteellisyyksiin ja mieti, mikä on sinun kannaltasi missäkin tilanteessa/ajankohdassa 
järkevintä. Yksinluistelun tuomareiden nimeämisessä STLL:n kalenterin kilpailuihin (valinta/loppu/SM-
kilpailut) järjestelmä ei tarjoa Seuratuomareita, mutta täytä kuitenkin esteellisyydet - varmuuden vuoksi. 
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Pari esimerkkiä ennen eri esteellisyyksien käyttämistä 

- olet merkinnyt esteelliseksi seuran XYZ, joka kilpailee SM-noviisien lohkossa 1, et ole siis 
käytettävissä lohkolla 1, mutta olet käytettävissä lohkossa 2 

- olet merkinnyt esteelliseksi SM-noviisien valintakilpailut lohkot 1 ja 2, et siis ole käytettävissä 
kummallakaan lohkolla etkä kummassakaan valintakilpailussa, mutta olet käytettävissä HF/SM:ssä. 
Lisäksi olet käytettävissä samaan aikaan muualla/muissa järjestettävissä kilpailuissa lajistasi ja 
tuomariluokasta riippuen. 

- olet merkinnyt että olet esteellinen aikavälin 1.10.-15.12.2017, et ole missään lajissa, kilpailussa ja 
sarjassa käytettävissä tällä aikavälillä 
- olet merkinnyt olevasi esteellinen aina perjantaisin klo 14.00-18.00, sama asia kuin edellä 

 
Muista kuitenkin ajoittain tarkistaa omat esteellisyytesi ja muuta tarvittaessa, kiitos huomavaisuudesta. 
 

Aikaesteellisyys 
 

Klikkaamalla Aloitusaika, aukeaa kalenteri, valitse alkupäivä ja kellonaika 

Klikkaa Loppuaika, aukeaa kalenteri, valitse loppupäivä ja kellonaika 
 

Jos esim. maanantai-perjantai klo 10:00-14:00 et ole "koskaan" käytettävissä, 

laita täppä päälle √ Aseta viikoittainen toistuvuus ja lisää Toistuvuuden 

loppupäivämäärä. 
 

Lopuksi paina Tallenna, poistu näkymästä oikean yläreunan oranssista ruksista. 
 

Toista sama jokaiselle ajankohdalle, kun et ole käytettävissä. Kun tilanteesi 
muuttuu, käy muuttamassa (kalenteri)/poistamassa (roskakori) esteellisyys-
ajankohta! 
 

Lohkoesteellisyydet eli sarjatasot 
Esimerkki, YL Debytantit 

 
Esimerkki, ML SM-noviisit 

 
 Valitse kilpailusarjaan liittyvä esteellisyys (et ole käytettävissä) klikkaamalla rivin päässä olevaa +.  

- toista sama kunnes kaikki tarpeelliset sarjat on valittu 

 Suodata kohtaan voit kirjoittaa esim. SM-kilpailu/Valintakilpailu/Loppukilpailu/L1 (lohko 1) ja 
järjestelmä näyttää vain nämä kilpailut.  
- yksinluistelusarjojen edessä ei ole YL, muodostelmaluistelussa ja jäätanssissa on (ML/JT) 
- lohkokilpailujen osalta merkitse esteellisyys vasta kun lohkojaot on tehty ja julkaistu ja siten 

tiedät lohkon, jossa olet esteellinen tai et voi esim. matkustaa "kauas". Sama koskee tietysti 
loppukilpailuja/SM-kilpailuja kun finalistit ovat selvillä - täytä vasta sitten. 
vinkki: valitsemalla lohkon, jossa et voi olla, olet käytettävissä muissa kilpailuissa muualla 

 Kun/jos tilanne kohdallasi muuttuu, poista sarja/kilpailutaso klikkaamalla rivin päässä olevaa 
roskakorikuvaketta. 

 Jos et halua valita mitään tässä näkymässä, klikkaa oranssia ruksia oikealla ylhäällä ja palaat 
alkunäytölle. 
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Seuraesteellisyydet 

 Valitse tässä kohdassa yksitellen ne seurat, joiden osalta olet esteellinen kaikissa kyseisen seuran 
kilpailusarjoissa.  
- kun lohkojaot on tehty, kilpailun tietoihin viedään ainakin lohkokilpailun "taakse" lohkossa 

kilpailevista seuroista. 
 

Raportit-kohdasta voit tulostaa oman kisa-cv:n eli ne STLL:n kalenterin kilpailut, joihin STLL on sinut 
nimennyt. Myöhemmin kun seurat merkitsevät omat kilpailut ja mahdollisesti testitilaisuudet sekä nimeävät 
arvioijat, ne tulevat myös kausiraporttiin mukaan. 
 
Asettelut eli kilpailujen tuomaristot 
Jokaiselle kilpailusarjalle on kilpailusta riippuen laskettu alustava kesto. Kilpailut perustetaan kilpailu-
järjestyksessä ja huomioidaan alkaa/loppuu aika. Sama tuomari ei siis voi olla nimettynä samanaikaisesti 
kahdessa kilpailussa (teoriassa). Tällä hetkellä järjestelmään voi syöttää ainoastaan ns. 1-päiväinen kilpailu. 
Kaksipäiväiset kilpailut syötetään kahtena eri kilpailuna. Tämä toki mahdollistaa sen, että esim. lauantaina 
on tarvittaessa eri arvioijia kuin sunnuntaina. Kilpailun lisätieto-kohtaan on merkitty tapahtuman 
päivämäärät. 
 

Aikataulu käytettävyystietojen täyttämiseksi (koska et ole käytettävissä) 
Kilpailujen tuomaristot laaditaan siten, että ne ovat valmiit 4 viikkoa ennen kilpailua. Jokaisen arvioijan on 
päivitettävä esteellisyytensä 5 viikkoa ennen kilpailua. Esimerkiksi kilpailu 14.-15.10. Sinä täytät tiedot 10.9. 
mennessä, tuomaristot laaditaan seuraavan viikon aikana ja julkaistaan 15.9. Tuomaristoja laadittaessa 
ajankohdittain (kilpailuittain) näkyvät vain ne henkilöt, jotka voivat ko. sarjassa/kilpailussa toimia arvioijina, 
perustuen Sinun ilmoitukseen ja/tai kilpailun luokitukseen. Jos et ole merkinnyt itseäsi esteelliseksi eli täytä 
tarvittavia tietoja, olet käytettävissä! 
 

Näkymä kun kirjaudut sisälle ja Sinut on nimetty "asetettu" kilpailuun/kilpailuihin 

 

  



Suomen Taitoluisteluliitto 3.9.2017 ohje, versio 1.1 
 
ARVIOIJIEN KÄYTETTÄVYYSJÄRJESTELMÄ - TAITOLUISTELUN IDECIDE 
 
Omat tapahtumat  mihin kilpailuihin Sinut on nimetty, klikkaa kilpailun päivämäärää ja aukeaa kuva: 

Klikkaamalla oikean reunan nappuloita tapahtuu seuraavaa: 
Excel-kuvake:  avaa nimetyn tuomariston exceliin 
Sähköpostikuvake:  avaa Sinun roolin sähköpostiviestiin 
Kalenterikuvake:  avaa julkaistut kilpailut -kalenterin 
 

Hieman alempana (ylituomarin nimen perässä) … (kolme pistettä) saat vähän toisenlaisen näkymän 

 Kilpailuun nimetyn arvioijan nimen edessä on hänelle määritelty tehtävä 

 Klikkaamalla henkilön nimeä näet hänen yhteystiedot ja navigoi avaa kartan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tässä tapauksessa videoeditoija on nimetty, mutta ei pääsekään paikalle ja paikka on laitettu jakoon. 
 

 
 Henkilön (sinun) nimen alla     näkyy "jakonappula", jota käytetään (vain) jos tehtävä ei sinulle käy  

(tarvitsen tilalleni toisen/sijaisen) 
- klikkaa nappulaa ja se muuttuu punaiseksi ja tehtävä on ns. laitettu jakoon, kuten yllä on tehty 

= avaa muille vapaana oleville ja tarvittavassa luokassa oleville tiedon, että tehtävä on "haussa" 

- klikkaamalla yläkulmassa näkyvää kolmea pistettä … pääset seuraavaan näkymään, seur.sivu: 
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-  
…ja kun klikkaat suurennuslasia, näyttää vapaana (= varalla) olevat henkilöt jaossa olevaan tehtävään, 
tässä esimerkissä videoeditoija, ja järjestelmä tarkistaa myös varalla olijoiden luokat ja tarjoaa vain oikean 
luokan arvioijaa tehtävään. 
 
Auki klikatun henkilön yhteystiedot ja eri arvioijaroolit näkyvät käyntikortissa. 

 
 
 

 
Vapaat tapahtumat näissä kilpailuissa on tilaa/tarvetta arvioijalle ja se näkyy ruudullasi - luokkasi käy ja et 

ole ilmoittanut olevasi estynyt. 
 

Huomaat kirjautuessasi vapaan tehtävän ja että se käy sinulle, klikkaa tässä tapauksessa Mikan alla 
näkyvää vihreää nappulaa "ilmoittaudu" 
- vapaana oleva ilmoittautuu tehtävään ja alkuperäinen arvioija voi hyväksyä vaihdon "tee asettelu" 
- tai tehtävä tulee näkyviin pääkäyttäjälle/asettelijalle (Anne F) ja hän tekee vaihdon 
Vapaan arvioijan näkymä 

 
Jakoon laittaja/pääasettelijan näkymä. Klikkaa "nuppeja", aukeaa näkymä tehtävään vapaana olevista 
arvioijista. 



Suomen Taitoluisteluliitto 3.9.2017 ohje, versio 1.1 
 
ARVIOIJIEN KÄYTETTÄVYYSJÄRJESTELMÄ - TAITOLUISTELUN IDECIDE 
 

 
 
 

Klikkaa sopivaa henkilöä ja lopuksi Sulje. 
Henkilö on asetettu estyneen tilalle. 
Jos useampi olisi käytettävissä, he kaikki  
näkyisivät tässä ja valitsisit sopivimman 
 
Uusi arvioija saa viestin kisasta ja hän 
huolehtii tiedon kilpailun järjestäjälle. 

 
 
Tuomarit -kohdasta  
Näet sukunimen mukaan kaikkien järjestelmään syötettyjen henkilöiden yhteystiedot sekä roolit. Jos kaikki 
henkilön roolit eivät näy, perässä on … ja klikkaamalla arvioijan nimeä saat käyntikortin näkyviin ja siinä 
näkyvät kaikki hänen roolit. 
 
Voit myös klikata otsikkoa ja listaa aakkosissa alusta loppuun ja toisen kerran klikatessa lopusta alkuun. 
Kätevä esim. lajin tai postinumeron perusteella etsittäessä. 
 
Rivin päässä näkyvää sähköpostiosoitetta klikkaamalla, avaa uuden sähköpostiviestin. 
 
Oman sanallisen lisätiedon saat lisättyä kun etsit itsesi ja klikkaa … rivin päässä ja kohdassa lisätieto, joka 
näkyy tällä hetkellä vain tuomaristojen laadinnassa asettelijalle. Syötettyäsi tekstin klikkaa Tallenna ja poistu 
ruksista. 
 

 


