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Taso info för domarna 

I Taso systemet sköts Finlands Bollförbunds nationella seriers och distriktets seriers domartillsättningar och resultatservice (bl.a. elektroniska 
matchprotokoll). 

1 Logga in i systemet 

Man loggar i i systemet på adressen https://taso.palloliitto.fi 

Första gången man loggar in är inloggningsuppgifterna: 

 Användarkod (Käyttäjätunnus): Eget namn, t.ex. Matti Meikäläinen. 

 Lösenord (salasana): Slutdelen i det egna personnumret, t.ex. 123A, om personnumret slutar med en bokstav skall denna skrivas med 
stor bokstav. 

 Lösenordet skall bytas efter första inloggningen. Detta gör man på fliken ”Perustiedot”. 

 Glömda lösenord kan man beställa till inmatad e-postadress via länken på inloggningssidan. 

Om inloggningen inte av någon orsak fungerar och om du inte får beställt ett nytt lösenord till din e-mail så kontakta distriktskansliet. 

https://taso.palloliitto.fi/
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2 Uppdatera egna uppgifter 

2.1 Personuppgifter (Perustiedot) 

Här kan du uppdatera bl.a. kontaktuppgifterna. Då distriktet skickar ut info används denna kontaktuppgift, därför är det viktigt att allt är 
uppdaterat. 

 Fältet för personnumret visas bara om du inte har fyllt i det. 
 Kontonummer behövs eftersom domararvoden betalas via Taso.  
 Påminnelser om matcher skickas till den nummer som du har matat in i fältet Puh GSM eller om detta fält är ofyllt så skickas 

meddelandet till Puh sala (hemligt nummer) 
 Puh sala nummer syns endast för domartillsättarna och för den som betalar ut arvodet. 
 Matchdagar per vecka (ottelupäiviä viikossa) är ett vägledande värde vid automatisk domartillsättning. 
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2.2 Matcher (Ottelut) 

I ”Ottelut” fliken ser du alla dina kommande domaruppdrag. Via matchlistan kan du lägga ut dina matcher för försäljning (se skilt info). 

I ”ota vastaan” fliken kan du ta emot matcher som annan domare flyttat till dig, dvs. domarbyten som ni skilt kommit överens om. 

I ”siirretyt/roskakori ” fliken finns uppdrag var matchtiden, plan eller lag har ändrats. Dessa domaruppdrag är inte aktuella. 

I ”omat” fliken finns matcherna för de lag som markerats som ditt lag (spelare). Kontrollera att alla matcher finns här. Ditt lag kan ha bytt serie 
så då måste du välja laget på nytt. 

I ”laskuttamattomat” fliken finns de domaruppdrag som du inte ännu har kvitterat som utförda. 

I ”maksatuksessa” fliken finns de domaruppdrag som du har kvitterat som utförda men vilka arvoden inte ännu har betalts. 

I ”maksetut” fliken finns historia på utbetalningarna (brutto). 

2.3 Planer (Kentät) 
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2.4 Förhinder (Esteet) 

I ”esteet” fliken kan du meddela dina förhinder, vissa dagar eller för en längre period. Distriktsdomarna fyller i förhinder i distriktets kalender. 
Förbundsdomarna fyller i förhinder i första hand i förbundets kalender varifrån samma förhinder kopieras automatiskt till distriktets kalender. 
Om dessa förhinder gäller endast för förbundets matcher så kan man ta bort dem från förhinder i distriktet. En viss dag markeras som förhinder 
genom att klicka på dagen, den ändrar färg till svart. Om man bara skall ha vissa timmar som förhinder klickar man på dagen länge tills timlista 
öppnas. Markera de timmar som du inte kan döma. Om du markerar 8-14 så kan matchen börja 14:00, reservera god tid för förberedelse. 
Datum var du har domaruppdrag är markerade med blå ram. På vardagar börjar matcherna tidigast 17:00 så man behöver inte markera 
timmarna före det som förhinder. Datum som är markerade med grön ram är de dagar då eget lag (spelare/tränare) har match (se 2.6 Lag). 

När domartillsättningarna gör så beaktas alla meddelade förhinder. Om du meddelar förhinder domartillsättningen så tar detta inte bort dina 
uppdrag, utan du måste själv byta den med någon. Det är bäst att uppdatera förhinder regelbundet så ser man om tex en flyttad match funkar 
för er. 

 OBS! Man kan inte mata in förhinder då domartillsättningarna görs. 
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2.5 Klassificering (Luokitukset) 

I ”luokitukset” fliken ser du de serier i vilka du kan döma. Klassificering görs varje år efter genomförd utbilning. Krysset i ”asetellaan” betyder 
vad du kan få i automatiska domartillsättningen och krysset i ”ET” vilka matcher du kan ta från lediga matcher.  
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2.6 Lagen (Joukkueet) 

I ”Joukkueet” fliken kan du markera i ”Oma” kolumnen de lag var du spelar/tränar. Dessa lags matchdagar blir automatiskt även förhinder för 
dig. Dessutom kan du markera i ”Ei” kolumnen markera de lag vilkas matcher du inte kan döma (t.ex. samma series lag var ditt eget lag spelar, 
eller annat som du är jävig att döma). Om lagets match flyttas till en dag då du har domaruppdrag så är du ansvarig att sköta domaruppdraget.  

Mellersta-Österbottens distrikts matcher finns i nedre kanten. OBS! Alla lag syns inte ännu i systemet. Om ditt lag inte ännu finns på sidan så 
markera speldagarna som förhinder i kalendern (”esteet” fliken). 
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2.7 Övrigt 

I ”muut” fliken finns grupper var du kan vara skriven, t.ex. möjliga skulder och löneuträckningar. Användning av denna sida använd av vissa 
distrikt, därför är det möjligt att den är tom. 
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3 Godkänn matchprotokoll 

 

 

Välj ”ottelut” 
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Välj rätt matchnummer 
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Välj ”pöytäkirja” 
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1. Kontrollera att 

matchprotokollet är 

rätt ifyllt (mål, 

varningar, byten, 

eventuella protokoll-

ändringar som gjorts 

före match...) 

2. Klicka på ”tuomarin kuittaus” 

SJÄLVMÅL! 

Anteckna målet till det lag som det 

räknas till, lämna Tek (vem som 

gjort målet) öppet och skriv SM 

eller OM i sel rutan. 

TVÅ VARNINGAR! 

Om någon spelare har fått två (2) 

varningar så skall ni kontrollera att 

även utvisning är inmatat. Om 

utvisningen saknas så lägg till den 

före ni godkänner 

matchprotokollet. 
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Skriv ditt eget Taso lösenord 

och klicka på ”tallenna” 
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Efter att du hade sparat kan du kolla att allt är rätt ifyllt,  

men bara distriktskansliet kan göra ändringar i matchprotokollet. 
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4 Domartillsättningar och utbetalning 

 Mellersta-Österbottens distrikt gör domartillsättningarna i huvudsak månadsvis. Förhinder skall vara inmatade föregående månads 15 dag. 

 Domaren är skyldig att hålla sina förhinder à jour. 

 Förhinder kan matas in för hela året och man kan uppdatera dessa kontinuerligt. 

 Domartillsättningarna publiceras i Taso veckan efter att förhindren skall vara inmatade (den 15:e). 

 Distriktet gör löneutbetalningskörning av arvoden och ersättningar för domarna varje månads 1:a och 15:e dag (OBS! inte 15.7.). Betalningsdag är 
följande bankdag om betalningsdagen är lördag, söndag eller helg. Okvitterade arvoden och ersättningar utbetalas följande gång. 

5 Stöd 

I första hand kan du kontakta distriktets tävlingschef. 


