
 

 

 

 
 
Kaikki joukkueet sarjatasosta riippumatta voivat striimata otteluitaan SolidSportin kautta. 
Tulonjako on aina mallia 50-50 joukkueen ja SolidSportin välillä. 
 
Otteluissa etuoikeus lähetyksen tekemiseen on kunkin ottelun kotijoukkueella. Mikäli 
kotijoukkue ei striimaa ottelua, vierasjoukkueen on mahdollista striimata, mikäli siihen on 
saatu kotijoukkueen hyväksyntä. Turnauksissa (esim. Final Four/F-juniorit) etuoikeus 
striimaamiseen on järjestävällä joukkueella. 
 
SM-liigassa ja SM-sarjassa on sarjakanavat. Sarjakanavat toimivat siten, että joukkueiden 
kuukausi-/vuositilaajat näkevät kannattamansa joukkueen otteluiden lisäksi myös sarjan 
muut ottelut. Muissa sarjoissa tilaajat näkevät kaikki kannattamansa joukkueen ottelut.  
 
Huom.  
Myös SM-liigan tai SM-sarjan joukkue voi lisätä kanavalleen muita otteluita, kuten Cup- ja 
harjoitusotteluita. Tällöin heidän omat kannattajansa näkevät ottelut pakettiin kuuluvana, 
mutta muut joutuvat maksamaan otteluista. 
 
Miten joukkue voi lähettää otteluita SolidSportin kautta 
 
Joukkueet voivat itse perustaa maksutta kanavansa osoitteessa solidsport.com/join. 
 
SolidSportiin liittyminen ei velvoita mihinkään. SolidSport ansaitsee vain, jos joukkue 
ansaitsee. Kanavan perustamisen jälkeen Admin voi lisätä helposti otteluita kanavalle. 
Striimaaminen tapahtuu SolidSport Broadcast -sovelluksella (Apple tai Android). Sovellus 
täytyy muistaa säännöllisesti päivittää viimeisimpään versioon. Yleensä tämä tapahtuu 
automaattisesti, kunhan laite on päällä ja yhteydessä verkkoon. 
 
Muissa kuin SM-liigan tai SM-sarjan otteluissa (esim. cup- ja junioriottelut) hinnoittelu on 
vapaata, mutta ilmaispelejä voi tarjota vain erityisluvalla. Rahaliikenne, sisältäen pakolliset 
verot, hoituu SolidSportin kautta ja seuran tarvitsee vain laskuttaa SolidSportilta 
automaattisesti laskettu summa. 
 
Apua saa ottamalla suoraan yhteyttä SolidSportiin. SolidSportin yhteystiedot: 
 
support@solidsport.com 
+358 40 171 3539 
 
Voidaanko SolidSportissa luoda maalikoosteita striimatuista otteluista 
 
Kyllä. SolidSport -mobiilisovelluksessa on tähtinäppäin, jota painamalla saa tehtyä 
automaattisesti koosteet otteluista. Kun kuvaaja painaa näppäintä, tallentuu kyseinen 
kohta ottelusta, esim. maali ja sitä edeltävä jakso osaksi koostetta. Kooste valmistuu, kun 
ottelu on päättynyt. 

https://solidsport.com/join


 

 

OHJEET 
 
SolidSport -ohjevideo 
 
SolidSport kirjalliset ohjeet 
 
SolidSport checklist kuvaajalle iPAD 
 
SolidSport linkin lisääminen tulospalvelussa 
 
Ohje striimien katseluun 
 
 
Lisätietoja 
SM-joukkueille oma nimetty SolidSport -yhteyshenkilö 
 
Juniorijoukkueet ja muut joukkueet 
support@solidsport.com 
+358 40 171 3539 
 
Käsipalloliiton yhteyshenkilö 
Taneli Tiilikainen 
taneli.tiilikainen@finnhandball.net 
+358 40 3545 810 
 
 
 
 

 

https://solidsport.com/solidsport/watch/solidsport-yksinkertainen-suoratoistopalvelu
https://finnhandball.net/wp-content/uploads/2019/09/SolidSport-esittely-2019.pdf
https://finnhandball.net/wp-content/uploads/2021/09/SolidSport-checklist-kuvaajalle-IPAD.pdf
https://finnhandball.net/wp-content/uploads/2021/09/SolidSport-checklist-kuvaajalle-IPAD.pdf
https://finnhandball.net/wp-content/uploads/2021/09/SolidSport-linkin-lisaaminen-tulospalvelussa-1.pdf
https://finnhandball.net/wp-content/uploads/2021/09/SolidSport-linkin-lisaaminen-tulospalvelussa-1.pdf
https://finnhandball.net/wp-content/uploads/2021/09/Ohje-striimien-katseluun.pdf
https://finnhandball.net/wp-content/uploads/2021/09/Ohje-striimien-katseluun.pdf
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