
RAKENNAMME DIGIPALVELUA
SEUROILLE



Urheiluyhteisön oma, laajeneva digipalvelu -
tuo urheilun erilaiset palvelut liikkujien taskuun, 

helpottaa lajiliittojen ja seurojen arkea ja
samalla tuottaa urheilun ”big dataa”. 

Tarjoaa tällä hetkellä kilpailulisenssit, vakuutukset, 
seurajäsenyydet ja tapahtumat 

– napin painalluksella

Mukana jo 65 lajilii+oa, 
130 lajin palvelut, 3 kaupunkia ja 

260 000 käy+äjää  

MIKÄ ?



LUKUINA

263.000 
Rekisteröitynyttä käyttäjää

2 M€
Järjestelmään investoitu 2016-

2017

445 000
220 000

Tapahtumaa
Maksutapahtumaa

65/130/3 
liittoa/liikuntalajia/kaupunkia

2 M€
Järjestelmään investoidaan 

2018-2019
Suurin osa seurapalveluun

19 M€
Rahaa liikunnalle
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1. SEUROJEN TARPEESEEN RÄÄTÄLÖIDYT PALVELUT – kehitystyö urheiluyhteisön tarpeista käsin

2. HELPOTTAA ARKEA – VAIKUTTAA TEKEMISEEN – maksupalvelu automatisoituu, lisää aikaa toiminalle ja sen kehittämiselle

3. KUSTANNUSSÄÄSTÖT – vapauttaa seuratoimijoiden aikaa ja resursseja  lajin parissa toimimiseen

4. RAHOITUS – ei kiinteitä kuluja, maksat vain maksupalvelun käytöstä

5. ”MOBILE FIRST”  - liikkujan palvelut taskussa 24/7

6. TUNNETUT KÄYTTÄJÄT  - varmuus liikkujien identiteetistä, ei tuplatilejä, liikkujalla on pääsy omiin faktatietoihin

7. LUOTETTAVA DATA  – aikaansaa toimintaan pohjautuvaa, reaaliaikaista faktadataa liikkujista

8. TIEDOLLA JOHTAMINEN  - tehdään oikeita asioita, kun tiedetään, missä on suurin vaikuttavuus

Lisää liikeJä – aikaa urheilulle!
MIKSI ?



HELPOTUSTA SEURATOIMINNAN ARKEEN  
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TYÖKALUJA SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISEEN – Täh7seura-verkkopalvelu 10/2018

TUKIEN HAUN HELPPOUTTA – OKM:n seuratuki 11/2018

TULOSSA 2018-2020:
JÄSENHALLINTA

- Jäsenrekisteri 
- Joukkueiden ja harjoitusryhmien muodostaminen
- Välineitä vies7ä jäsenille

TAPAHTUMAT 
- Seuran sisäiset ja julkiset tapahtumat

MAKSUT 
-Liikkuja ilmoiOautuu, ostaa ja maksaa mobiilissa – ei laskutustarveAa

DATA – LAATU
- Tietoa seuran jäsenistä ja todenneAua dataa, jonka pohjalta tehdä päätöksiä

TUKEA MARKKINOINTIIN
- Seura näkyville  - tapahtumamarkkinoin7  ja jäsenhankinta 
- Seuran palvelut tarjolle SuomisporDin ja tätä kauAa tukea jäsenhankintaan



Liikkujan, valmentajan ja seuran
sporttiarjen hallinta
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KÄYTTÖTAPAUSESIMERKKI



LIIKKUJA /
VANHEMPI

RYHMÄN 
OHJAAJA/YLLÄ-
PITÄJÄ

SEURA

Lisään oikeat henkilöt
joukkueeseen

Lisään joukkueelleni
viikoEaiset harjoitukset

Lisään uuden liikkujan 
ryhmään PING!  - Saan viestin, jossa 

kerrotaan, että minut on 
kutsuttu harjoitusryhmään

Näen uuden ryhmäni
tulevat harjoitukset ja 
tapahtumat

Klikkaan linkistä ja 
kirjaudun Suomisport-
Nlilleni

Merkitsen, että tulen
huomenna harjoituksiin
klo 15-17

Valmentaja/Ryhmän 
ylläpitäjä: 
“paikallaolovahvistus”

Liikkuja- & liikkumisdataa:
Mihin osallistutaan, kuinka 
paljon osallistujia, 
paljonko harrastajia ja 
lisenssilikkujia. 

Mobiiliappiksesta pääsen
näkemään joukkueeni
harjoitukset ja muut
tapahtumat

Ilmoitan, olenko tulossa!



ESIMERKKI DATASTA –
SUOMALAISTEN LISENSSIURHEILIJOIDEN IKÄ
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SEURAPALVELUPILOTTI 
KEHITTÄMISTYÖHÖN ETSITÄÄN SEUROJA MONIPUOLISELLA LAJIKIRJOLLA JA LAJIOMINAISPIIRTEILLÄ 

MITÄ SEURA PILOTISSA SAA?

• Vaiku&aa vuoden 2019 aikana valmistuvaan MVP-versioon Suomispor;n seurapalvelusta ja tuoda oman seuransa ja lajinsa tarpeet 
huomioiduksi kehitystyöhön. Tavoi&eena on rakentaa Suomen paras seurapalvelu! 

MIHIN SEURA SITOUTUU? 

• YHTEISKEHITTÄMISPROSESSI

• Vaa;musmääri&elytyöpaja

• 2-4 sprinE-katselmusta ja seurojen palaute 

• Lopullinen katselmus, ennen kuin edetään eteenpäin, katsotaan onko tehty oikeita asioita? 

• katselmuksiin voi osallistua myös Skypellä. Lisäksi seura pääsee osallistumaan omien resurssien mukaises; yhteiseen 
kehi&äjäfoorumiin Slack-kanavalla. 

PILOTTISEUROJEN HAKU 1.-30.10.2018

….
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PARIPOHDINTA –
MITÄ HYÖTYÄ DIGIPALVELUISTA?

• Pohtikaa, minkälaisia digipalveluja tarvitsette ja 
mitä haluaisitte hyödyntää?

• Miten digipalvelut auttavat seuraa arjessa?

• Pohdi parin kanssa 2 min.  

• Mitä ajatuksia nousi?
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