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Digitaalinen transformaatio

Onks pakko?

- Tulevaisuutta tehdään nyt
- Kun on pakko tehdä, ollaan pahasti myöhässä 

- Nyt on hyvä hetki tarttua asiaan - apua löytyy !
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5

H E L P O M P A A 
S P O R T T I A R K EA  

442 000

Suomisport on suomalaisen 
liikunta- ja urheiluyhteisön 
palveluväylä suomalaisten 

liikkujien arkeen. 

Liikkuja luo Suomisportiin 
oman sporttitilin, jonka 

avulla voi helposti hallita 
omaa sekä lastensa 

sporttiarkea ja harrastuksia. 
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Suomisport on digitaalinen palvelualusta, jonka liitot ja 
seurat voivat ottaa käyttöönsä ja tarjota palveluitaan 

Suomisport-mobiilisovelluksen kautta helposti liikkujille. 

Samalla kertyy luotettavaa urheilun ja liikunnan dataa, 
mikä todentaa urheiluyhteisön vaikuttavuuden. 

Dataa voidaan hyödyntää päätöksenteossa, johtamisessa 
ja tukien myöntämisessä. 

DIGITAALINEN JÄSENPALVELU
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JÄSENREKISTERI 1/2020
Seuran jäsenmaksut, jäsenyysluokat 
ja jäsenluettelo sekä jäsenviestintä.

TAPAHTUMAHALLINTA 11/2019 
Seuran maksulliset ja maksuttomat

kurssit, valmennukset ja tapahtumat

RYHMIEN HALLINTA  11/2019
Seura ryhmien ja joukkueiden hallinta: kutsuminen 

ryhmään, tapahtumat, 
tapahtumakalenteri, ilmoittautumiset ja 

osallistumiset sekä reaaliaikainen viestintä 
ryhmille. Ryhmien maksut. Liikkujaraportit.

MAKSUPALVELU  12/2019
Jäsen-, kausi- ja toimintamaksut ja raportointi. 

Maksujen hallinta: maksujen osoittaminen 
liikkujille myös suoraan mobiiliin. 

Monipuoliset maksutavat liikkujalle: 
liikuntasetelit tulossa 

ja helppo ”one click payment”.

JULKAISU PILOTTISEUROILLE 11/2019 - 1/2020  -
LAAJEMPI JULKAISU KEVÄÄLLÄ 2020



Mitä seurapalvelu maksaa?
Liikkujat maksavat palvelun käytön ja ylläpidon. Seuralle ei tule kuukausi- vuosi- tai 
käyttöönottomaksuja.

Seurapalvelun kehitys ja ylläpito kustannetaan liikkujan maksamalla palvelumaksulla 
maksupalvelun käytöstä. 

Seurapalvelun käyttö edellyttää maksupalvelusopimuksen tekemistä!

Kaikki muut palvelut - sporttiarki, ryhmien hallinta,  mobiili, jäsenrekisteri, raportit, 
maksuttomat tapahtumat jne. - ovat seuroille maksuttomia. 

Liikkujan palvelumaksu on 0,97 €/Suomisportissa tehty maksutapahtuma. Maksupalvelun 
käytöstä vähennetään myös Suomisportin maksupalvelujen tarjoajan Svea Paymentsin
hinnaston mukainen maksutapamaksu  - keskimäärin  0,35 €/maksusuoritus.

Seura hinnoittelee palvelumaksun tuotteisiinsa.
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Miten mukaan pilotoimaan?
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DEMO  -
Ryhmien sporttiarki haltuun
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Hanna Hiilamo
Hanna.hiilamo@olympiakomitea.fi

050 520 3153

mailto:Hanna.hiilamo@olympiakomitea.fi


Taloushallinnon asiantuntija, kehittäjä ja kumppani.



Risto Iivonen

CDO Rantalainen Group

COO Rantalainen Etelä

risto.iivonen@rantalainen.fi

010 321 6745

mailto:risto.iivonen@rantalainen.fi


Taloushallinnon asiantuntija, kehittäjä ja kumppani.
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HAASTEET TALOUSHALLINNON OSALTA

Ammattimaistuminen
• Palkkahallinto, esim. tulorekisterin aiheuttamat muutokset ja vaatimukset
• Matkakorvausten tms. palkkaa kompensoivien erien maksaminen vaikeutuu
• Kumppanit ja rahoittajat (jäsenet) vaativat läpinäkyvää ja vastuullista toimintaa

Vapaaehtoisuus
• Pitkäjänteisyys vähenee
• Toimintatapojen ja teknisten ratkaisujen on vastattava muun yhteiskunnan kehitykseen

Digitalisaatio
• Taloushallinon tieto siirtyy digitaaliseksi – seurojen on reagoitava

Kustannukset
• vapaaehtoistyön vähentyessä seurojen toiminnassa on muutostarpeita



MITEN VOIMME YHDESSÄ VASTATA HAASTEISIIN

Viestintä muutoksen tarpeellisuudesta 
• Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen vaikuttaminen seurojen toimintakulttuuriin taloushallinnon osalta
• Seurojen toimihenkilöiden, vapaaehtoisten ja jäsenten vakuuttaminen uusien toimintamallien hyödyistä

Uudistaminen 
• Toimintojen yhdenmukaistaminen ja keskittäminen seuratasolla

Resurssit, teknologia ja kehitys (Rantalainen, seurat ja lajiliitot)
• Ammattimainen taloushallinnon palveluntarjoaja vaihtoehtona seuran omille resursseille
• Digitaaliset ratkaisut ja innovaatiot
• Urheiluseuroille suunnitellut toimintamallit ja urheilu- ja liikuntasektoriin erikoistuneet talous- ja palkkahallinnon 

asiantuntijat

Yhdessä tekeminen
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Yhden tilin malli

Miksi yhden tilin malli on toimiva?

Perinteinen prosessi vuorolaskujen käsittelyssä

1. Kenttä/halliyhtiö laskuttaa vuorot seuralta
a) Seura tarkistaa ja tiliöi laskun ja laittaa sen maksuun

2. Seura koostaa laskusta erilliset laskut joukkueille ja lähettää ne eteenpäin
3. Joukkue tarkistaa laskut ja merkitsee ne omaan kirjanpitoon/kulujen seurantaan
4. Joukkue maksaa laskut seuran tilille
5. Seura tarkistaa avoimet saatavat jne.

Yhden tilin mallissa vaiheita 2. – 5. ei ole. 20 joukkueen seurassa, perinteinen malli aiheuttaa vuodessa ”turhaan” 240 
laskua ja niiden maksamisen valvonnan, joukkueet pitävät ”turhaan” erilliskirjanpitoa ja ylläpitävät ”turhaan” omaa 
pankkitiliä.  Kk-tasolla seura ja joukkueet tekevät arviolta 100 – 130 h turhaa työtä, joka pystyttäisiin poistamaan kuluja 
lisäämättä.



Yhden tilin malli

Miksi yhden tilin malli on toimiva?

Läpinäkyvyys

1. Joukkue ei ole erillään muusta seurasta vaan taloustiedot ovat jatkuvasti näkyvillä seuran hallinnolle
2. Seuran taloustilanne on jatkuvasti esim. joukkueenjohtajien näkyvillä
3. Läpinäkyvyys puolin ja toisin ehkäisee väärinkäytöksiä

Tehokkuus
1. Muutokset ja automaation hyödyntäminen helpompaa
2. Turhat työvaiheet pois, stressi pois taloudenhoitajilta
3. Turhat pankki- ja transaktiokustannukset pois. 

a) Esim. 240 viitepanoa ja 240 maksua joukkueilta vuodessa, 0,50 EUR/kpl = 240 EUR/vuosi
b) Pankkitilien kk-palvelumaksu 10 EUR/kk/joukkue = 2400 EUR/vuosi



Yhden tilin malli

Haasteita yhden tilin mallin käyttöönotossa

1. Joukkueet ja vastuuhenkilöt kokevat, että rahat eivät ole enää omia vaan seuran hallinnoimia
2. Seuran hallinto saattaa kokea läpinäkyvyyden kiusallisena
3. Luottamus tekniseen toteutukseen

LISÄTIETOA:

https://www.rantalainen.fi/wp-content/uploads/2019/03/Urheiluseurojen-talousopas-2019.pdf

https://www.rantalainen.fi/wp-content/uploads/2019/03/Urheiluseurojen-talousopas-2019.pdf


Tekoäly & robotiikka

Lähitulevaisuuden mahdollisuudet:

Tekoäly vaatii toimiakseen tehokkaasti yhdenmukaisen rakenteen (esim. yhden tilin malli) sekä riittävästi dataa. 
Ensimmäisen kolmen toimintakuukauden aikana palveluun on liitetty 91 asiakasta. Vuoden 2020 lopussa arviolta 2000 
asiakasta on liitetty tekoälypalveluun. 

Robotiikan käyttö Rantalaisella 
180 VBA-robottia asiakasaineiston käsittelyyn
10 UiPath-robottia taustaprosessien käsittelyssä 



Sovellukset

Lähitulevaisuuden mahdollisuudet:

Joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan käyttöliittymä täysin mobiili (laskut tarkistetaan ja hyväksytään älypuhelimella, 
raportit selailtavissa älypuhelimella)



Seurakartoitukset

Rantalainen tarjoaa veloituksettoman seurakartoituksen

1. Taloushallinnon nykytila kartoitetaan
2. Taloushallinnon asiantuntijat antavan kirjallisen raportin taloushallinnon toimivuudesta ja mahdollisista 

kehityskohteista
3. Kartoitus ja raportti ei ole sidottu Rantalaiseen vaan toimii taloushallinnon kehittämisen pohjana riippumatta millä 

tavalla taloushallinto on hoidettu.
4. Ilmoittaudu mukaan 30.11.2019 mennessä https://www.lyyti.fi/reg/seurakartoitus

https://www.lyyti.fi/reg/seurakartoitus


KIITOS!
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