DIGITAALINEN SEURA –
Seurapalvelun visio
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Palvelun
toiminnallisuudet eri
kohderyhmille

Seurahallinto:
toiminnanjohtajat,
talousvastaavat…
Seuravalmennus/seuraarki, toiminta: valmentajat,
ohjaajat
Liikkujat ja huoltajat











Jäsenrekisteri
Maksut – ei laskuja
Sähköinen taloushallinto *
Reaaliaikainen data ja
raportit – toiminnan
ohjaus
Tähtiseurapalvelu - laatua
Tukihakupalvelu - tukea
Lasten Liike kerhotyökalu
Markkinointityökalut:
 Tapahtumahallinta
**
 Nettisivut **
 Verkkokauppa

* Netvisor integraatio
** Yhdistysavain integraatio tai
integraatio seuran omille nettisivuille

Ryhmät *
Treenit *
Viestit *
Maksut ryhmälle *
Osallistumisten
merkitseminen *
 Data






* Hallinta myös mobiilissa

LIIKKUJAT

SPORTTITILI, HARRASTUSHAKU, LISENSSIT,
VAKUUTUKSET, JÄSENYYDET, EDUT
TREENIKALENTERI, MAKSUT, VIESTIT

Miten henkilötunnukset on Suomisportissa suojattu?
Henkilötunnukset ja niiden mahdollinen väärinkäytös on suojattu Suomisportissa niin hyvin kun se nykyisin
keinoin on mahdollista. Henkilötunnus toimii Suomisportissa vain yksilön identifioinnin keinona.
Rekisteröityjä syöttää kirjautuessaan oman henkilötunnuksensa Suomisportiin, minkä jälkeen rekisteröityjä
saa henkilötunnukseen perustuvan Suomisport ID:n. Syöttämisen jälkeen henkilötunnus ei näy
järjestelmässä edes rekisteröityjälle itselleen vaan ainoastaan Suomisport-palvelun pääkäyttäjälle
mahdollisten virhetilanteiden korjaamista varten.
Henkilötunnus toimii siis ainoastaan ihmisten identifioinnin välineenä palvelussa. Juuri henkilötunnuksen
kerääminen on se keino, jolla Suomisport-palvelussa pystytään turvaamaan tietosuoja jokaiselle
rekisteröityjälle. Jos emme pysty pätevästi erottelemaan liikkujia toisistaan (mahdollisesti saman nimiset
suomalaiset ja sama syntymäaika) niin on mahdollista, että rekisteröityjät sekoittuvat toisiinsa.
Henkilötunnuksen kerääminen onkin juuri tietosuojan ja tietoturvan takaamisen keino rekisteröityjälle.
Suomisportia voi verrata muihin isoihin suomalaisiin digitaalisiin palveluihin, kuten Omavero tai Kantapalvelu. Jokainen suomalainen luo itselleen tilin, tunnistautuu palveluun ja hallinnoi itse omia tietojaan.
Henkilötunnuksen kerääminen on siis ainoa pätevä identifioinnin keino näin suuressa henkilörekisterissä.
Henkilötunnuksen keräämiseen on lainmukainen oikeusperuste.
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Miksi henkilötunnusta ei voi korvata muilla yksilöivillä tekijöillä (esim. etunimi + sukunimi + syntymäaika + osoite)?
Siksi, että etunimi + sukunimi + syntymäaika + osoite ei yksilöi liikkujia riittävällä tarkkuudella, niin että voisimme turvata riittävän
tietosuojan ja identifioinnin näin suuressa henkilörekisterissä. Ks. edellinen vastaus.
Olisiko henkilötunnuspakosta mahdollista luopua tulevaisuudessa?
Ei ole. Vaikka saisimme sormenpäätunnistuksen, kasvotunnistuksen tai ihmisten dna:n, niin pitää olla jokin, mihin se liitetään/ mihin
sitä verrataan ja Suomessa se on kansalaisille luotu ihmisten identifioinnin keino eli henkilötunnus. Henkilötunnus on Suomessa
kaikessa tunnistautumisessa pohjalla. Jos saamme joku päivä Suomeen jokaiselle suomalaiselle digitaalisen tunnisteen/tilin (esim.
Suomi.fi), voidaan Suomisport kytkeä kommunikoimaan tämän tunnistautumisen kanssa, mutta silloinkin henkilötunnus on
kansallisessa digitaalisen tunnistautumisen järjestelmässä pohjalla.
Suomisportin tietoturvasta yleisesti
Suomisportilla on tietoturvasta sopimukset teknisen toimittajan, Vincit Oyj:n kanssa. Palveluntarjoaja täyttää tietoturvan osalta ISO9001 standardin. Lisäksi sopimukset on maksupalvelujen tarjoajan, Svea Paymentsin kanssa. Jokainen rekisterin käyttäjä on sitoutettu
käyttöehdoin Suomisportin käyttöön ja tietosuojaan. Henkilötunnuksen osalta mitään väärinkäytöstä ei pysty syntymään, koska
henkilötunnus ei näy reksiterin selaajille eikä myöskään syöttämisen jälkeen liikkujalle itselleen Suomisportin profiilissa/sporttitilissä.
Eli vaikka henkilö antaisi omat sähköposti-/kirjautumistunnuksensa toiselle tai ne joutuisivat vääriin käsiin tai joku pääsisi
murtautumaan rekisteröityneen tilille, ei väärinkäytöstä henkilötunnuksen osalta pääse syntymään, koska henkilötunnus ei näy
rekisteröityjän tilillä ensimmäisen kirjautumisen jälkeen.
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https://www.tuki.suomisport.fi/
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