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Digitaalinen urheiluseura ja 
Suomisportin seurapalvelu

Olympiakomitea syksy 2020



Sähköinen 
talous-
hallinto

Viestintä

Ryhmien hallinta
Palaute ja viestit
Tapahtumat ja osallistuminen
Toiminnan markkinointi
Maksaminen 
Jäsenyydet
Laadun kehittäminen
Hyvä hallinto

Digitaalinen urheiluseura 2020

Sujuvampaa sporttiarkea Kotisivut
Intranet
Joukkuesivut
Uutiskirjeet 
Sosiaalinen media
Etäharjoittelun järjestelmät

Reaaliaikainen seuranta
Yhtenäiset prosessit
Laskutus ja kirjanpito
Yhden pankkitilin malli
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Suomisport on koko liikunta- ja urheiluyhteisön yhteinen digitaalinen 
palvelualusta, joka helpottaa liikkujien, seurojen ja liittojen arkea.  

Palvelu auttaa liikkujia ja urheilijoita löytämään harrastuksia ja 
hallinnoimaan omaa ja lastensa sporttiarkea yhdestä paikasta. 

Suomisportin laadukas data muodostaa 
Suomen urheilun ja liikunnan tietopankin. 

Palvelun avulla urheiluyhteisö voi tulevaisuudessa vastata 
kysymykseen  ”mitä Suomen sportissa tapahtui tänään?”

500 000 88



SUOMISPORT – TAPA TOIMIA 
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MOBIILI
Palvelut mobiilissa –
liikkujat liikkeellä ja 

seura kentän laidalla 

#5

MAKSUPALVELU 
Säästä aikaa –

maksupalvelu ja  sähköinen kirjanpito!

#3

SPORTTITILI
Yksi identiteetti –

lukuisat urheilun palvelut! 

#2

HYVÄ HALLINTO
Toimi oikein –

käyttäjä- ja jäsenhallinta

#4

MY DATA 

Tietosuoja ja GDPR kuntoon! 

#6

DATAA TOIMINNASTA
Johda seuraasi datalla!

#1
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TUO SEURASI DIGIAIKAAN

Demo

https://drive.google.com/file/d/1Ev1UnkD9ZATBGJ8_w4e6vJIeS_LiN_Q4/view
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KAIKKI LÄHTEE SPORTTITILISTÄ  

SPORTTITILIN LUONTI
- henkilötunnus: yksiselitteinen yksilöinnin väline, 
jolle on lainmukaiset perusteet Suomisportissa

- tietokannassa oleva tunniste, jota ei käsitellä tai 
luovuteta (ilman lupaa), estää monen tilin luonnin 
samalle henkilölle (ei tuplatilejä)

SPORTTITILI
- omadatan ja kaikkien palvelujen hallinnointi 
tapahtuu henkilökohtaisen sporttitilin avulla 

- Ilman sporttitiliä ei voi asioida palvelussa



Käyttäjähallinta

Seuralla on pääkäyttäjä, joka antaa ja ottaa pois seuran 
käyttöoikeuksia eri  toimintoihin

Pääkäyttäjän käyttöoikeudet antaa seurapalvelun käyttöönottovaiheessa 
Suomisportin asiakaspalvelu (hallitus päättää)

Käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia 
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EROON EXCELEISTÄ -
YHDISTYSLAIN MUKAINEN JÄSENHALLINTA 

JÄSENHALLINTA
• kutsuminen, hyväksyminen, poistaminen ja jäsenmaksun 

suorittaminen
• mahdollisuus useisiin jäsenluokkiin  jäsenluettelo
• maksujen seuranta reaaliajassa
• tiedotteet jäsenille
• raportit ja sähköinen kirjanpito
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ARKI KENTÄN LAIDALTA -
PALVELUT MOBIILISSA
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Jäsenillä omat tiedot ja 
ryhmät mobiilissa

Jäsenten maksut nopeasti ja 
helposti yhdellä painalluksella

Ryhmien ajankohtaiset 
asiat ja viestit

Ryhmien ja 
tapahtumien hallinta

Seurapalvelun esittelyvideo
Esittelyvideo

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.suomisport
https://apps.apple.com/tt/app/suomisport-mobiili/id1485717830?ign-mpt=uo%3D2
https://drive.google.com/file/d/1fH4yrwHkjRfVXxqi9rPiJZIkNor8GMdE/view
https://www.youtube.com/watch?v=FDdjT5TObK4


TAPAHTUMAT TASKUSSA -
HELPPO HALLINTA
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MAKSULLISET JA MAKSUTTOMAT 
TAPAHTUMAT
• liikunta ja urheilutapahtumat
• jäsentapahtumat
• koulutukset
• kokoukset
• yleisötapahtumat

OSALLISTUJIEN SEURANTA
• ilmoittautumisten kerääminen
• maksujen kerääminen ilmoittautumisten 

yhteydessä tai myöhemmin haluttuna 
ajankohtana

• reaaliaikainen maksutilanteen seuranta

KOHDENTAMINEN JA RAJAAMINEN
• osallistujamäärä
• ikä
• sukupuoli

MARKKINOINTIKANAVA
• tapahtumalinkin upottaminen  

esim. seuran nettisivuille
• valtakunnallinen Suomisport 

tapahtumahaku

MERIITTIEN MYÖNTÄMINEN 
OSALLISTUMISEN PERUSTEELLA
• koulutukset
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Monipuoliset tapahtumien kohdentamistoiminnot

• Kaikkea ei tarvitse hyödyntää!

• Tapahtuma on nopea luoda perustiedoilla. Ryhmien 
tapahtumat myös mobiilissa.

• Seuran yleisötapahtumat & ”markkinointitapahtumat” VS. 
ryhmien omat tapahtumat (=harjoitukset)



RYHMÄT HALLUSSA -
ARKI APPISSA
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APPLIKAATIO
• treenikalenterin muodostuminen
• läsnäoloseuranta
• ryhmien maksulliset ja maksuttomat tapahtumat 
• lähes reaaliaikainen maksutilanteen seuranta
• viestiminen ryhmän jäsenille 

WEB-LIITTYMÄ
• harjoitusryhmien ja tapahtumien luonti
• raportit ja mahdollisuus integroida sähköinen 

kirjanpito
Hallinta suoraan 
seurakäyttäjän ja 

valmentajan 
applikaatiosta
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FAKTAT TIEDOSSA -
DATAA TOIMINNASTA

• Johda seuraasi 
reaaliaikaisen faktatiedon 
pohjalta

• Hyödynnä data suoraan 
tukihakemuksissa

• Seuraa toimintojen 
kehittymistä



TYÖKALUT KÄYTÖÖSI MAKSUTTA  
MAKSUTOIMINNOISTA PALVELUNMAKSU LIIKKUJALLE
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SEURAPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO ON SEURALLE TÄYSIN 
RISKITÖN VALINTA
• ei kiinteitä kuluja: ei kuukausi-, vuosi- tai käyttöönottomaksuja
• ei määräaikaisia sopimuksia

PALVELUMAKSUN MAKSAA LIIKKUJA
• seurapalvelun kehitys ja ylläpito kustannetaan liikkujan maksamalla 

palvelumaksulla maksun yhteydessä̈ vrt. Lippu.fi
• liikkujan palvelumaksu on 0,97 €/maksutapahtuma. 
• maksupalvelun käytöstä vähennetään Svea Paymentsin hinnaston 

mukainen maksutapamaksu, keskimäärin 0,35 €/maksutapahtuma

keskimäärin 
1,32 € / 
maksu-

tapahtuma/
liikkuja



MITEN PÄÄSET ALKUUN?
Käyttöönoton kolme askelta

• Seuran nykyinen tai 
uusi pääkäyttäjä 
ilmoittaa seuran 
käyttöönoton polulle

• Sopimuksen ja ehtojen 
hyväksyminen

• Pääkäyttäjä saa viestin 
asiakaspalvelusta ja 
ohjeet 
käyttöönottopolulla 
etenemisestä.

ASKEL 1: Ilmoittaudu

Aloita Suomisportissa seuran etusivulta -
jatka ohjatusti Svea Paymentsin
lomakkeelle

• Seuran vastuuhenkilöt saavat 
sähköpostiinsa ohjeet 
tunnistautumista/allekirjoittamista 
varten. 

• Pääkäyttäjä saa viestin, kun kaikki 
vastuuhenkilöt ovat  
tunnistautuneet/allekirjoittaneet

• Svea tekee mahdollisesti vielä joitain 
mahdollisia lisätietopyyntöjä.

ASKEL 2: 
Aktivoi maksupalvelu • Vastuuhenkilöt 

päättävät mitkä 
työkalut seura ottaa 
ensivaiheessa käyttöön

• Kertokaa palvelusta 
muille seuran 
toimihenkilöille, 
jäsenille ja liikkujille

• Aloittakaa palvelun 
käyttö 

ASKEL 3: Valmistele ja 
viesti
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+

Digitaali-
nen

Sportti-
arki 

alkaa!

https://www.suomisport.fi/events/0bbefb04-88ec-4b10-844e-138ff2ffab1e


TULE KUULEMAAN LISÄÄ!

Hallinnon työkalut

Jäsenhallinta ja hyvä hallinto

Maksuliikenne ja maksujen 
hallinta

Tulossa: raportointi

Käyttöönotto

Käyttöönotto 1.0 
versiossa

Klikkaa
Tapahtumiin!

Toiminnan työkalut 

Ryhmien ja 
tapahtumien hallinta

Kehittämisen työkalut:  
Tähtiseura -tukiklinikka

https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=EDUCATION&searchTerm=olympiakomitea%20j%C3%A4senhallinta&sportIds&tagIds
https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=EDUCATION&searchTerm=olympiakomitea%20maksuliikenne&sportIds&tagIds
https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=EDUCATION&searchTerm=olympiakomitea%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6notto&sportIds&tagIds
https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=EDUCATION&searchTerm=olympiakomitea%20seurapalvelu&sportIds&tagIds
https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=EDUCATION&searchTerm=olympiakomitea%20ryhm%C3%A4t%20ja%20tapahtumat&sportIds&tagIds
https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=EDUCATION&searchTerm=olympiakomitea%20tukiklinikka&sportIds&tagIds


Esittele asiaa seuran hallitukselle

https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/
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https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/
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Sujuvampaa sporttiarkea

Kiitos!
SIIRRY SUOMISPORTTIIN

http://www.suomisport.fi/

	�Digitaalinen urheiluseura ja Suomisportin seurapalvelu�Olympiakomitea syksy 2020�����
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	SUOMISPORT – TAPA TOIMIA �
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Käyttäjähallinta�����
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	ARKI KENTÄN LAIDALTA -�PALVELUT MOBIILISSA
	TAPAHTUMAT TASKUSSA -�HELPPO HALLINTA
	Dia numero 12
	RYHMÄT HALLUSSA -�ARKI APPISSA
	Dia numero 14
	FAKTAT TIEDOSSA - �DATAA TOIMINNASTA
	TYÖKALUT KÄYTÖÖSI MAKSUTTA  �MAKSUTOIMINNOISTA PALVELUNMAKSU LIIKKUJALLE�
	MITEN PÄÄSET ALKUUN?�Käyttöönoton kolme askelta
	TULE KUULEMAAN LISÄÄ!�
	����Esittele asiaa seuran hallitukselle��https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/�����
	Dia numero 20

