
Lajiliittokoulutukset 
tehokkaasti verkkoon
2022 | Mediamaisteri Oy



Mistä on kyse?
Sekä urheilumaailman koulutustoiminnassa että 
digiloikan tekemisessä koetaan yhtäläisiä 
haasteita lajiliitoista riippumatta. 
Koulutusohjelmien rakentaminen on usein 
työläs ja kallis prosessi. Samanlaista 
oppisisältöä voidaan tuottaa monessa eri 
paikassa toisista tietämättä, jolloin 
yhteistekemisen edut ja parhaat käytännöt 
jäävät helposti hyödyntämättä.



Ratkaisumme

1. Luodaan helposti monistettava, yhtenäinen malli urheiluliittojen 
verkkokoulutustoimintaan

2. Lajiliitot saavat käyttöönsä brändin mukaisen, visuaalisesti houkuttelevan ja 
monipuolisen verkko-oppimisympäristön

3. Pääsy yhteistyöverkostoon, jonka tavoitteena on jakaa oppeja ja parhaita 
käytäntöjä urheiluyhteisön toimintamalleista (teemapäivät, webinaarit yms) 

4. Suomisport-palvelun hyödyntäminen verkkokouluttamisessa (kirjautumiset, 
osaamisrekisteri, jne)

5. Mahdollisuus ristiinhyödyntää olemassa olevia koulutussisältöjä 
6. Selkeä ja tasalaatuinen malli valmentaja-, ohjaaja- ja tuomaripätevyyksien 

ylläpitämiseen ja testaamiseen
7. Mahdollisuus ulottaa koulutussisällöt lajiliittojen ulkopuolelle: esim. oppilaitokset, 

seurat, yhteistyökumppanit, liikuntaohjaajat jne.

Tehokkuutta koulutuksiin yhteiskehittämisen avulla:



Nykyaikainen oppimisalusta 
palveluna (Saas)

✓ Liiton ulkoasuun räätälöity oppimisalusta

✓ Kouluttajille valmiit sisältö- ja kurssimallipohjat

✓ Moniportainen käyttäjähallinta ja mahdollisuus 

integroida Suomisport-palvelun kanssa

✓ Interaktiivinen sisältötyökalu H5P

✓ Automaatiot ja suoritusten seuranta

✓ Kattavat analytiikka- ja raportointityökalut

Ja paljon muuta! Tutustu ominaisuuksiin
Mediamaisterin YouTube-kanavalla →



Suomisport ja oppimisalusta
➔ Integraation avulla voit julkaista oppimisympäristöön tehdyn 

koulutuksen Suomisportissa tapahtumana. Tämä mahdollistaa 

koulutuksiin ilmoittautumisen sekä maksullisten että 

maksuttomien koulutusten helpon toteuttamisen.

➔ Osaamisrekisterin pitäminen Suomisportissa. Oppimisalustalla 

tehtyjen koulutusten suoritustieto saadaan siirrettyä 

Suomisportissa henkilön meriitiksi. Käyttäjien tekemät 

opintosuoritukset näkyvät Suomisportin sporttitilillä.

➔ Kirjautuminen oppimisalustalle kannattaa tehdä Suomisport 

integraation kautta. Tämä helpottaa käyttäjien kirjautumista ja 

pienentää ympäristön käyttäjähallinnointiin käytettävää aikaa.

Ja paljon muuta! Tutustu Suomisportiin täältä →

Suomisport on koko liikunta- ja urheiluyhteisön 
yhteinen digitaalinen palvelu, joka helpottaa liikkujien, 
seurojen ja liittojen arkea.



STARTTI-
PALAVERI

YMPÄRISTÖN
LUOMINEN

KOMMENTIT &
HYVÄKSYNTÄ LAUNCH!KÄYTTÖ-

KOULUTUS
SUJUVA ARKI &
JATKOKEHITYS

Palvelun vaiheittainen käyttöönotto

Toimitusaika 4-6 viikkoa

LISÄPALVELUT

INTEGRAATIOT
LISÄKOULUTUKSET

SISÄLLÖNTUOTANTO

Luodaan suunnitelma 
tulevalle yhteistyölle ja 
nimetään projektille 
vastuuhenkilöt 

Rakennetaan koulutus-
ympäristö asiakkaan 
graafisten ohjeiden ja 
koulutustarpeiden pohjalta

Tehdään loppuviilaukset 
ja hyväksytetään 
lopullinen versio 
asiakkaalla

Ympäristön julkaisu - 
asiakas voi lähteä 
tuottamaan sisältöä 
itsenäisesti!

Pääkäyttäjille suunnattu 
3 h tehokoulutus 
ympäristön käyttöön ja 
sisällöntuotantoon

Yhteistyön sujuvuus 
varmistetaan 
säännöllisten välicheckien 
ja tukipalvelun avulla



1Toimimme yhtenä tiiminä



Mediamaisterin
projektitiimi

Asiakkaana sinulla on käytössäsi:

➔ 1 Projektipäällikkö

➔ 1 Graafinen suunnittelija

➔ 1 Pedagoginen asiantuntija

➔ Lisäksi monipuolista osaamista: mm. tekninen tuki, 

palvelinosaaminen & integraatiot, tietoturva, 

sisällöntuotanto jne. 



Esimerkiksi nämä urheilumaailman organisaatiot 
hyödyntävät Mediamaisterin oppimisen palvelua



Case Olympiakomitea: 
Oppimisareena



Case SUL: 
Yleisurheiluohjaajatutkinto



Investointi
(Huom! hinnat sisältävät ALV:n)



Koulutusympäristön 
suunnittelu ja toteutus

KERTAKUSTANNUS KUUKAUSIMAKSU

4340 eur (sis. ALV)

Saas-palvelu

0 - 250

251 - 500

501 - 1000

1001 - 2000

2001 - 4000

HINTA
(€ / KK)

318,68 eur/kk

409,73 eur/kk

478,79 eur/kk

572,33 eur/kk

715,42 eur/kk

KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ*
(HLÖ)

*Käyttäjäksi lasketaan viimeisen 6 kk aikana järjestelmään kirjautuneet 
käyttäjät (kuitenkin vain kerran per tarkastelujakso). Käyttäjätunnusten 
määrä tarkistetaan aina laskutushetkellä 3 kk välein.

✓ Käyttövalmis verkkokoulutusalusta

✓ Visuaalinen, brändiin suunniteltu ulkoasu

✓ Ohjattu käyttökoulutus (3,5 h)

✓ Valmiit verkkokurssi- ja sisältöpohjat
+

+ Suomisport integraation avaus 2000 eur (sis. ALV)
(Mediamaisterin osuus 1000 eur ja Olympiakomitea 1000 eur)



Korkeaa tietoturvaa 
― mutkaton ylläpito

➜ Ympäristön pääkäyttäjille rajaton tuki- ja ylläpitopalvelu 

➜ Korkean taso tietoturva ja toimintavarma palvelinympäristö

➜ Automaattiset versiopäivitykset ja jatkuva tuotekehitys

➜ Saavutettavuus AA-tasoa (WCAG-standardilla)

Mediamaisterin hallinnollista ja teknistä 
toimintaa ovat auditoineet mm. Valtiokonttori, 
Puolustusvoimat sekä Tulli jo vuodesta 2010.



Digitaalisen koulutus-
toiminnan kumppani
LMS | Sisällöntuotanto | Oppimismuotoilu 

Mediamaisteri pähkinänkuoressa:

➔ 35+ työntekijää

➔ 260 asiakasta

➔ 1,5 miljoonaa loppukäyttäjää

➔ 20+ vuoden kokemus

➔ 3 M€ liikevaihto


