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URHEILUKORTIN PÄÄMÄÄRÄT 

Urheilukortti auttaa urheiluseuroja ja -tapahtumia menestymään lisäämällä seurojen ja lajiliittojen 

tulorahoitusta vuosien ja vuosikymmenten ajan. 

Urheilukortti tuo eri lajien katsomoihin satoja tuhansia uusia urheilun seuraajia, lisää käyntikertojen 

määrää sekä houkuttelee kuluttajia tutustumaan uusiin lajeihin monipuolistaen urheilun seuraamista.

Urheilukortilla vahvistetaan urheilun arvoa ja arvostusta, sosiaalista merkitystä ja elämyksellisyyttä. 

Naisten ja nuorten urheilun arvostuksen kasvattaminen.

Urheilukortilla aktivoidaan suomalaisia liikkumaan.



URHEILUKORTIN TAVOITTEET 2021 - 2024

URHEILUKORTTIEN MÄÄRÄ:  
30.000 maksettua korttia 2021, 80.000 maksettua korttia 2022, 120.000 maksettua korttia 2023 ja 180.000 maksettua korttia 2024

SEUROJEN MÄÄRÄ: 
200 seuraa mukana 2021, 400 seuraa mukana 2022, 500 seuraa mukana 2023 ja 600 seuraa mukana 2024

ARVIO KOKONAISTUOTOSTA URHEILULLE KUMULATIIVISESTI: 
2021 EUR 1,5 miljoonaa, 2022 EUR 4,1 miljoonaa, 2023 EUR  6,1 miljoonaa ja 2024 EUR 9,2 miljoonaa eli yhteensä 2021-2024 EUR 21,0  miljoonaa

ARVIO TUOTONJAOSTA:
Edellä kuvattu urheilun saama kokonaistuotto jakaantuu Urheilukorttien määrän ja järjestettyjen tapahtumien suhteessa karkeasti arvioiden seuraavasti:

Seuroille 70-75% (EUR  14,7-15,8 miljoonaa), alueille 10-15% (EUR 2,1-3.2 miljoonaa), Olympiarahastolle 5-10% (EUR 1,0-2,1 miljoonaa) 

ja lajiliitoille 5-10% (EUR 1,0-2,1 miljoonaa)

Laskelma perustuu oletukseen, että Urheilukortteja hankitaan edellä kuvattu määrä vuositasolla. Todellinen osuus ja euromäärä 

voivat poiketa arviosta merkittävästi, joten em. arvio ei ole lupaus tuotosta vaan osoitus Urheilukortin potentiaalista. 

Museokortti saavutti vastaavan tason viidessä vuodessa.



URHEILUKORTIN MERKITYS

Merkitys kuluttajalle

• Tukee paikallista seuraa ja sen nuorisotoimintaa sekä suomalaista huippu-urheilua

• Saa reaaliaikaiset tiedot Urheilukortti –yhteistyöhön osallistuvien seurojen ja lajiliittojen järjestämistä tapahtumista mobiilisovellukseen 

veloituksetta

• Aktivoituu käymään urheilutapahtumissa 

• Hyötyy Urheilukortin tarjoamasta merkittävästi normaalia alhaisemmista hinnoista (alennukset n. 20-35% kun pääsylipun hinta 18 €)

• Saa etuja omaan urheiluharrastukseen, liikuntapalveluihin ja alennuksia merkittävien ketjujen tuotteista (hotellit, urheiluvälineet ym.)

• Osallistuu Urheilukortin digiarvontoihin

Merkitys urheiluseuralle

• Saa 8% provision itse välittämistään ja netissä maksetuista urheilukorteista (1% aluejärjestöille ja 1% Olympiarahastoon)

• Saa 50% enintään 18 euron hintaisen pääsylipun hinnasta 

• Kasvattaa potentiaalisia kausikortin ostajia ja faneja sekä lisää ravintola- ja fanituotteiden myyntiä 

• Merkittävä markkinointi- ja viestintätuki 

- tehdään mediasopimukset (sopimus tehty MTV:n ja Clear Channelin kanssa)   

- Urheilukortti.fi -verkkosivusto ja siihen integroitu Urheilukortti –mobiilisovellus, jonka kuluttaja voi veloituksetta ladata puhelimeensa

- Urheilukortti –yhteistyöhön osallistuvien aluejärjestöjen alueellinen markkinointiviestintä niiden tapahtumissa, nettisivuilla, lehdissä yms. 

medioissa

- Lajiliittojen, seurojen ja Paralympiakomitean markkinointiviestintä omissa kanavissaan



• Hinta 69 euroa 
(subventoitu 0,50 eurolla/pääsylippu lipun-

myyntipalkkiota)

• Voimassa 18 kk ostopäivästä

• Sisältää 5 tapahtumaa

• Tapahtuman hinta 13,80 euroa, 
alennus 20-30 %, kun pääsylipun hinta 18 €

• Ladattavissa lisää tapahtumia

• Sisältää Urheilukortin edut

• Sisältää arvontoja

URHEILUKORTIN HINTA JA SISÄLTÖ
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URHEILUKORTIN MARRASKUUN TAPAHTUMAT 
KESKI-POHJANMAALLA
• 06.11.  Tiikerit – Raision Loimu, Hollihaan liikuntahalli 17.00

• 07.11.  Vieska Futsal – Kampuksen Dynamo, Taanilan halli 16.00

• 13.11.  Tiikerit – Vantaan Ducks, Hollihaan liikuntahalli 17.00

• 16.11.  Tiikerit – Oulun Etta, Hollihaan liikuntahalli 18.30

• 17.11.  Hermes – FPS, Kokkolan Jäähalli 18.30

• 20.11.  Hermes – Imatran Ketterä, Kokkolan Jäähalli 17.00

• 24.11.  Hermes – Heinolan Peliitat, Kokkolan Jäähalli 18.30

• 26.11.  Tiikerit – VaLePa, Hollihaan liikuntahalli 18.30

• 27.11.  Nibacos – KrP Akatemia, Kampushalli 16.00

Lataa maksuton sovellus, tutustu ja osta Urheilukortti 69 € !
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Todettiin naisten katsomokäyttäytymisestä tehtyjen 
tutkimusten ja selontekojen myötä seuraavia asioita:

a. Naisia kiinnostaa suomalaismenestys ja arvokisat, sekä esteettiset lajit

b. Urheilun katsominen sellaisenaan ei vetoa, vaan seuraksi pitää olla tunnelmaa ja yhdessäoloa

i. Ottelun pitää kohota tapahtumaksi, pelkkä tulos ei riitä

c. Naisissa on paljon elämyksen etsijöitä ja heitä kiinnostavat nk. paikalliset derbyt ja ”europelit” normaalien 

runkopelien sijaan.

d. Naiset haluavat yhteistunnelmaa ja musiikkia tauoilla

e. Ääntä tuottavat esineet innostavat – läpsyttimet

f. Aikapuute pitää naiset poissa, usein perhe tulee ennen harrastusta

i. toisaalta naiset päättävät perheen harrastuksista useimmin

g. Naiset toivovat tapahtumiin tarjolle enemmän variaatioita; ei pelkkää kahvia ja makkaraa tai kaljaa

h. Siistit vessat ja riittävästi vessoja

i. Naiset kärsivät kylmästä ja haluavat istua hyvillä tuoleilla

j. Vahvasti alleviivaten, että naiset eivät halua tulla tapahtumiin yksin!



Urheilukortti.fi 
- nettisivut avattu 



Rengastettuna ratas 
HSL:n mobiiililipussa



TAPAHTUMAKALENTERI

Keskeinen osa mobiilisovellusta on tapahtumakalenteri. 

Tapahtumakalenterin perusnäkymässä luetellaan kaikki 

tapahtumat käyttäjän läheisyydessä (asiakkaan valitsemalla 

säteellä).

Käyttäjä voi myös etsiä tapahtumia ajankohdan, lajin, sarjan, 

seuran ja kaupungin perusteella.

Tapahtumassa on tapahtuman perustiedot, missä, milloin, mikä 

laji on kyseessä ja linkki tapahtumalipun lunastamiseen.



TAPAHTUMAAN SISÄÄNPÄÄSY
Käyttäjä saa pääsylipun ja pääsee urheilutapahtumaan seuraavasti:

a)    Tapahtumat, joiden liput myydään Urheilukortin kanssa sopimuksen tehneiden lipunmyyntiyritysten
(Ticketmaster, Lippupiste ja Eventio) välityksellä

• Käyttäjä saa Urheilukortin mobiilisovelluksesta koodin, jolla voi lunastaa lipunmyyntiyrityksen 
verkkokaupasta

• Mobiilisovelluksesta siirrytään suoran linkin kautta verkkokauppaan 

• Lipunmyyntiyritys toimittaa nollahintaisen pääsylipun käyttäjälle

b)   Tapahtumat, joiden liput seurat / lajiliitot / muut Urheilukortin kumppanit myyvät suoraan

• Käyttäjä näyttää portilla mobiilisovelluksestaan lunastamaansa pääsylippua (kts.kuva). Pääsylippu on 
aktiivisena kolme minuuttia (180 sek), jona aikana käyttäjän on siirryttävä lipuntarkastuksen läpi        
sisään tapahtuma-alueelle.

• Mobiilisovelluksen pääsylipussa perustiedot kyseisestä tapahtumasta ja visualisoitu kello, joka pyörii. 
Pyörivä liike osoittaa kassalle kyseessä olevan aito lippu (eikä näyttökuva)

• Käyttäjälle annetaan tarvittaessa erillinen pääsylippu ja hänet päästetään sisään tapahtumaan
Rengastettuna ratas 
HSL:n mobiiililipussa









YHTEYSTIEDOT
LISÄTIETOJA: 
Kuluttajat: kuluttajapalvelu@urheilukortti.fi ja puhelin 050 - 3749 977 (arkisin klo 9-12)

Urheilukumppanit/seurojen helpdesk: asiakaspalvelu@urheilukortti.fi ja puhelin 050 -3824 678 (arkisin klo 12-15)

SUOMEN URHEILUKORTTI OY
etunimi.sukunimi@urheilukortti.fi

www.urheilukortti.fi 

RINGA ROPO, seurapalvelupäällikkö 040 6341 797

PETRI HARSUNEN, yhteysjohtaja 050 355 1455

JUKKA-PEKKA VUORINEN, kehitysjohtaja 0400 626 567

RISTO SALMINEN, talousjohtaja 050 517 7001

MIKKO VANNI , hallituksen puheenjohtaja 0400 422 751

mailto:kuluttajapalvelu@urheilukortti.fi
mailto:asiakaspalvelu@urheilukortti.fi



