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Kaikki seuran digityökalut 
yhdestä palvelusta – jotta sinä 

voit keskittyä oleelliseen

https://drive.google.com/file/d/1fH4yrwHkjRfVXxqi9rPiJZIkNor8GMdE/view


TAEKWONDO 15.3.2021

Suomisport Seurapalvelu 
Mikä se on ja mitä etuja ja hyötyjä se 

tuo seuralle?
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Esityksen sisältö    

1. Mikä Suomisport Seurapalvelu?
2. Video Seurapalvelusta
3. Ominaisuudet & hyödyt seuralle pähkinänkuoressa
4. Demo palvelun käytöstä

• Kysymykset viestikenttään
• Esitys pdf:nä osallistujille



Suomisport on koko liikunta- ja 
urheiluyhteisön yhteinen digitaalinen 

palvelu, joka helpottaa liikkujien, 
seurojen ja liittojen arkea.

Suomisportin avulla pyörität seuraasi ja 
hallinnoit sporttiarkea mobiilisti. 

Palvelun avulla urheiluyhteisö voi 
tulevaisuudessa vastata kysymykseen  

”Miten suomalaiset liikkuivat tänään?”.



Sähköinen 
talous-
hallinto

Viestintä

Ryhmien hallinta
Palaute ja viestit

Tapahtumat ja osallistuminen
Toiminnan markkinointi

Maksaminen 
Jäsenyydet

Laadun kehittäminen
Hyvä hallinto

Digitaalinen urheiluseura 2020

Sujuvampi sporttiarki
Kotisivut
Intranet

Joukkuesivut
Uutiskirjeet 

Sosiaalinen media
Etäharjoittelun 

järjestelmät

Reaaliaikainen seuranta
Yhtenäiset prosessit
Laskutus ja kirjanpito
Yhden tilin malli



Hyödynnä kaikki nämä ominaisuudet
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ARKI KENTÄN LAIDALTA
Kaikki seuran palvelut helposti

applikaatiossa
seuralle ja liikkujalle

#5

RYHMÄT HALLUSSA
Ryhmien hallinta applikaatiossa

In/out merkinnät seuran ja liikkujan
toimesta

#3

EROON EXCELEISTÄ
Yhdistyslain mukainen jäsenhallinta
Tietosuojalain toteutuminen (GDPR) 

#2

TAPAHTUMAT TASKUSSA 
Tapahtumien osallistumismaksut suoraan

ilmoittautumisen yhteydessä 
Monipuoliset tapahtumahallinnon työkalut

#4

NOPEA RAHAN KIERTO
Ei laskutusta tai karhuamista - ajansäästö
Maksupalvelu ja helppo kassan hallinta

Reaaliaikainen talouden seuranta

#6

FAKTAT TIEDOSSA
Raportointi

Reaaliaikainen data toiminnasta

#1



SPORTTITILI

Suomisportin Seurapalvelun käyttö tapahtuu henkilökohtaisen 
Sporttitilin kautta.

Seuran etusivulle pääsee oman Sporttitilin ns. 
”hampurilaisvalikosta” sivun oikeasta ylänurkasta

Ilman Sporttitiliä ei voi asioida palvelussa.

SPORTTITILIN LUONTI

Suomisportiin rekisteröidytään sähköpostilla tai 
matkapuhelinnumerolla. 

Rekisteröinnin yhteydessä jokainen käyttäjä saa oman Sportti-
ID-tunnuksen, joka toimii tunnisteenasi asioidessasi 
Suomisportissa lajista ja käyttäjäroolistasi riippumatta.

Sporttitilin luomisen yhteydessä palvelu kysyy 
henkilötunnuksen. Henkilötunnusta käytetään ainoastaan 
yksilöinnin välineenä ensimmäisen rekisteröinnin 
yhteydessä. Henkilötunnuksen kerääminen yksilöintiä varten 
on tarpeellista ja lainmukaista.
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KAIKKI LÄHTEE OMASTA SPORTTITILISTÄ
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MY DATA  -
TIETOSUOJA JA GDPR KUNTOON 

MIKSI TILI ON LUOTAVA?

My data eli omadata = henkilötietojen hallinnan ja käsittelyn periaate, jonka mukaan ihmisellä 
on mahdollisuus hallita ja luovuttaa itsestään kerättäviä henkilötietoja (EU tietosuoja-asetus)

Suomisportissa aina ajantasaiset tiedot automaattisesti – seuralle ei hallinnoinnin vaivaa!
Suomisport-palvelu:
1. Informoi henkilötietojen käytön perusteet
2. Eri palvelut käyttävät sporttitilin/liikkujan henkilötietoja määräajan (tietoja ei siirretä, niitä 

lainataan) – ei hallinnoinnin vaivaa tiedon poistamiseksi
3. Henkilötieto on aina henkilön omalla sporttitilillä, josta tiedot poistetaan

ASIOINTI MUIDEN PUOLESTA

- Lähtökohta on, että kukin hoitaa omat asiansa
- Sporttitilin kautta palvelussa voi hoitaa huollettavan asioita, seuran asioita tai liiton asioita
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EROON EXCELEISTÄ -
YHDISTYSLAIN MUKAINEN JÄSENHALLINTA 

#1

Tietosuojalain mukainen henkilötietosuoja toteutuu (GDPR) –
jokainen vastaa omista ja huollettaviensa tiedoista.

JÄSENHALLINTA
• kutsuminen, hyväksyminen ja jäsenmaksun suorittaminen
• mahdollisuus useisiin jäsenluokkiin → jäsenluettelo
• maksujen seuranta reaaliajassa
• tiedotteet jäsenille
• raportit ja sähköinen kirjanpito
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KASSAN HELPPO HALLINTA -
TALOUS JA MAKSUT
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TALOUSHALLINTO
• sähköinen taloushallinto ja integraatiot (Netvisor, 

Procountor tulossa)
• yhden tilin malli (kustannuspaikkamalli)
• reaaliaikainen seuranta

MAKSULIIKENNE
• monipuoliset maksutavat
• helppoa maksamista (mobiilimaksaminen)
• nopea ja automatisoitu rahankierto
• tuotteiden ja palveluiden myynti

• tapahtumat
• koulutukset



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

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.suomisport
https://apps.apple.com/tt/app/suomisport-mobiili/id1485717830?ign-mpt=uo%3D2


TAPAHTUMAT TASKUSSA -
HELPPO HALLINTA
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MAKSULLISET JA MAKSUTTOMAT 
TAPAHTUMAT
• Liikunta ja urheilutapahtumat
• Jäsentapahtumat
• Koulutukset
• Kokoukset
• Yleisötapahtumat

OSALLISTUJIEN
• Ilmoittautumisten kerääminen
• Maksujen kerääminen ilmoittautumisten 

yhteydessä tai myöhemmin haluttuna 
ajankohtana

• Reaaliaikainen maksutilanteen seuranta
• Lupien & lisätietojen kysyminen

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
• Treenikalenteri omista ja huollettavien treeneistä 

(liikkuja) ja omien valmennusryhmien treeneistä 
(valmentaja) 

• Läsnäoloseuranta (sekä liikkuja että valmentaja)
• Viestit ryhmän jäsenille 
• Treenien ja tapahtumien luonti ja muokkaus
• Uusien jäsenten kutsuminen ryhmään

WEB-LIITTYMÄ
• Ryhmien ja tapahtumien luonti
• Maksujen muodostaminen ja reaaliaikainen 

maksutilanteen seuranta
• Raportit & data

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



DIGITAALISET TYÖKALUT 
KÄYTTÖÖNNE MAKSUTTA  
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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/jäsenen 

maksamalla palvelumaksulla maksun yhteydessä̈
• Liikkujan palvelumaksu on keskimäärin 1,32€/maksutapahtuma

• maksu sisältää 0,97 € ylläpitomaksua ja keskimäärin 0,35€ 
maksutapamaksua (Svea Paymentsin hinnaston mukaisesti)

• Seuran tulee hinnoittelussa sisällyttää liikkujan palvelumaksu 
tuotteen hintaan. Esimerkiksi Jäsenmaksu 48e + palvelumaksu 1,32€ 
= 49,32€. Ja seura kerää jäsenmaksuna pyöristettynä esim. 50€.

keskimäärin 
1,32 € / 
maksu-

tapahtuma/
liikkuja



VALITSE SEURAN OMA POLKU
Mistä aloitatte omassa seurassa?
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JÄSENHALLINTA
• Eroon Exceleistä
• Yhdistyslain mukainen 

jäsenluettelo
• Tietosuoja kunnossa

1.Kerro jäsenille uudesta 
palvelusta.

2.Luo jäsenluokat, kutsu 
seuran jäsenet jäsenluokkiin.

3.Osoita jäsenmaksut 
Sporttitilille uuden 
jäsenkauden alkaessa.

TAPAHTUMAT 
• Markkinoi toimintaa 
• Tavoita uusia harrastajia
• Maksut ilmoittautumisen 

yhteydessä tai joustavasti

1.Hyödynnä 
tapahtumahallintaa seurasi 
toiminnan markkinoinnissa. 

2.Näy valtakunnallisesti -
palvelussa jo 500 000 
liikkujaa.

3.Eroon laskuttamisesta.

RYHMÄT
• Läsnäoloseuranta 

mobiilissa
• Maksujen ohjaus ryhmän 

jäsenille

1.Perusta ryhmät palveluun
2.Kutsu jäsenet ryhmiin
3.Luo ryhmien tapahtumat
4.Aloita ryhmille tiedotus
5.Hoida ryhmien 

läsnäoloseuranta.
6.Luo ryhmien kausi/kk-

maksut.

Tuo
seurasi 

digiaikaan 
ja siirrä 

toiminnot 
taskuun!



MITEN PÄÄSET ALKUUN?
Käyttöönoton kolme askelta

Seuran nykyinen tai 
uusi pääkäyttäjä ottaa 
palvelun käyttöön 
kirjautumalla 
Suomisportiin 
organisaatiokäyttäjänä

• Sopimuksen ja ehtojen 
hyväksyminen

• Jos käyttöoikeuksia ei 
vielä ole, yhteys 
asiakaspalveluun 
suomisport@olympiakomitea.fi 

ASKEL 1: 

Ota palvelu käyttöön 
alustalta

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 
toiminnot seura ottaa 
ensivaiheessa käyttöön

• Kertokaa palvelusta 
muille seuran 
toimihenkilöille, 
jäsenille ja liikkujille

• Aloittakaa palvelun 
käyttö 

ASKEL 3:

Valmistele ja viesti
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+

Digitaalinen 
Sportti-

arki alkaa!



TULE KUULEMAAN LISÄÄ!

Järjestämme webinaareja Suomisport Seurapalvelun eri osa-alueista

Tästä linkistä näet kaikki tulevat webinaarimme. Tervetuloa mukaan! 

TÄHTISEURA-TUKIKLINIKKA

https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=2021-01-20T09%3A57%3A24.666Z&organizers=&purpose=&searchTerm=suomisport%20webinaari&sportIds&tagIds
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Sujuvampaa sporttiarkea

Kiitos!

LUE LISÄÄ SUOMISPORTISTA
https://info.suomisport.fi/seurapalvelu

OTA SUOMISPORT KÄYTTÖÖN 
autamme alkuun 

suomisport@olympiakomitea.fi

https://info.suomisport.fi/seurapalvelu
mailto:suomisport@olympiakomitea.fi?subject=Seurani%20on%20kiinnostunut%20ottamaan%20Suomisportin%20käyttöön

