
Liikunnan ja urheilun uusi digitaalinen palvelu.

Korvaa käytöstä poistuvan Sporttirekisterin.

Lisenssien myyntikanava, tapahtumahallinta ja jäsenyyksien hallinta.

Kotipesä liikunnan ja urheilun datan kerryttämiselle 
-> Oman toiminnan kehittämisen tietotarpeet

-> OKM:n tietotarpeet 
-> Kohti tiedolla johtamista



SUOMISPORTIN KEHITYSPOLKU

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3
TIETOVARASTO
- Kilpailujärjestelmät
- Liikunnan ja urheilun ekosysteemi
- Harrasteliikunnan palvelut
- Kerhotoiminta
- Seuraliikunta- ja urheilu
VERKKOKAUPPA PALVELUILLE JA DIGITAALISILLE SISÄLLÖILLE

LIITTOPALVELU
- lisenssit
- identiteetti
- jäsenyydet
- Tapahtumat (liittotaso)
- Maksaminen (liittotaso)
- meriitit/vapaakortit

SEURAPALVELUT
- Ilmoittautuminen, osallistuminen
- Jäsenmaksut, kausimaksut
INTEGRAATIOT
- Oppimisympäristöt
- Kehittymisen seuranta
- Seurojen toiminnanohjaus
- lasten liike
- SporttiKortti
VALMENNUSKESKUKSET
TAPAHTUMAT (isot ja pienet)

2017

2018

2019



”Havahduin yllätyksekseni kesken lisenssin ostamisen 
siihen, että suomisport.fi on yksi parhaiten 

toteutetuista webbipalveluista, jota olen käyttänyt. 
Kaikki aiheeseen liittymätön, turha ja sekava tauhka 

sekä käyttäjältä vaaditut ylimääräiset vaiheet 
loistavat poissaolollaan!”



- helppokäyttöinen, kustannustehokas ja 
joustava digitaalinen palvelu, joka 

vähentää hallinnon rutiinitehtäviä ja 
tiivistää yhteyttä urheilijoihin ja liikkujiin

- luo urheilun ja liikunnan yhteistä 
tietopohjaa (OKM)

- pilotointi käynnistyi 19.12.2016
- mukana paras ohjelmistokehityksen 
asiantuntija Vincit Oy ja räätälöityjen 
maksupalvelujen tuottaja Maksuturva 

Group Oy

Arjen työtä helpottavia ratkaisuja
HALLINNON TUKIPALVELU



KÄYTTÖMÄÄRÄT

Tilanne 19.12.2016 – 02.05.2017  

20 818
käyttäjää

14 566
lisenssiä

Myynnin arvo n. 0,72 m€.
Pankkimaksu 95 %.

Arviolta alle 1 % käyttäjistä ollut yhteydessä asiakastukeen.



LAJIPEITTO

13 liittoa2 315 seuraa

02.05.2017  

Salibandyliitosta Medieval Combat Sportiin � liittojen määrä kasvaa kuukausittain 
lisenssikauden vaihtuessa � tavoite v. 2017: 60 lajia 



LIITTOPALVELUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA



Suomisportin jäsenhinnoittelu

KYSEESSÄ JÄSENPALVELU, JONKA HINNOITTELU JÄSENILLE VOI PERUSTUA AINOASTAAN TODELLISIIN KUSTANNUKSIIN.

Maksu kattaa palvelun ylläpidon ja kehittämisen välittömät kustannukset. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu maksupalvelu, 
joka sisältää kaikki maksutavat (verkkopankki, luottokortti, MobilePay, lasku ja erämaksu). Maksupalvelun hinta vaihtelee

maksutavan mukaan – yleisimmin käytetty (95 % käyttäjistä) verkkopankkimaksun hinta on 0,35 €/maksusuoritus koontitilityksenä.

PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO MAKSUTON JA NOPEA.

Suomisportin kustannukset

vuotuiset 
transaktiot

alle 10 000 10 000 - 30 000 yli 30 000

liittohinta (€) 0,97 0,87 0,72


