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DIGITIETOISKU:
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 tilin 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?”

488 000 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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KAIKKI LÄHTEE SPORTTITILISTÄ  #1

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
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MY DATA  -
TIETOSUOJA JA GDPR KUNTOON 

#2

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



PALVELUT MOBIILISSA –
LIIKKUJAT LIIKKEESSÄ JA SEURA KENTÄN LAIDALLA

7.9.2020 8

Lataa ilmainen Suomisport-mobiili!
Esittelyvideo

#3



HYVÄ HALLINTO -
HELPPO HALLINTA
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KÄYTTÄJÄHALLINTA
- Kukin on henkilönä oman tilin kautta, oikeudet myönnetään - helppo ja 

havainnollinen
- Ajan tasalla oleva - oikeuksia annetaan ja poistetaan

YHDISTYSLAIN MUKAINEN JÄSENHALLINTA - JÄSENYYDEN JA TOIMINNAN 
EROTTAMINEN

- Seurapalvelussa toiminta ja jäsenyys erotetaan  ts. seurassa voi toimia 
vaikka ei ole jäsen ja toisaalta voi olla jäsen mutta ei toimi seurassa. 

- Yhdistyslain mukainen jäsenhallinta: jäsenen tahdonilmaus, 
jäseneksiottopäätös ja jäsenyyden päättäminen  syntyy jäsenluettelo

- Jäsenhallinnan kautta liikkuja sitoutuu yhdistyksen sääntöihin.

- Toiminnan/tapahtumahallinnan kautta liikkuja hyväksyy toiminnan ehdot.
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MAKSUPALVELU SÄÄSTÄÄ AIKAA -
EI LASKUTUSTA

#5

MAKSAMINEN SUOMISPORTISSA 

- Liikkuja ostaa lisenssi-, vakuutus- ja tapahtumatuotteita Suomisport-palvelussa omalta 
sporttitililtään joko verkossa tai mobiilissa.

- Seura luo liikkujan maksut palveluun ja osoittaa ne liikkujille  – laskutusta ja perintää ei tarvita.

- Kun liikkuja liittyy mukaan seuran toimintaan hän hallinnoi seuran hänelle osoittamia maksuja 
palvelun maksut-osiossa ja saa niistä tositteen sporttitililleen.

- Kaikkia  seuran maksuja ei voida hoitaa Suomisportin kautta (esim. tilamaksut). Ne täytyy hoitaa 
seuran taloushallintajärjestelmässä.

AUTOMAATTINEN TALOUSHALLINTO
- Suomisportista on integraatio taloushallinnan järjestelmään (Netvisor, Procountor tulossa)

- Maksutiedot siirtyvät automaattisesti Suomisportista seuran taloushallinnan järjestelmään 
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DATAA TOIMINNASTA -
Johda seuraasi datalla!

#6

LAADUKASTA DATAA SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOON

- Vain yhden tilin ja liikkujan ID:n mahdollistava Suomisport-palvelu 
takaa datan laadun – ei tuplaidentiteettejä ja vääristynyttä dataa

- Johda seuraasi reaaliaikaisen* faktatiedon pohjalta

- Hyödynnä data suoraan tukihakemuksissa

- Seuraa toimintojen kehittymistä

- Tuottaa automaattisesti seurasi toiminnan dataa myös urheilun 
yhteiseen hyvään - Suomen urheilun ja liikunnan tietopankkiin!

* Kirjanpitotoimisto Rantalaisen tekemä seurakartoituksessa seurat toivat esiin raportoinnin 
haasteita: ” Raportointi ei ole ajantasaista ja/tai vaatii paljon manuaalista työtä” 
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TULEVAT KOULUTUKSET JA ESITTELYT
Koulutuskalenteriin tästä >>
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Tilaisuus Ajankohta

Koulutus: Jäsenhallinta 3.9.2020 klo 13

11.9.2020 klo 14

Koulutus: Ryhmien hallinta 3.9.2020 klo 14

7.9.2020 klo 17

Tilaisuus Ajankohta

Koulutus: 
Tapahtumahallinta

3.9.2020 klo 15

10.9.2020 klo 15

Seurapalvelun esittely: 
Siirrä seurasi digiaikaan

3.9.2020 klo 12

10.9.2020 klo 16.30
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Sujuvampaa sporttiarkea

Kiitos!

SIIRRY SUOMISPORTTIIN


