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   PALVELUSOPIMUS SEURAPALVELU 
          
                
 
Suomen Olympiakomitea ry     

 
 
 
 YHTEYSTIEDOT  
  

    

Organisaatio  
Suomen Olympiakomitea ry  

Yhteyshenkilö   
Suomisportin asiakaspalvelu  

Postiosoite   
 Valimotie 10, 00380 HELSINKI  

Y-tunnus 0202238-5  Ohjesivusto  
tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-
seurapalvelu 

Sähköposti  
suomisport@olympiakomitea.fi  

  
  
 SOPIMUSKOHDE  
  
Tällä palvelusopimuksella sovitaan Suomen Olympiakomitean toimittaman Internet- ja mobiili-pohjaisen Suomisport-palvelun 
käyttöönotosta ja käytöstä seuralle. Palvelu on kuvattu tarkemmin palvelukuvauksessa.      
 
 
 HYVÄKSYNTÄ   
  
Täyttämällä käyttöönottolomakkeen Suomisport on tunnistanut seurakäyttäjän. Lomakkeella seuran nimenkirjoittaja on hyväksynyt 
tämän palvelusopimuksen tai seuran sääntöjen niin edellyttäessä hankkinut allekirjoitukset valtuutuslomakkeelle nimenkirjoittajilta ja 
toimittanut valtuutuksen Olympiakomitean Suomisport asiakaspalveluun suomisport@olympiakomitea.fi.  
 
 
 OLYMPIAKOMITEAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET  
  
Suomen Olympiakomitea  
 sitoutuu yhteistyökumppaniensa ja alihankkijoidensa kanssa tarjoamaan palvelukuvauksen mukaista palvelua 

sopimusaikana 
 sitoutuu yhteistyökumppaniensa ja alihankkijoidensa kanssa huolehtimaan palvelun tietoturvasta  
 sitoutuu yhteistyökumppaniensa ja alihankkijoidensa kanssa kehittämään palvelua seuroille 
 
 
 SEURAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET  

  
Seura  
 vastaa siitä, että Seurapalvelun henkilötietoja käytetään vain seuratoiminnan käyttötarkoituksiin. (Tietosuoja-asetus (2016/679 ja 

kansallinen tietosuojalaki 2018/1050).    
 vastaa siitä, että seloste henkilötietojen käsittelytoimista on ajan tasalla (Seurapalvelun malli selosteeksi).  
 vastaa siitä, että Seurapalvelulla on seurassa pääkäyttäjä, kuka hallinnoi Seurapalvelun käyttäjätunnuksia (myöntää 

käyttöoikeuksia ja ottaa niitä pois).  
 Seurapalvelun käytöstä ei peritä aloitus-, kuukausi- tai käyttömaksuja. Seurapalvelun maksutoiminallisuuksien käyttö on 

maksullista ja maksulla ylläpidetään ja kehitetään Seurapalvelua seuroille.  Palvelumaksun maksaa liikkuja. Seuran tulee tuotteita 
hinnoitellessaan huomioida palvelumaksu lisäämällä se tuotteen tai palvelun hintaan.  Ostajalle kerrotaan, että tuote tai palvelu 
sisältää palvelumaksun (maksutapamaksu + 0,97 e) oston yhteydessä. 

 
 
 OLYMPIAKOMITEAN OIKEUDET  
  
Suomen Olympiakomitealla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, hinnoittelua, palvelukuvausta ja yleisiä sopimusehtoja kuitenkin niin, 
että niistä muutoksista, jotka nostavat hinnoittelua, heikentävät palvelua tai vaativat muutosta seuran toimintatavoissa, Suomen 
Olympiakomitea ilmoittaa viimeistään kuutta (6) kuukautta aiemmin. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen perustuvia 
oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen kirjallista lupaa. Kuitenkin Suomen 
Olympiakomitealla on oikeus siirtää Sopimus yritykselle, jolle sen toiminta tai osa siitä siirtyy. 
 
 
 
 

https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu
https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu
https://info.suomisport.fi/wp-content/uploads/2019/11/12.11-palvelukuvaus_seurapalvelu.pdf
mailto:suomisport@olympiakomitea.fi
https://info.suomisport.fi/wp-content/uploads/2019/11/12.11-malliseloste_kasittelytoimista__seuroille.pdf
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 SEURAN OIKEUDET  
  
Seura saa oikeuden käyttää Seurapalvelua ja kaikkia siihen seuroille rakennettuja toiminallisuuksia palvelun kuvauksen ja 
organisaatiokäyttäjien käyttöehtojen mukaisesti.   
 
 
    KUSTANNUKSET  
  
Palvelussa ei ole aloitus-, kuukausi- tai käyttömaksuja. Palvelun maksupalvelutoiminallisuudet ovat maksullisia. Palvelun 
maksupalvelut tarjoaa Svea Payments ja seurapalvelu käyttö ja maksutoiminallisuuksien käyttö edellyttää sopimusta Svea Paymentsin 
kanssa.  Maksupalvelun käytöstä peritään Svea Paymentsin hinnaston mukainen maksutapamaksu sekä Olympiakomitealle ja 
kehittäjäkumppanille menevä palvelumaksu, mikä sisältää palvelun ylläpidon, kehityksen ja tietoturvan. Palvelumaksu on 0,97 
e/maksutapahtuma (voimassa 2019). Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Palvelumaksun maksaa liikkuja. Seuran tulee tuotteita 
hinnoitellessaan huomioida palvelumaksu lisäämällä se tuotteen tai palvelun hintaan.  Ostajalle kerrotaan, että tuote tai palvelu 
sisältää palvelumaksun (maksutapamaksu + 0,97 e) oston yhteydessä. 
 
 
 KÄYTÖN LOPPUMINEN  
  
Jos seura päättää lopettaa palvelun käytön, seuralla on velvollisuus ilmoittaa siitä kirjallisesti Suomisportin asiakaspalveluun 
(suomisport@olympiakomitea.fi). Ennen ilmoitusta seuran pääkäyttäjän tulee poistaa seurakäyttäjien käyttöoikeudet.  
  
Olympiakomitea voi irtisanoa sopimuksen 12 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa siitä, kun Olympiakomitea on 
kirjallisesti antanut seuralle irtisanomisilmoituksen.  
 
Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle:  
  

1. jos toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusehtoja eikä korjaa sopimusrikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivä 
kuluessa toisen Osapuolen kirjallisesta ilmoituksesta koskien rikkomusta 

2. mikäli toinen Osapuoli asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin tai on muutoin todistettavasti maksukyvytön  
3. mikäli toisen osapuolen toiminta tai laiminlyönti tai vallitsevat olosuhteet vaarantavat henkilötietojen turvallisuuden siten, 

että sopimuksen jatkamiselle ei ole perusteita.  
 
 
 VOIMASSAOLO  
  
Tämä sopimus astuu voimaan, kun palvelu otetaan käyttöön.    
 
 
 MUUT EHDOT  
  
Seura tekee Olympiakomitean tekemän kattosopimuksen ja neuvotteleman maksupalvelun hinnan puitteissa oman erillisen 
sopimuksen Suomisportin ja seurapalvelun maksupalvelusta Svea Payments Oy:n (Y-tunnus 2121703-0) kanssa.  Linkki Svea Paymentsin 
palveluhinnastoon. 
 
 
 LIITTEET LINKKEINÄ  
  
Tämän sopimuksen liitteet ovat olennainen osa sopimusta.   
 

1. Suomisportin ja seurapalvelun 
palvelukuvaus 

2. Organisaatiokäyttäjien 
käyttösitoumus 

3. Nimenkirjoittajan valtuutus  
 

4. Malliseloste käsittelytoimista seuroille  
 

5. Maksupalvelun, Svea Paymentsin 
palveluhinnasto 
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