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SUJUVAMPAA SPORTTIARKEA

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


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
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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



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

19.8.2020 6Lataa ilmainen Suomisport-mobiili!

Jäsenillä omat tiedot ja 
ryhmät mobiilissa

Jäsenten maksut nopeasti ja 
helposti yhdellä painalluksella

Ryhmien ajankohtaiset 
asiat ja viestit

Ryhmien ja 
tapahtumien hallinta

Seurapalvelun esittelyvideo

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.suomisport
https://apps.apple.com/tt/app/suomisport-mobiili/id1485717830?ign-mpt=uo%3D2
https://drive.google.com/file/d/1fH4yrwHkjRfVXxqi9rPiJZIkNor8GMdE/view


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

KOHDENTAMINEN JA RAJAAMINEN
• osallistujamäärä
• ikä
• sukupuoli

MARKKINOINTIKANAVA
• tapahtumalinkin upottaminen  

esim. seuran nettisivuille
• valtakunnallinen Suomisport 

tapahtumahaku

MERIITTIEN MYÖNTÄMINEN 
OSALLISTUMISEN PERUSTEELLA
• koulutukset



TIIMIT HALLUSSA -
RYHMÄT MOBIILISSA
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APPLIKAATIO
• treenikalenterin muodostuminen
• läsnäoloseuranta
• ryhmien maksulliset ja maksuttomat tapahtumat 
• lähes reaaliaikainen maksutilanteen seuranta
• viestiminen ryhmän jäsenille 

WEB-LIITTYMÄ
• harjoitusryhmien ja tapahtumien luonti
• raportit ja mahdollisuus integroida sähköinen 

kirjanpito

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



MITÄ TÄMÄ MAKSAA?
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SEURAPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO ON SEURALLE 
TÄYSIN RISKITÖN VALINTA
• ei kiinteitä kuluja: ei kuukausi-, vuosi- tai käyttöönottomaksuja
• ei määräaikaisia sopimuksia

SELKEÄ HINNOITTELURAKENNE
• seurapalvelun kehitys ja ylläpito kustannetaan liikkujan 

maksamalla palvelumaksulla maksun yhteydessä̈
• liikkujan palvelumaksu on 0,97 €/maksutapahtuma. 
• maksupalvelun käytöstä vähennetään Svea Paymentsin

hinnaston mukainen maksutapamaksu, keskimäärin 0,35 
€/maksutapahtuma

keskimäärin 
1,32 € / 
maksu-

tapahtuma
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TUO SEURASI DIGIAIKAAN

LÄHDE NÄISTÄ
→ Jäsenhallinta
→ Tapahtumat
→ Ryhmät

Demo

https://drive.google.com/file/d/1Ev1UnkD9ZATBGJ8_w4e6vJIeS_LiN_Q4/view


VALITSE POLKU
MILLÄ OTAT SUOMISPORTIN KÄYTTÖÖN

19.8.2020 12

JÄSENHALLINTA

Eroon exceleistä

Yhdistyslain mukainen 
jäsenluettelo

Jäsenluokat

Tietosuoja kunnossa

TAPAHTUMAT 

Markkinoi seurasi 
toimintaa 

Tavoita uusia 
harrastajia

Tapahtumien maksut 
ilmoittautumisen 
yhteydessä tai 
joustavasti

RYHMÄT

Läsnäoloseuranta 
mobiilissa

Maksujen ohjaus 
helposti ryhmän 
jäsenille

Tuo
seurasi 

digiaikaan 
ja siirrä 

toiminnot 
taskuun!



Saat käyttöösi kaikki nämä toiminnot!
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ARKI KENTÄN LAIDALTA
Kaikki seuran palvelut helposti

applikaatiossa
seuralle ja liikkujalle

#5

TIIMIT 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

HELPPO KASSAN HALLINTA
Ei laskutusta tai karhuamista - ajansäästö

Maksupalvelu ja nopea rahan kierto
Reaaliaikainen talouden seuranta

#6

FAKTAT TIEDOSSA
Raportointi

Reaaliaikainen data toiminnasta

#1
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Sujuvampaa sporttiarkea

Kiitos!

Lue lisää 
Suomisportista

SUOMISPORT KÄYTTÖÖN
Ota yhteyttä, autamme alkuun: 
suomisport@olympiakomitea.fi

Osallistu 
webinaareihimme

https://info.suomisport.fi/seuroille/
mailto:suomisport@olympiakomitea.fi?subject=Seurani%20on%20kiinnostunut%20ottamaan%20Suomisportin%20käyttöön
https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=&searchTerm=olympiakomitea&sportIds&tagIds

