
Tilannekatsaus 17.10.2017

Frisbeegolfliitto



Liikunnan	ja	urheilun	uusi	digitaalinen	palvelu,	Olympiakomitea	

Korvaa	käytöstä	poistuvan	Sporttirekisterin	ja	lajiliittojen	nykyisiä	
rekistereitä.	

Lisenssien	myyntikanava,	tapahtumahallinta	ja	jäsenyyksien	hallinta.	

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

->	OKM:n	tietotarpeet,	mm.	seuratukihakemukset,	tilastointi	
->	Kohti	tiedolla	johtamista



SUOMISPORTIN	KEHITYSPOLKU

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

2019

Vaihe	2

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

2018

Vaihe	1
LIITTOPALVELU	
- lisenssit
- identiteetti
- jäsenyydet
- Tapahtumat	(liittotaso)
- Maksaminen	(liittotaso)
- meriitit/vapaakortit

2017



”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 maksu- 
  palvelujen	tuottaja	Maksuturva Group	Oy

Arjen työtä helpottavia ratkaisuja 
HALLINNON	TUKIPALVELU



	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



jäsenseurassa

+ Vähentää	jäsenvastaavan	työtä
+ Nopeuttaa	prosesseja
+ Vastaa	uusiin	tietoturvavaatimuksiin
+ Ajantasaistaa	ja	automatisoi	tiedot	(Väestörekisterikeskus)
+ Järjestelmän	kehittäminen	ja	ylläpito	(sekä	tuki)

- Kuluja	maksutapahtumakohtaisesti,	huomioitava	hinnoittelussa
- Vanhan	rekisterin	poistuminen	->	vaikutus	jäsenmääriin?
- Uuden	järjestelmän	omaksuminen



Tilanne 17.10.2017

Sopimustilanne

42 liitolla sopimus Suomisportin käytöstä.

Vuoden loppuun mennessä noin 60 liitto mukana.

Myynnin tilanne

Yli 90.000 ostotapahtumaa.

Yli 7 miljoonaa € rahaa virrannut Suomisportin läpi.

Mobiilimaksaminen lisääntyy. Nyt jo 6 % maksutapahtumista.

Rekisteröityneitä käyttäjiä 138.386 (tilanne 17.10. klo 13.55)
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Toiminnallisuudet käytössä

Lisenssien myynti & nippulisenssien myynti.

Tapahtumat: Yksihintaisen tapahtuman myynti toimii. Yli 180 tapahtumaa Suomisportissa. 

Seurojen jäsen- ja kausimaksut: Judoliitto aloittanut pilotoinnin syyskuussa. 

Kännykkäapplikaatio: Ensimmäiset versiot Apple Storessa ja Google Playssa. Käy lataamassa!

Voit hankkia jo sportti-id:n ja tutustua järjestelmään, SFL:n ja seurojen myynti ei vielä auki

OP-vakuutuksen korvauskäsittelijöiden käyttöliittymä avattu.
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Kehitysnäkymä 2018 ->

Seurapalvelut ja seuratukien haku (= Seuraverkko)

Integraatioprosessi käynnissä OKM:n edustajien kanssa.

Maksuturvan kanssa valmistellaan seurojen mukaan tulemisen helpottamista 
maksutoiminnallisuuksiin (sopimusprosessi). SFL odottaa ennen kaikkea tätä valmiutta, 
jonka myötä seurajäsenyyksien myynti avautuu.

Huippu-urheilun tietojärjestelmä

Tarpeiden selvittelyvaihe ja avainhenkilöiden haastattelut meneillään. Yhteistyössä KIHUn
kanssa.
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Suomisport ohjausryhmä

Kokoontunut kahdesti (toukokuu & elokuu 2017)

Linjaa Suomisportin kehityksen ja ekosysteemin rakentumisen periaatteet.

Kokoonpano: Pekka Lehdes (pj), Larissa Eerola, Heidi Heiskanen, Laura von 
Boehm, Tatu Iivanainen, Robert Jürgens, Joonas Kapiainen, Mervi Kilpikoski, 
Sirpa Sippola, Harri Paadar, Juha Saapunki (sihteeri ja esittelijä)

Seuraavassa kokouksessa linjataan lajikohtaisten räätälöintien kulujen 
jakoperiaate.
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Judoliitto pilotoi seurajäsenyyksien 
myyntiä syyskuusta 2017 alkaen

Yli 80 judoseuraa myy jo jäsenyyksiä ja 
kausimaksuja Suomisportissa!

DEMO
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Harrastajan mobiilinäkymä, kirjautuminen ja ostaminen step by step
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Harrastajan näkymä: Step by step
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Harrastajan näkymä: step by step



Harrastajan näkymä: step by step (Judoliitossa lisenssi vaatii vakuutuksen)



Harrastajan näkymä: step by step
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Harrastajan näkymä: Maksa.

Esimerkissä (judoliiton 
lisenssin hankinta) on 
lunastettava ensin pakollinen 
vakuutus, minkä jälkeen 
pääsisi hankkimaan lisenssiä.

Järjestelmään on mahdollista 
rakentaa portaat, jonka 
mukaisesti esim. oltava SFL:n 
jäsenseuran henkilöjäsenyys 
voimassa ennen kilpalisenssin 
hankintaa.

Seuran jäsenyysvaihtoehdot 
voi räätälöidä.

Lisenssi myydään aina 
erikseen.
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Harrastajan web-näkymä: seurajäsenyys, esimerkkikuitti jäsenmaksusta.

Järjestelmä jakaa 
liiton ja seuran 
osuudet 
automaattisesti 
liitolle ja seuralle.

Transaktiomaksut 
vähennetään 
automaattisesti 
seuralle jäävästä 
osuudesta. 
Huomioikaa 
jäsenmaksua 
määritettäessä!
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Seurakäyttäjän web-näkymä: Seuran perustiedot ja käyttäjähallinta
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Seurakäyttäjän näkymä: Myytävien jäsenyyksien ja kausimaksujen luominen
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Seurakäyttäjän näkymä: Lista jäsenmaksunsa maksaneista
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Seurakäyttäjän näkymä: Jäsenlistasta jäsenen tietoihin



Seurajäsenyyksien pilotoinnin satoa

Positiivista:

Seurat, jotka noudattivat liiton ohjeita, selviytyivät käyttöönotosta sujuvasti. -> positiivista 
palautetta.

Yli 4.400 judoseuran jäsenmaksua hoidettu Suomisportin kautta (tilanne 17.10.2017).

Haasteita:

Seuran ja Maksuturvan välinen sopimuspohja työn alla. Tällä hetkellä työläs Maksuturvalle.

Seurojen kirjavat toimintatavat ja niiden muuttaminen.
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