
”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!”

BETA

http://suomisport.fi/


Pilotti käynnistyi 19.12.2016 mukana 
agility, aikido, cheerleading ja taekwondo 

11 650
rekisteröintiä

8 290
lisenssiä

BETA



MIKSI

BETA

ARKEA 
HELPOTTAVAT 

RATKAISUT
DIGITALISAATIO

TIIVIIMPI YHTEYS 
LIIKKUJIIN



kirjanpitolaki

liikuntalaki

yhdistyslaki

80 + 1 HOMMAA – SEURA-AKTIIVIN ARKI

URHEILU & 

LIIKUNTA

TALOUS

TULOKSET

HALLINTO

jäsenmaksujen

laskutus
kirjanpito

varainhankinnan

laskutus

tilinpäätös

talousraportit

rahoitus

toiminnan

raportit

reskontrat

ostolaskujen

maksatus

budjetointi
palkan-

maksu
verotus

sopimukset

tila-

hallinta

henkilöstö-

asiat

osaamisen

kehittäminen

tietohallinto

johtaminen

hallitus-

työskentely

toiminnan 

kehittäminen

matka-

järjestelyt

tapahtumien

järjestäminen

kilpailujen

järjestäminen

kilpailuihin

osallistuminen

kilpailuihin

valmistautuminen

valmennus-

toiminta

harrastus-

toiminta

lisenssi-

järjestelmä

viestintä

markkinointi

rekisteröinti-

toiminta

lipunmyynti

varuste- ja fani-

myynti

hankinnat

toiminnan-

suunnitteluturvallisuus

logistiikka

anomukset

palkkiot

ITC-

järjestelmät

kumppanuudet

hinnoittelu

sähköinen

oppimisympäristö

koulutus

sponsorointi

varain-

hankinta

osallistumis-

maksut

liikunta-

paikat
liikunnan-

ohjaus

tapahtuma-

järjestelyt

sidosryhmä-

työ

laatujärjestelmä
starttipaketti

rekisterit

olosuhde-

asiat

vakuutusturva

CRM

kilpailukalenteritulospalvelukilpailuoikeusajanottojärjestelmä

seuratuki valtionapu

yleishallinto

painotuotteet

digitaaliset 

sisällöt: tuotanto

ja jakelu

tilastot
uutiset

lähetykset

yleisöpalvelut

edunvalvonta

tuotteistus

palvelullis-

taminen

talkootyö

varustehuolto

selvitykset

projektit

ennusteet

raportointi

arvonlisävero

matkakulutkm-korvaukset

kilpailujärjestelmä

joukkueet

logistiikka

työlainsäädäntö

hankintalaki

tietosuojalaki

laki valtionavusta



TULOKSET

Tilahallinta 

Tapahtumahallinta

Henkilöhallinta 

Viestintä, markkinointi ja myynti

Urheilijan polku

Liikkujan polku

ARKEA HELPOTTAVIA RATKAISUJA

HALLINNON TUKIPALVELU
SuomiSport

Maksupalvelu
Maksuturva

Työajanseurantajärjestelmä
AikajanaSport

IT-tukipalvelut
OM Sport

Viestintäpalvelu
Uutishuone

Urheilun talo 2020

Taloushallinnon ratkaisut
Netvisor

Taloushallinto

Tietohallinto

Johtaminen ja raportointi



DIGITALISOITUMINEN
Avoin lähdekoodi/HS 20.4.



Suomisport mahdollistaa tiiviimmän linkin 
liikkujaan
- viestintä, mobiilius

Mahdollistaa ja helpottaa varainhankintaa.
- verkkokauppa

Tuottaa tietoa liikunnan harrastamisesta ja 
urheilemisesta
- lisenssit, jäsenyydet, tapahtumat meriitit

TIIVIIMPI YHTEYS LIIKKUJIIN
Liikkujan CV



Helppokäyttöinen ja kustannustehokas 
digitaalinen palvelu.

Luo urheilun ja liikunnan yhteistä tietopohjaa.

Mukana ohjelmistokehityksen asiantuntija Vincit ja 
räätälöityjen maksupalvelujen tuottaja Maksuturva.

Nykyaikainen toteutus ja integroitavuus.

BETA



Lisenssihallinta

Henkilörekisteri

Seurarekisteri

Liikkujan näkymä

RaportitTaloushallinto

Tapahtumahallinta

Viestintä ja 
markkinointi

Verkkokauppa

Kilpailu- ja 
tulosjärjestelmä

BETA



suomisport.fi

BETA


