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Rantalainen lukuina
1972

Perustettu yritys

45
Paikkakuntaa

830
Taloushallinnon ammattilaista

14 000
Yritys- ja yhteisöasiakasta

62 milj. 
Liikevaihto



Paras paikallinen 
taloushallinnon 

kumppani

Tavoitteena on 
varmistaa seuran 

menestyminen 
muuttuvassa 

toimintaympäristössä.



HAASTEET TALOUSHALLINNON OSALTA

Ammattimaistuminen
• Palkkahallinto, esim. tulorekisterin aiheuttamat muutokset ja vaatimukset
• Matkakorvausten tms. palkkaa kompensoivien erien maksaminen vaikeutuu
• Kumppanit ja rahoittajat (jäsenet) vaativat läpinäkyvää ja vastuullista toimintaa

Vapaaehtoisuus
• Pitkäjänteisyys vähenee
• Toimintatapojen ja teknisten ratkaisujen on vastattava muun yhteiskunnan kehitykseen

Digitalisaatio
• Taloushallinon tieto siirtyy digitaaliseksi – seurojen on reagoitava

Kustannukset
• vapaaehtoistyön vähentyessä seurojen toiminnassa on muutostarpeita



MITEN VOIMME YHDESSÄ VASTATA HAASTEISIIN

Viestintä muutoksen tarpeellisuudesta 
• Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen vaikuttaminen seurojen toimintakulttuuriin taloushallinnon osalta
• Seurojen toimihenkilöiden, vapaaehtoisten ja jäsenten vakuuttaminen uusien toimintamallien hyödyistä

Uudistaminen 
• Toimintojen yhdenmukaistaminen ja keskittäminen seuratasolla

Resurssit, teknologia ja kehitys (Rantalainen, seurat ja lajiliitot)
• Ammattimainen taloushallinnon palveluntarjoaja vaihtoehtona seuran omille resursseille
• Digitaaliset ratkaisut ja innovaatiot
• Urheiluseuroille suunnitellut toimintamallit ja urheilu- ja liikuntasektoriin erikoistuneet talous- ja palkkahallinnon 

asiantuntijat

Yhdessä tekeminen



RANTALAINEN – SEUROJEN 
TALOUSHALLINNON EDELLÄKÄVIJÄ



Yhden tilin malli

Miksi yhden tilin malli on toimiva?

Perinteinen prosessi vuorolaskujen käsittelyssä

1. Kenttä/halliyhtiö laskuttaa vuorot seuralta

a) Seura tarkistaa ja tiliöi laskun ja laittaa sen maksuun

2. Seura koostaa laskusta erilliset laskut joukkueille ja lähettää ne eteenpäin

3. Joukkue tarkistaa laskut ja merkitsee ne omaan kirjanpitoon/kulujen seurantaan

4. Joukkue maksaa laskut seuran tilille

5. Seura tarkistaa avoimet saatavat jne.

Yhden tilin mallissa vaiheita 2. – 5. ei ole. 20 joukkueen seurassa, perinteinen malli aiheuttaa vuodessa ”turhaan” 240 

laskua ja niiden maksamisen valvonnan, joukkueet pitävät ”turhaan” erilliskirjanpitoa ja ylläpitävät ”turhaan” omaa 

pankkitiliä.  Kk-tasolla seura ja joukkueet tekevät arviolta 100 – 130 h turhaa työtä, joka pystyttäisiin poistamaan kuluja 

lisäämättä.



Yhden tilin malli

Miksi yhden tilin malli on toimiva?

Läpinäkyvyys

1. Joukkue ei ole erillään muusta seurasta vaan taloustiedot ovat jatkuvasti näkyvillä seuran hallinnolle
2. Seuran taloustilanne on jatkuvasti esim. joukkueenjohtajien näkyvillä
3. Läpinäkyvyys puolin ja toisin ehkäisee väärinkäytöksiä

Tehokkuus
1. Muutokset ja automaation hyödyntäminen helpompaa
2. Turhat työvaiheet pois, stressi pois taloudenhoitajilta
3. Turhat pankki- ja transaktiokustannukset pois. 

a) Esim. 240 viitepanoa ja 240 maksua joukkueilta vuodessa, 0,50 EUR/kpl = 240 EUR/vuosi
b) Pankkitilien kk-palvelumaksu 10 EUR/kk/joukkue = 2400 EUR/vuosi



Yhden tilin malli

Haasteita yhden tilin mallin käyttöönotossa

1. Joukkueet ja vastuuhenkilöt kokevat, että rahat eivät ole enää omia vaan seuran hallinnoimia

2. Seuran hallinto saattaa kokea läpinäkyvyyden kiusallisena

3. Luottamus tekniseen toteutukseen

LISÄTIETOA:

https://www.rantalainen.fi/wp-content/uploads/2019/03/Urheiluseurojen-talousopas-2019.pdf

https://www.rantalainen.fi/wp-content/uploads/2019/03/Urheiluseurojen-talousopas-2019.pdf


Tekoäly & robotiikka

Lähitulevaisuuden mahdollisuudet:

Tekoäly vaatii toimiakseen tehokkaasti yhdenmukaisen rakenteen (esim. yhden tilin malli) sekä riittävästi dataa. 
Ensimmäisen kolmen toimintakuukauden aikana palveluun on liitetty 91 asiakasta. Vuoden 2020 lopussa arviolta 2000 
asiakasta on liitetty tekoälypalveluun. 

Robotiikan käyttö Rantalaisella 
180 VBA-robottia asiakasaineiston käsittelyyn
10 UiPath-robottia taustaprosessien käsittelyssä 



Sovellukset

Lähitulevaisuuden mahdollisuudet:

Joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan käyttöliittymä täysin mobiili (laskut tarkistetaan ja hyväksytään älypuhelimella, 
raportit selailtavissa älypuhelimella)



KIITOS!


