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1. PALVELU- JA KÄYTTÄJÄSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN VISMA SIGNISSA 
Liiton yhteyshenkilö toimittaa Suomisportin asiakaspalveluun liiton perustiedot: virallisen 
nimen, y-tunnuksen ja postiosoitteen sekä yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron ja 
sähköpostiosoitteen. 
Suomisport-tiimin sopimusvastuuhenkilö toimittaa liiton yhteyshenkilölle 
sopimusluonnoksen tutustuttavaksi.  
Varsinainen sopimus lähetetään liiton nimenkirjoittajille sähköisesti allekirjoitettavaksi 
Visma Sign-palvelun kautta.  
Liiton yhteyshenkilöä pyydetään informoimaan nimenkirjoittajia ja toimittamaan heidän 
nimensä ja henkilökohtaiset sähköpostiosoitteensa Suomisport-tiimin vastuuhenkilölle. 
Vasta sitten kun palveluspimus on allekirjoitettu, voidaan aloittaa palvelun käyttöönotto. 

 
2. LIITON ORGANISAATIOPRORIILI JA KÄYTTÄJÄTUNNUKSET  

Kun palvelusopimus on allekirjoitettu, liiton pääkäyttäjää pyydetään ilmoittamaan 
henkilökohtaisen Sportti-ID:nsä Suomisportin asiakaspalveluun osoitteeseen 
suomisport@olympiakomitea.fi.  
Suomisportin pääkäyttäjä luo liiton profiilin ja käyttäjätunnuksen liiton pääkäyttäjälle. 
Liiton pääkäyttäjä saa sähköpostilla kutsun pääkäyttäjäksi. Kutsu hyväksytään 
henkilökohtaisessa profiilissa. 
Muut liittokäyttäjät lisätään liiton pääkäyttäjän toimesta. Huom. myös kaikilla 
liittokäyttäjillä on oltava henkilökohtaiset Suomisport-profiilit ja Sportti-ID. Profiilin voi 
luoda osoitteessa: www.suomisport.fi.  

 
3. MAKSUPALVELU  

Liitto tekee maksupalvelusopimuksen automatisoidusti Suomisportissa hyvissä ajoin ennen 
myynnin aloittamista. Katso erilliset ohjeet: Ohje maksupalvelun tilaukseen Suomisportissa 
ja Maksuturvan hinnasto sekä Maksuturvan palvelukuvaus.   
 

4. PÄÄTÖKSET LISENSSEISTÄ JA HINNOISTA 
Liitto tekee itse päätökset lisenssikategorioista ja hinnoista. Etenkin niissä liitoissa, joissa 
tarvitaan hallituksen päätöksiä, on valmistelut aloitettava hyvissä ajoin. Haasta vallitsevaa 
toimintamallia, ja suunnittele mahdollisimman yksinkertainen tuoterepertuaari. 

 
5. VAKUUTUKSET  

Liitto sopii vakuutuksista ja niiden hinnoista OP Vakuutuksen, tai jonkun muun 
vakuutusyhtiön, kanssa. Vakuutusten tuoteselosteet tulee olla valmiita viimeistään kaksi 
viikkoa ennen myynnin aloittamista.  
Suomisporttiin on rakennettu yhdessä OP Vakuutuksen kanssa tiedonsiirtoautomatiikkaa.  

KÄYTTÖÖNOTON TODO-LISTA 
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Muiden vakuutusyhtiöiden vakuutuksia myytäessä on huomioitava, että mahdolliset 
rajapinnat ja ”räätälöinnit” on tehtävä liiton/vakuutusyhtiön omana projektina. Ole 
yhteydessä Suomisportin asiakaspalveluun. 

 
6. SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA (ent. rekisteriseloste)  

Tukisivuston pääsivulta (Ohjeet ja tuki) löytyy selostemalli henkilötietojen käsittelytoimista.  
Liiton tulee tehdä oma selosteensa Suomisportissa käsiteltävien henkilötietojen osalta.  
Liiton vastuuhenkilö varmistaa, että jokaisen palvelussa myytävän tuotteen (lisenssi, 
vakuutus, jäsenyys) kohdalle on lisätty linkki liiton omaan selosteeseen.  
 
Suomisportin vastaava seloste ja informointikuva löytyvät osoitteesta: 
https://info.suomisport.fi/suomisport-tietosuoja/ 

 
7. JÄSENISTÖN INFORMOIMINEN  

Liiton jäsenistön ja harrastajakunnan informoiminen on tärkeää. Liiton vastuuhenkilöiden 
tehtävänä on viestiä omilla kanavillaan liiton jäsenistölle ja harrastajille Suomisportiin 
siirtymisestä. Tiedotteessa ja viestinnässä on hyvä kertoa esim. lyhyesti, että kauden 
vaihtuessa lisenssit ostetaan uudesta Suomisport -palvelusta.  

 
ASIAKASPALVELU JA KÄYTÖN TUKI  
Lisenssit ja vakuutukset voi perustaa Suomisportiin joko omatoimisesti tai pyytää apua 
Suomisportin asiakaspalvelusta. Tarvittaessa voidaan sopia aloituspalaverista liiton ja 
Suomisportin pääkäyttäjän kesken. 
Liittokäyttäjän tukena toimii Suomisportin pääkäyttäjä tai hänen varahenkilönsä. Kaikki 
yhteydenotot yhteydenottolomakkeella tai suomisport@olympiakomitea.fi.  
 
YHTEYSHENKILÖT OLYMPIAKOMITEASSA  
Suomisport-tiimi tukee ja opastaa Suomisportin käyttöönotossa:  

• Sari Aro, pääkäyttäjä 

• Jussi Heiskamo, tuotepäällikkö (varapääkäyttäjä) 

• Hanna Hiilamo, asiakkuuspäällikkö 

• Riikka Lahti, sopimukset 

• Juha Saapunki, digipäällikkö  
 

Kaikki yhteydenotot Suomisport-tiimiin yhteydenottolomakkeella tai 
suomisport@olympiakomitea.fi. 
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