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Pääkäyttäjän tehtävät 

Kuka on hyvä pääkäyttäjä? 

Hyvä pääkäyttäjä tuntee koko seuran toiminnan ja ihmiset. Hän on seuran arjessa aktiivisesti mukana. 

Pääkäyttäjä ei ole titteli vaan pääkäyttäjyys on operatiivinen vastuutehtävä, koska hänellä on suurimmat 

hallinnointioikeudet. Seurassa on hyvä olla nimettynä kaksi. 

 

Käyttöoikeuksien ylläpito 

 
Seuran pääkäyttäjän tärkein tehtävä on käyttöoikeuksien ylläpito.  

Pääkäyttäjä voi lisätä vastuuhenkilöille erilaisia käyttöoikeuksia henkilön tehtävään liittyen.  

Tutustu: Ohjevideo käyttäjähallinnasta>> 

- Käyttöoikeuksia pääsee hallinnoimaan ja tutkimaan  

Seuran etusivulta kohdasta: Hallinnoi organisaatio- 

käyttäjiä.  

- Pääkäyttäjä huolehtii, että jokaisella 

seurakäyttäjällä on tehtävään sopivat 

käyttöoikeudet. 

- Pääkäyttäjä vastaa seuran käyttöoikeuksien 

poistamisesta henkilöiltä, jotka lopettavat 

tehtävässään tai eivät niitä jostain muusta syystä 

enää tarvitse.  

 

Yhteystietojen ylläpito 

 
Pääkäyttäjän huolehtii, että seuran tiedot ovat Suomisport Seurapalvelussa ovat oikein. Jos seuran 

sähköpostiosoite tai muut tiedot muuttuvat, tulee pääkäyttäjän päivittää ne välittömästi seuran tietoihin. 

Pääkäyttäjän vaihtuessa väistyvä pääkäyttäjä on velvollinen varmistamaan pääkäyttäjyyden siirron uudelle 

pääkäyttäjälle.  

- Väistyvä pääkäyttäjä antaa pääkäyttäjyyden uudelle pääkäyttäjälle, joka poistaa vanhalta 

pääkäyttäjältä pääkäyttäjäoikeuden.  

Huom. Väistyvän pääkäyttäjän on tehtävä pääkäyttäjän vaihtumisesta ilmoitus Svea Paymentsin 

asiakaspalveluun (info.payments@svea.fi)  

Onko seurasi monilajiseura? Onko seurassasi useampia jaostoja? 

Ota yhteys Suomisportin asiakaspalveluun: 

suomisport@olympiakomitea.fi 

https://www.youtube.com/watch?v=oj7I8r8ZEyk&feature=youtu.be
mailto:info.payments@svea.fi
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Opastaminen, ohjaaminen ja vastuun jakaminen 

 
Yllä mainittujen tehtävien lisäksi pääkäyttäjät ohjeistavat ja tarvittaessa kouluttavat seuransa muut 

seurakäyttäjät käyttämään Suomisportia seurapalvelua käyttöehtojen mukaisesti. 

Pääkäyttäjä voi ohjata seurakäyttäjät Suomisport Seurapalvelun esittelytilaisuuksiin tai hakemaan oppia 

Suomisportin verkkosivuilta (www.suomisport.fi/seuroille). 

Pääkäyttäjän ei tarvitse tehdä kaikkia ylläpito ja hallinnointi tehtäviä itse. Seurassa vastuuta kannattaa 

jakaa. Muille vastuuhenkilöille, joilla on seurakäyttäjäoikeudet voi antaa mm. seuraavia vastuita: 

- jäsenhallinta 

o jäsenluokkien luominen 

o jäsenluettelon ylläpito  

- ryhmienhallinta 

o ryhmien luominen  

o ostaminen usealle liikkujalle 

- seuran tapahtumien hallinta 

o tapahtumien luominen 

o tapahtumista viestiminen 

- maksuliikenteen hallinnointi  

- jäsenmaksujen hallinnointi 

- meriittien hallinnointi 

- raportit  

 

Palvelun käyttöön liittyviä ohjeita löydät Suomisportin Tuki ja ohjeet -sivustolta >>  

Sivulta löydät myös YHTEYDENOTTOLOMAKE ASIAKASPALVELUUN 
Älä epäröi olla yhteydessä! 
 

http://www.suomisport.fi/seuroille
https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu

