
SEURAN LAJIJAOSTON PÄÄKÄYTTÄJÄ 

Lajijaoston pääkäyttäjällä on suurimmat hallinnointioikeudet jaoston sisällä. Lajijaostot tulevat omien 

lajiliittojen alle Suomisportissa. Pesäpalloliitto pystyy hallinnoimaan ainoastaan pesäpallon lajijaostoja ja 

myöntämään lajijaostojen käyttäjäoikeuksia. 

 

Kun kirjaudut Suomisportiin, katso seuran etusivulta oikealta, oletko ainoa seurakäyttäjä seurassa, vai onko 

siellä joku sinun lisäksesi tai yläpuolellasi. Jaoston pääkäyttäjä sopii omassa seurassaan käyttöoikeuksista. 

Koko emoseuralla voi olla myös seuran pääkäyttäjä, joka näkee kaikkien lajijaostojen tiedot. Jos muita 

lajijaostoja ei ole, voi lajijaoston pääkäyttäjä tehdä itsestään emoseuran pääkäyttäjän. Tärkeintä on, että 

asia sovitaan monilajiseurassa asianomaisten kesken. 

 

Selkeän kuvan käyttöoikeustasoista saat katsomalla käyttöoikeuksien hallinnan ohjevideon:   

https://www.youtube.com/watch?v=WMpYAnTBwbw&feature=youtu.be 

 

 

Seuran etusivulle pääset henkilökohtaisen sporttitilisi kautta oikeasta yläkulmasta nimesi vierestä (kolme 

viivaa). Pääset hallinnoimaan ja tutkimaan käyttöoikeuksia seuran etusivulta kohdasta:  

Katso kaikki seurakäyttäjät  

Huomioithan, että seurakäyttäjäksi kutsuttavan henkilön täytyy olla rekisteröitynyt Suomisportiin, jotta 

hänellä on oma Sportti-ID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutsu henkilö seurakäyttäjäksi seuraavasti: 

Kutsu henkilö syöttämällä hänen henkilötietonsa. Tarvitset sukunimen ja Sportti-ID:n. Henkilölle lähtee 

tieto kutsumisesta käyttäjäksi organisaatioon sähköpostitse. 

Lisää kutsuttavalle henkilölle yksi tai useampi käyttöoikeuskokonaisuus (esim. Lajijaostokäyttäjä 1) 

Käyttöoikeudet valittuasi näet niihin liittyvät oikeudet (esim. nippuosto, liikkujat, luku). 

Lisää käyttäjälle myös kaikki hänelle kuuluvat tehtävänimikkeet (esim. talousvastaava/rahastonhoitaja, 

seurakäyttäjä, toimihenkilö jne). 

  

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WMpYAnTBwbw&feature=youtu.be


Käyttöoikeuksien ylläpito 

- Pääkäyttäjät kutsuvat uudet seurakäyttäjät 

- Pääkäyttäjät huolehtivat, että jokaisella seuran vastuuhenkilöllä on tehtävään sopivat käyttöoikeudet 

- Pääkäyttäjät vastaavat käyttöoikeuksien poistamisesta henkilöiltä, jotka lopettavat tehtävässään tai 

  eivät niitä jostain muusta syystä enää tarvitse 

 

Kaikkien seurakäyttäjien oikeudet ja vastuut 

Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Jokaisesta käyttäjästä jää palveluun logitieto, 

jolloin käyttäjän palvelunkäyttö voidaan jälkikäteen jäljittää. 

Kaikki organisaatiokäyttäjät sitoutuvat Suomisportin käyttöehtoihin ja henkilötietojen lainmukaiseen (EU:n 

tietosuoja-asetus 2016/679 ja kansallinen tietosuojalaki 2018/1050) käyttöön. Jokaisen käyttäjän on 

tutustuttava palvelun yleiseen selosteeseen käsittelytoimista: 

https://info.suomisport.fi/suomisport-tietosuoja/  

Selostetta voidaan päivittää, viimeisin versio löytyy aina Suomisportin nettisivuilta. 

Suomisport-palvelun käyttäjät ovat sitoutuneet käyttämään palvelua vain siihen tarkoitukseen, mihin 

palvelu on luotu. Yksi keskeinen periaate esimerkiksi on, että palvelun käyttäjät eivät luovuta 

henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä, omaa lupaa. 

 

Käyttöoikeudet ja selitykset: 

 

• LIIKKUJAT Oikeus tarkastella organisaation liikkujien henkilötietoja 

• KÄSITTELY 2 Oikeus käsitellä organisaatiokäyttäjien liittymispyyntöjä 

• TAPAHTUMAT Oikeus luoda tapahtumia, hallita organisaation kaikkia tapahtumia ja nähdä 

ilmoittautujat/osallistujat 

• KÄYTTÄJÄT Oikeus myöntää ja muokata organisaation käyttäjien käyttöoikeuksia ja tehtävänimikkeitä 

• NIPPUOSTO Oikeus ostaa liikkujille tuotteita heidän puolestaan 

• LUKU Oikeus nähdä organisaation perustietoja 

• HALLINNOINTI Oikeus hallinnoida organisaatiota ja sen tietoja 

• LUKU Oikeus nähdä organisaation perustietoja 

• SEURATUKI Oikeus hakea OKM-Seuratukea 

• LUKU Oikeus nähdä organisaation perustietoja 

• TÄHTISEURA Oikeus toimia Tähtiseura-palvelussa 

 

Hallinnon taso (ns. seurataso, emoseura) 

 

”Pääkäyttäjä”:llä olevat käyttöoikeudet: 

• LIIKKUJAT Oikeus tarkastella organisaation liikkujien henkilötietoja 

• KÄSITTELY 2 Oikeus käsitellä organisaatiokäyttäjien liittymispyyntöjä 

• TAPAHTUMAT Oikeus luoda tapahtumia, hallita organisaation kaikkia tapahtumia ja nähdä 

ilmoittautujat/osallistujat 

• KÄYTTÄJÄT Oikeus myöntää ja muokata organisaation käyttäjien käyttöoikeuksia ja tehtävänimikkeitä 

• NIPPUOSTO Oikeus ostaa liikkujille tuotteita heidän puolestaan 

• LUKU Oikeus nähdä organisaation perustietoja 

• HALLINNOINTI Oikeus hallinnoida organisaatiota ja sen tietoja 

 

”Seurakäyttäjä 1”:llä olevat käyttöoikeudet: 

• LIIKKUJAT Oikeus tarkastella organisaation liikkujien henkilötietoja 

• TAPAHTUMAT Oikeus luoda tapahtumia, hallita organisaation kaikkia tapahtumia ja nähdä 

ilmoittautujat/osallistujat 

https://info.suomisport.fi/suomisport-tietosuoja/


• NIPPUOSTO Oikeus ostaa liikkujille tuotteita heidän puolestaan 

• LUKU Oikeus nähdä organisaation perustietoja 

 

”Seurakäyttäjä 2”:llä olevat käyttöoikeudet: 

• TAPAHTUMAT Oikeus luoda tapahtumia, hallita organisaation kaikkia tapahtumia ja nähdä 

ilmoittautujat/osallistujat 

• NIPPUOSTO Oikeus ostaa liikkujille tuotteita heidän puolestaan 

• LUKU Oikeus nähdä organisaation perustietoja 

”Seuratukikäyttäjä”:llä olevat käyttöoikeudet: 

• LUKU Oikeus nähdä organisaation perustietoja 

• SEURATUKI Oikeus hakea OKM-Seuratukea 

 

Toiminnantaso (ns. jaostotaso, lajijaosto) 

 

”Lajijaoston pääkäyttäjä”:llä olevat käyttöoikeudet: 

• LIIKKUJAT Oikeus tarkastella organisaation liikkujien henkilötietoja 

• KÄSITTELY 2 Oikeus käsitellä organisaatiokäyttäjien liittymispyyntöjä 

• TAPAHTUMAT Oikeus luoda tapahtumia, hallita organisaation kaikkia tapahtumia ja nähdä 

ilmoittautujat/osallistujat 

• KÄYTTÄJÄT Oikeus myöntää ja muokata organisaation käyttäjien käyttöoikeuksia ja tehtävänimikkeitä 

• NIPPUOSTO Oikeus ostaa liikkujille tuotteita heidän puolestaan 

• LUKU Oikeus nähdä organisaation perustietoja 

• Hallinnointi Oikeus hallinnoida organisaatiota ja sen tietoja 

 

”Lajijaostokäyttäjä 1”:llä olevat käyttöoikeudet: 

• LIIKKUJAT Oikeus tarkastella organisaation liikkujien henkilötietoja 

• TAPAHTUMAT Oikeus luoda tapahtumia, hallita organisaation kaikkia tapahtumia ja nähdä 

ilmoittautujat/osallistujat 

• NIPPUOSTO Oikeus ostaa liikkujille tuotteita heidän puolestaan 

• LUKU Oikeus nähdä organisaation perustietoja 

 

”Lajijaostokäyttäjä 2”:llä olevat käyttöoikeudet: 

• TAPAHTUMAT Oikeus luoda tapahtumia, hallita organisaation kaikkia tapahtumia ja nähdä 

ilmoittautujat/osallistujat 

• NIPPUOSTO Oikeus ostaa liikkujille tuotteita heidän puolestaan 

• LUKU Oikeus nähdä organisaation perustietoja 

 

”Tähtiseurakäyttäjä”:llä olevat käyttöoikeudet: 

• LUKU Oikeus nähdä organisaation perustietoja 

• TÄHTISEURA Oikeus toimia Suomisport Tähtiseura -palvelussa 


