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               Päivitetty 26.1.2021 

 
Seuran pääkäyttäjän tehtäväkuvaus 

Kuka on hyvä pääkäyttäjä? 

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

Seuran pääkäyttäjä ei ole titteli vaan pääkäyttäjyys on operatiivinen vastuutehtävä, koska pääkäyttäjällä 

on suurimmat hallinnointioikeudet. Seurassa on hyvä olla nimettynä vähintään kaksi pääkäyttäjää. 

Seuran pääkäyttäjän lisäksi seuran jaostoilla voi olla oma jaoston pääkäyttäjä. Jaoston pääkäyttäjällä on 

suurimmat hallinnointioikeudet jaoston sisällä.  

Käyttöoikeuksien ylläpito 

Seuran pääkäyttäjän tärkein tehtävä on käyttöoikeuksien ylläpito: 

- Seuran pääkäyttäjä kutsuu uudet seurakäyttäjät.  

- Pääkäyttäjä huolehtii, että jokaisella seuran vastuuhenkilöllä on tehtävään sopivat käyttöoikeudet. 

Pääkäyttäjä muokkaa tarvittaessa käyttöoikeuksia ja tehtävänimikkeitä. 

- Pääkäyttäjä vastaa käyttöoikeuksien poistamisesta henkilöiltä, jotka lopettavat tehtävässään tai 

eivät niitä jostain muusta syystä enää tarvitse.  

Seuran pääkäyttäjä voi hallita koko seuran käyttöoikeuksia ja 

jaoston pääkäyttäjä kaikkia kyseisen jaoston käyttöoikeuksia.  

Pääkäyttäjä pääsee hallinnoimaan ja tutkimaan 

käyttöoikeuksia Seuran etusivulta kohdasta: Katso kaikki 

seurakäyttäjät  

Huomioithan, että seurakäyttäjäksi kutsuttavalla henkilöllä on 

oltava Sportti-ID. 

Kutsu henkilö seurakäyttäjäksi seuraavasti: 

- Kutsu henkilö syöttämällä hänen henkilötietonsa. 

Tarvitset sukunimen ja Sportti-ID:n. Henkilölle lähtee 

tieto kutsumisesta käyttäjäksi organisaatioon  

(kts. kuva) 

- Lisää kutsuttavalle henkilölle yksi tai useampi 

käyttöoikeuskokonaisuus (esim. Seurakäyttäjä 1, 

Seuratukikäyttäjä). Käyttöoikeudet valittuasi näet 

niihin liittyvät oikeudet (esim. lukuoikeus, 

käsittelyoikeus).  

- Lisää käyttäjälle myös kaikki hänelle kuuluvat 

tehtävänimikkeet (esim. puheenjohtaja, 

tähtiseuratiimiläinen). Tehtävänimikkeen perusteella 

voidaan lähettää kohdennettua viestintää. 

- Pääkäyttäjä myöntää myös Suomisport Tähtiseura-

palvelun ja OKM tukihakupalvelun käyttöoikeudet 

seuransa vastuuhenkilöille. 
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Yhteystietojen ylläpito 

 
Pääkäyttäjän huolehtii, että seuran tiedot ovat Suomisportissa ovat oikein. Jos seuran sähköpostiosoite tai 

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

Pääkäyttäjän vaihtuessa väistyvä pääkäyttäjä on velvollinen varmistamaan käyttöoikeuden siirron 

uudelle pääkäyttäjälle. Väistyvä pääkäyttäjä lisää uudelle pääkäyttäjälle käyttöoikeuden, joka sitten 

poistaa väistyvältä pääkäyttäjältä käyttöoikeuden. 

Pääkäyttäjä huolehtii, että seuran maksupalvelutoimintojen yhteyshenkilötieto on Svea Paymentsilla ajan 

tasalla (päivitys portaaliin tai ilmoitus info.payments@svea.fi). 

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 (https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/). 

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 >>  

 

Lista käyttöoikeuksista / seurat ja jaostot 

Käyttöoikeustasot ovat seurataso eli hallinnon taso ja jaostotaso eli toiminnan taso. Käyttöoikeudet ovat 

tasoriippuvaisia, seuratasolla olevat käyttöoikeudet käyvät jaostotasolla, jaostotason käyttöoikeudet eivät 

käy seuratasolla.  

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 

mailto:info.payments@svea.fi
https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/
https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu
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• 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  

• 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 


