
 
 

Rastilippu-palvelun ominaisuudet, kehitysvaihe lokakuu 2018 

 
Tämä luettelo Rastilippu-palvelun ominaisuuksista on tehty seuroille kuntorastitoiminnan 
suunnittelun pohjaksi. 
 
Rastilippu-palvelun version 1 (maaliskuu 2018) ominaisuudet löydät alempaa tästä dokumentista. 
 
Kehitysvaihe 2 (kesä-lokakuu 2018) on päättynyt. Seuraava kehitysjakso on vuoden 2019 
alkupuolella. 
 
Kehitysvaihe 2 
Tilanne 25.10.2018 
 
Ominaisuudet suunnistajalle 

- Mahdollisuus hakea tapahtumia lajin / kategorian perusteella, esim. yösuunnistus tai 
pyöräsuunnistus. 

- PWA-tekniikan hyödyntäminen, eli hyvä käytettävyys mobiilissa. (Päätös toukokuussa 2018, 
että ei tehdä Rastilippu-palvelulle erillisiä mobiiliapplikaatioita.) 

- Kartan latautumisen parantaminen.  
- Ohjaus tapahtuman näkymästä laitteen karttasovellukseen, kun klikkaa tapahtuman 

osoitetta. 
- Henkilön tuloksen katsominen ”korttina”, kun klikkaa nimeä tapahtuman tuloksissa.  
- Edut-välilehti suunnistajalle. Edut-sivun sisältöä hallinnoi Suunnistusliitto. 

 
Uusia ominaisuuksia seuran tapahtumahallinnassa, kun seura luo tapahtumia: 

- Mahdollisuus liittää samaa kuntorastisarjaa järjestävien eri seurojen tapahtumat saman 
tapahtumasarjan nimen alle. Tapahtumahallinnan ohje tästä täydentyy lokakuun aikana. 

- Kun tapahtumasarjaan on lisätty mainoskuva, voi kuvaan lisätä linkin, joka johtaa halutulle 
sivulle. 

- Tilastot (= raportit), esim. osallistujamäärät, jotka näkyvät tapahtumahallinnassa. 
 
Tulossa myöhemmin 

En maksa Rastilipussa -ominaisuuteen määriteltyjen eri vaihtoehtojen tilastot.  
- Mikäli seuralla on tarve saada tilastot kesän 2018 osalta, niin ne saa pyytämällä: 

katri.lilja(a)suunnistusliitto.fi 
 

Seuraavien ominaisuuksien kehittämisen aikataulut ovat riippuvaisia Suomisportin 
kehitystyöstä ja sen aikatauluista, sekä työhyvinvointisetelien osalta myös Maksuturvan ja 
työhyvinvointiseteliä tarjoavan palvelun keskinäisistä neuvotteluista. 
- Toinen hintakategoria, esim. 18 v ja nuoremmat 4 euroa. 
- Emit-kortin vuokrahinnan määritteleminen, ja maksun vastaanottaminen palvelun kautta. 
- Sarjalippu, eli mahdollisuus ostaa esim. 5 kerran lippu, jota voi käyttää vähitellen. 
- Kaverin (esim. lapsen) ilmoittaminen ja maksaminen samalla kun ilmoittaa ja maksaa itsensä. 
- Työhyvinvointisetelit / liikuntasetelit maksamisen vaihtoehtoina. Kehitysaikataulu on 

riippuvainen Maksuturvan ja palveluiden tarjoajien välisistä neuvotteluista ja kehitystyöstä. 



 

Rastilippu-palvelun ominaisuudet versiossa 1 maaliskuussa 2018 
 
Tämä luettelo Rastilippu-palvelun ominaisuuksista on tehty seuroille kuntorastitoiminnan 
suunnittelun pohjaksi. 
 
Maaliskuu 2018 
 
Kielivaihtoehdot: Suomi, ruotsi, englanti. 
 

1. Toiminnot suunnistajalle 
- Tapahtumien haku palvelusta, 
- Profiilin luominen palveluun (= taustalla toimivaan Suomisportiin), 
- Tapahtumaan ilmoittautuminen palvelussa, 
- Ilmoittautumisen maksaminen palvelussa, 
- Oma ilmoittautuminen siirtyy tapahtuman järjestäjän tulospalveluun, 
- Omien ilmoittautumisten tarkastelu, 
- Tapahtuman online-tulokset, väliajat ja ”oma tuloskortti” 
- Oma tulosrivi pysyy ylimpänä, kun katselee tuloksia kirjautuneena, 
- Oma tuloshistoria. 

 
2. Toiminnot seuroille 

- Tapahtumien luominen palveluun, 
- Ilmoittautumiset näkyvät seurakäyttäjälle Rastilipun tapahtumahallinnassa, 
- Ilmoittautuneiden yhteystiedot löytävät tarvittaessa Suomisportista, mikäli tarvitaan 

esim. etsintätapauksessa. Tiedot näkee seuran pääkäyttäjä Suomisportissa, seuran 
tapahtumissa. 

- Maksut tulevat palvelun kautta seuralle, 
- Ilmoittautumiset siirtyvät tulospalveluun, 
- Tulospalvelu lähettää tulokset online takaisin Rastilippu-palveluun, 
- Mahdollisuus lisätä seuran tapahtuman sivulle mainos. 

 
3. Maksuturva Group Oy: sopimukseen sisältyy, mm. 

- Valmis verkkokauppatoiminto, 
- Edullinen sopimus, jossa ei ole aloitusmaksua, kuukausimaksua eikä veloitusta 

tilityksistä, 
- Seuralle tunnukset Maksuturva Goup Oy:n extranettiin, jossa voi seurata tuloja esim. 

tapahtumittain, 
- Seura voi valita maksujen tilitysvälin. 

 
4. Tapahtumien ominaisuudet Rastilippu-palvelussa (vaihe 1, maaliskuu 2018) 

- Palveluun voi määritellä yhden perushinnan, jonka maksut kulkevat palvelun kautta. 
Tähän suositellaan määriteltäväksi aikuisen maksu, esim. 7 €. 

- Palveluun voi määritellä erilaisia vaihtoehtoja suunnistajalle kohtaan ”En maksa 
osallistumistani Rastilipussa”, jolloin hän voi ilmoittautua, mutta maksu peritään paikan 
päällä tai hänellä on oikeus osallistua maksutta. Vaihtoehtoja voivat olla esim: ’ 

o Seuran jäsen, ilmainen osallistuminen 
o 18 v ja nuoremmat 0 €, mikäli seuralla on tällainen hinnoittelu 
o Firmalaskutus tms. 
o Työhyvinvointisetelit / liikuntasetelit 



o Toisen seuran tapahtumasarjasta ostettu kausikortti, joka on voimassa tässä 
tapahtumassa, esim. EPSU-kortti. 

- Kausilippu, jos sellainen on käytössä. Kausilipun hintaa voi muuttaa kauden edetessä, jos 
seura haluaa. Kun suunnistaja ostaa kausilipun, hänelle muodostuu ilmoittautuminen 
joka tapahtumaan. 

- Kun suunnistaja on ilmoittautunut ja maksanut osallistumisen tapahtumaan, ei 
ilmoittautumista voi muuttaa eikä perua. 

 
5. Tapahtumien ja maksuliikenteen kytkös Rastilipussa. 

- Seura, jonka tapahtumahallinnan kautta tapahtuma luodaan Rastilippu-palveluun, tekee 
sopimuksen Maksuturva Group Oy:n kanssa. Kun sopimus Maksuturva Group Oy:n 
kanssa on kunnossa, on seuralla käytettävissään maksamisen ominaisuudet. Raha 
tilitetään sopimuksen tehneelle seuralle. 

- Mikäli samaa tapahtumasarjaa toteuttaa useampi seura yhdessä, voivat seurat valita 
kahdesta vaihtoehdosta: 

o Jokainen seura luo ne tapahtumat, jotka seura järjestää ja saa ko. tapahtumien 
maksut suoraan omalle tililleen. Syksystä 2018 alkaen eri seurojen luomat 
tapahtumat voidaan yhdistää Rastilipussa, jotta ne näkyvät yhtenäisenä sarjana 
suunnistajalle. 

o Tapahtumat luodaan yhden seuran nimissä ja Maskuturva tilittää rahat tälle 
seuralle. Järjestävillä seuroilla on keskinäinen sopimus rahojen jaosta. 
Huomaa: Maksuturvan extranetissä on mahdollista seurata tulojen kertymistä 
tapahtumakohtaisesti, jos tulot halutaan jakaa tapahtumittain. 

 
6. Palvelun ominaisuudet, joiden valmistumisen aikataulu on myöhemmin (tilanne keväällä 

2018) 
- Mobiiliapplikaatio suunnistajille (päätös toukokuussa 2018: Ei tehdä 

mobiiliapplikaatiota, vaan hyödynnetään PWA-tekniikkaa) 
- Useamman eri tuotteen hinnoittelu, esim. Aikuinen 7 €, 18 v ja nuoremmat 4 €, 
- Muiden ilmoittaminen samalla, esim. lapsen ilmoittaminen oman ilmoittamisen 

yhteydessä, 
- Vuokraemit-kortin maksaminen samalla kun maksaa ilmoittautumisen, 
- Seuran tilastot, esim. osallistujamäärät, 
- Lisää tulosgrafiikkaa, 
- Viestintä tapahtumien osallistujille. 
- Työhyvinvointisetelien tarjoajien ”maksunappeja” Rastilipussa. 

 


