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Vaihe 1: 
Henkilöiden 
lisääminen laskulle

• Lisää ensimmäisen henkilön etunimi, 
sukunimi ja henkilötunnus (kaikki tiedot 
pakollisia)

Henkilötunnus ja henkilön nimi ei täsmää?

• Tarkista nimen kirjoitusasu (mikäli 
sukunimesi on vaihtunut ja järjestelmä ei 
hyväksy uutta, syötä edellinen 
sukunimesi)

• Tarkista, että henkilötunnus on kyseisen 
henkilön

• Tarkista pelaajalta/huoltajalta, että 
tiedot ovat oikein

• Jos et pääse lomakkeella eteenpäin, ota 
yhteys Pesäpalloliittoon
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Vaihe 1: 
Henkilöiden lisääminen laskulle

• Vihreällä painikkeella pääset lisäämään samalle laskulle useampia henkilöitä 

• Jos ostat vain yhden lisenssin, jatka lisenssien valintaan sinisellä painikkeella

• Mikäli haluat poistaa henkilön, paina nimen vieressä olevaa rastia
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Vaihe 2: Lisenssien valinta
• Näet henkilöllä voimassa olevan lisenssin, klikkaa KOROTA-painiketta, jolloin järjestelmä tarjoaa 

ne vaihtoehdot, jotka kyseisenä vuonna syntyneelle henkilölle voi korottaa

• Klikkaamalla sinistä Valitse-painiketta, saat näkyviin vakuutuksellisen/vakuutuksettoman 
vaihtoehdon sekä tarkemman kuvauksen kenelle lisenssi on tarkoitettu.

• Korotustoiminnossa maksettavaksi jää lisenssien välinen erotus, joka näkyy valintapainikkeen 
vasemmalla puolella

• Vakuutuksen lisätiedot pääset lukemaan tuoteselosteesta, tutustuthan siihen huolella ennen 
ostoa

• Mikäli valitset vakuutuksettoman vaihtoehdon lisenssissä, jossa vakuutus on pakollinen, on 
pelaajan/huoltajan vastuulla, että hänellä voimassa oleva vakuutus (joka kattaa kyseisen 
toiminnan). Vakuutustietoja ei kysytä lisenssin ostossa. 

• Jokaiseen lisenssiin lisätään 0,50 € pankkipalvelumaksu 

• Alla esimerkki: 
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Vaihe 3: 
Yhteystietojen 
tarkistaminen

• Tarkista, että yhteystiedot ovat oikeat tai 
muokkaa niitä tarvittaessa

• Valitse seura (mikäli pelaaja pelaa 
useammassa seurassa, valitse ylimmän 
pelattavan sarjatason seura)

• Tietojen tulee olla sen henkilön, kenelle 
lisenssi ostetaan (maksajan tiedot 
kysytään tarvittaessa seuraavassa 
vaiheessa (usealle tai alaikäiselle 
ostettaessa))

• Mikäli lapsella ei ole omaa 
sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, 
täytä tässä tapauksessa huoltajan 
puhelinnumero (ei seuran tai maksajan)

17.3.2020 www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit 6

Varmista viimeistään tässä 
vaiheessa, että ”Yhteensä” 
summa on oikein. Mikäli 
summana näkyy kokonaan 
uuden lisenssin summa, 
palaa takaisin edelliselle 
sivulle ja varmista että 
olet valinnut korota-
vaihtoehdon. 



Vaihe 4: 
Maksajan tiedot

• Valitse onko maksaja se henkilö, jolle 
lisenssi ostetaan vai joku muu

• Kaikki tähdellä merkatut tiedot ovat 
pakollisia

• Varmistathan että tiedot on oikein 
kirjoitettu, etenkin sähköpostiosoite, 
sillä siihen tulee ostotapahtuman 
vahvistusviesti
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Huom! Maksajan tiedot kysytään vain 
jos lisenssejä ostetaan usealle henkilölle 
tai alaikäiselle. Yksittäisissä ostoissa 
täysi-ikäiselle maksajan tietoja ei kysytä.


