
Lisenssin/passin osto-ohje



1. Rekisteröityminen ja 
kirjautuminen Suomisportiin

• Suomisport-palveluun rekisteröidytään ja kirjaudutaan 
tilaamalla kertakirjautumislinkki joko sähköpostiisi tai 
kertakirjautumiskoodi matkapuhelimeesi.

• Katso tästä ohjevideo sporttitilin luontiin / kirjautumiseen.

• Saat vastausviestissä sähköpostiin kirjautumislinkin, tai jos 
olet tilannut koodin matkapuhelimeesi, saat 4-numeroisen 
kirjautumiskoodin tekstiviestillä. Kirjautumiskoodi on 
kertakäyttöinen ja voimassa 10 minuuttia (sähköpostin 
kirjautumislinkki 30 minuuttia). Saatuasi kirjautumislinkin, 
klikkaa sitä ja luo itsellesi oma Suomisport-sporttitili.

• Alaikäisten kohdalla huoltajan on ensin luotava oma
sporttitili ja sen jälkeen lisättävä huollettava oman tilin alle 
kohdasta Lisää lapsi.

• Jos alaikäisellä huollettavalla on oma puhelinnumero ja 
sähköposti, ne lisätään huollettavan tietoihin. Näin 
huollettava pystyy lataamaan Suomisportin 
mobiilisovelluksen myös omaan puhelimeensa.

• Tilin luomisen ongelmatilanteissa ota yhteyttä 
suomisport@olympiakomitea.fi

• Lataamalla Suomisport-mobiilisovelluksen puhelimeesi 
kertakirjautumista ei tarvita aina uudelleen vaan palvelu 
kulkee aina taskussasi.

Selainversio www.suomisport.fi

Lataa Suomisportin
mobiilisovellus 

puhelimesi sovelluskaupasta

https://youtu.be/r4UScEULX10
mailto:suomisport@olympiakomitea.fi
http://www.suomisport.fi/


2. Ostamaan

• Kirjautumisen jälkeen pääset
profiilisi etusivulle

• Klikkaa painiketta Ostamaan



3. Mitä olet 
ostamassa?

• Klikkaa kohtaa
Lisenssin/pelipassin tai 
vakuutuksellisen
lisenssin/pelipassin



4. Kenelle olet 
ostamassa? 

• Valitse ostatko
lisenssiä/passia itsellesi vai
huolettavallesi

Peppi Pesäpalloilija



5. Valitse laji

• Kirjoita hakukenttään
pesäpallo ja valitse Pesäpallo, 
Suomen Pesäpalloliitto

• Baseball/Sotfball-lisenssiä
ostettaessa kirjoita hakuun
Baseball Baseball/Softball-lisenssiä ostettaessa, 

kirjoita hakuun Baseball



6. Valitse oikea tuote ja seura

• Meneillään olevan kauden lisenssit ja passit
listautuvat sivulle

• Järjestelmä tarjoaa henkilön iän puolesta
mahdolliset lisenssit ja passit

• Valitse oikea tuote

• Tuotteen valinnan jälkeen kirjoita hakuun
seuran nimi ja valitse oikea seura

• Ns. “seurattomien” kohdalla, valitse Seura
tuntematon (+ oikea alue), 

(esim. Seura tuntematon, Läntinen alue)



7. Lisää vakuutus

• Sivulle tulee valittavaksi
mahdollinen vakuutus

• Valitse vakuutus tai klikkaa
Olen jo hankkinut
vakuutuksen muualta, jos
sinulla/huolettavalla on 
vastaava urheiluvammat
korvaava vakuutus jo 
hankkittuna muualta

• Huom! Pesispassi ei ole 
ostettavissa ilman
Sporttiturva-vakuutusta



8. Yhteenveto ja 
maksaminen

• Järjestelmä näyttää
yhteenvedon valinnoistasi

• Jos tiedot ovat oikein, klikkaa
Hyvältä näyttää, jatketaan
maksamaan

• Valitse maksutapa ja siirry
maksamaan

• Lisenssi/passi näkyy maksun
jälkeen oman tai huolettavan
profiilin etusivulla


