
OHJE VAKUUTUKSEN JA KILPAILULUVAN HANKINTAAN 
 
Vakuutus (Sporttiturva) sisältyy v. 2010 ja tätä myöhemmin syntyneiden lisenssiin. 

 Nuorten lisenssi: 2010–2015 aikana syntyneet 25 euroa (sis. Sporttiturvan) 
 Lasten lisenssi: 2016 ja myöhemmin syntyneet 10 euroa (sis. Sporttiturvan) 

Lisenssit ovat voimassa 1.10.2022–30.09.2023. Tarkempi hinnasto tämän ohjeen lopussa. 
 

 
 

Tilin luominen ja lisenssin ostaminen Suomisportista 
 
Lisenssit lunastetaan Suomisport-palvelussa: www.suomisport.fi 
Jokaisen lisenssin hankkijan tulee aluksi kirjautua tai rekisteröityä Suomisport-palveluun. Alaikäisen lapsen 
lisenssi hankitaan kuitenkin huoltajan profiilin kautta. Anna sähköpostisi tai puhelinnumerosi ja paina 
lähetä minulle kirjautumiskoodi. Saat koodin joko sähköpostiin tai puhelinnumeroosi, riippuen kumman 
olet kenttään kirjoittanut. Kirjautumiskoodi on kertakäyttöinen ja voimassa 10 minuuttia. 
 
 

 

 

Anna kenttään saamasi kertakirjautumiskoodi. 

 

 
 
 
 



Mikäli sinulla ei vielä ole omaa Sporttitiliä, järjestelmä ohjaa sinut luomaan itsellesi tilin, kun kirjaudut 
kirjautumiskoodilla palveluun. Tilin luonnin jälkeen vahvistetaan sähköposti. 
 

 
 
Mikäli toimit vanhemman/huoltajan roolissa, tulee sinun ensin kirjautua omalle Sporttilillesi. 
Jos lapsellasi ei ole omaa Sporttitiliä, niin voit luoda tilin omalta Sporttitililläsi.  
 
Valitse oikealta ylhäältä valikosta ”Lisää huollettava” ja täytä tiedot. 
 

 
 
 

LISENSSIN OSTAMINEN 
 
Aloita osto valitsemalla ”Ostamaan”. 
 

 
 



Valitse: ”lisenssin/pelipassin tai vakuutuksellisen lisenssin/pelipassin” 
 

 
 
Huomaa, yleisurheilulisenssiin sisältyy 13-vuotiaille ja nuoremmille automaattisesti Sporttiturva 
(vakuutus). 14-vuotiaiden ja vanhempien lisenssiin ei Sporttiturva kuulu, vaan halutessaan vakuutuksen 
se pitää ostaa erikseen. 
 
Jos olet ostamassa lisenssiä lapsellesi, mutta et ole häntä vielä liittänyt tiliisi, ohjaa järjestelmä luomaan 
huolettavan tiedot, kun tästä näkymästä valitaan ”Lapselleni”. 
 

 
 
Valitse lajiksi ”Yleisurheilu | Suomen Urheiluliitto ry”  
 

 
 
Ohjelma ehdottaa automaattisesti oikeaa lisenssiä 
(kuvassa mallina näkyy aikuisten lisenssi). 
 

 
 
Tämän jälkeen valitaan seura. Edustusoikeutesi on sidottu valitsemaasi seuraan. Valitse ”Iisalmen Visa”. 
 

 
 



14-vuotiaiden ja vanhempien kohdalla tulee kysymys halutaanko ostaa myös vakuutus, sen voi ostaa 
tästä. Vakuutuksen pystyy ostamaan myös jälkeenpäin. 
 
Varmista vielä yhteenvedosta, että kaikki on kunnossa. Tarvittaessa pääset muuttamaan tekemiäsi 
valintoja klikkaamalla yhteenvedon kohtia. Kun kaikki on kunnossa, klikkaa ”Hyvältä näyttää, jatketaan 
maksamaan”. Tämän jälkeen sinua pyydetään vielä täydentämään osoitetietosi, jos niitä ei vielä ole 
profiilissasi. 
 
Valitse haluamasi maksutapa ja siirry suorittamaan maksu. Suorita maksu valitsemallasi maksutavalla ja 
tämän jälkeen palaa myyjän palveluun. Saat ostoksesi maksutiedot sähköpostiisi ja näet ostamasi 
lisenssin ja vakuutuksen tiedot aina omassa profiilissasi. 
 
 
 

YLEISURHEILULISENSSIT JA HINNAT 

Lisenssikauden 2022–2023 tavoitteena on, että seuran jokaisella harrastajalla on lisenssi. Lisenssi tuo 

harrastajan lajin piiriin ja lapsille ja nuorille kattavan Sporttiturva -vakuutuksen. Suomen Urheiluliiton 

liittovaltuuston päätöksellä lisenssi on pakollinen kilpailulupa kaikissa virallisissa yleisurheilukilpailuissa.  

 
Yleisurheilulisenssien hinnat kaudelle 2022–2023 

 Aikuisten lisenssi: 2009 tai aiemmin syntyneet 35 euroa (ei sisällä Sporttiturvaa) 
 Nuorten lisenssi: 2010–2015 aikana syntyneet 25 euroa (sis. Sporttiturvan) 
 Lasten lisenssi: 2016 ja myöhemmin syntyneet 10 euroa (sis. Sporttiturvan) 

Ostaessa lisenssejä, joihin kuuluu vakuutus, tulee valita lisenssin lisäksi 8€ vakuutusosuus. 

Sporttiturva -vakuutuksen hinnat 2009 ja aiemmin syntyneille 

 Sporttiturva C: 2006–2009 syntyneet 45 euroa 
 Sporttiturva B: 2004–2005 syntyneet 65 euroa 
 Sporttiturva A: 1983–2003 224 euroa 

Voimassaoloaika 
Lisenssit ovat voimassa 1.10.2022–30.09.2023 

SPORTTITURVA astuu voimaan 1.10.2022, kun maksat sen lokakuun 2022 aikana. Jos maksat sen 
myöhemmin, se astuu voimaan maksupäivänä klo 23.59 tai maksuhetkellä. Säilytä maksutosite, 
josta käy ilmi maksuaika. Sporttiturvan voimassaolo päättyy 30.9.2023. 


