
Lisenssin lunastaminen 

 

Kansallisen kilpailun kilpailusarjoissa, SM-kilpailuissa ja arvokkaammissa kilpailuissa osanottajalla tulee 

olla maksettuna kyseisen kilpailukauden lisenssi. Myös muissa kilpailuissa voidaan vaatia lisenssi 

lunastetuksi. 

Lisenssi on voimassa kalenterivuosittain. Kussakin kilpailussa tulee olla lunastettuna kilpailupäivän 

mukaisen vuoden lisenssi. 

Koska kyseisen vuoden lisenssi voi lunastaa vasta kyseisenä vuonna eli tammikuun 1. päivästä alkaen, 

hallinnoidaan tammikuun alun hiihtosuunnistuskilpailujen lisenssipakko asia toisin, mikäli kyseisten 

kilpailujen ilmoittautuminen aukeaa jo edellisen vuoden puolella. Osanottajien ei tarvitse kantaa tästä 

huolta. 

 

Lisenssi voidaan lunastaa vain henkilölle, joka on IRMAssa. Uusi henkilö on siis ensin rekisteröitävä 

IRMAan, vasta sen jälkeen hänelle voidaan lunastaa lisenssi. 

 

 

Lisenssin lunastaminen yksityishenkilönä 

1. Kirjaudu IRMAan seuran suunnistajana. 

2. Valitse ”Lunasta lisenssejä” –kohta vasemmalta. 

3. Listalle tulevat automaattisesti näkyviin käyttäjän suunnistuskaverit, joilla ei ole vielä lunastettua 

lisenssiä. Henkilö itse ei tule listalle automaattisesti, ellei hän ole lisättynä itsensä 

suunnistuskavereihin. 

4. Listaan voit lisätä niitä henkilöitä (myös muita kuin itsesi), joille haluat lunastaa lisenssejä 

painamalla Lisää. 

Useita henkilöitä pääsee valitsemaan hakutulosikkunasta näppäin komennoilla shift+hiirellä 

valinta tai ctrl+hiirellä valinta. Myös hakuvalinnan Suunnistuskaverit käyttö on suositeltavaa 

esimerkiksi, jos suunnistuskavereihin on tallentanut omat perheenjäsenet. 

5. Listalta voi poistaa henkilön valitsemalla poistettavan henkilön aktiiviseksi listassa ja painamalla 

Poista. 

6. Kullekin henkilölle on valittavissa Kauden lisenssi –sarakkeen alasvetovalikosta ikään sopiva 

lisenssi.  

Jos henkilölle ei ole tallennettu hänen tietoihinsa syntymäaikaa, ei voi lunastaa mitään lisenssiä 

(syntymäaika on oltava lisenssiä lunastettaessa). Vakuutuksellisen lisenssin lunastamisen 

edellytyksenä on, että henkilön tiedoissa on ilmoitettu myös henkilötunnuksen loppuosa 

(vakuutusyhtiön vaatimus). 

 

 



 

 

7. Valitut lisenssit siirrytään maksamaan painamalla Lunasta lisenssi. 

8. Painamalla seuraavassa näytössä Siirry verkkomaksamiseen siirryt Suomen Verkkomaksut Oy:n 

sivulle, jossa voit maksaa lisenssin tai lisenssit käyttämällä verkkopankkitunnuksia tai 

luottokortilla. 

Painamalla Peruuta maksaminen peruutat maksamisen ja samalla kaikki tekemäsi henkilö- ja 

lisenssivalinnat tyhjenevät eli tilanne nollautuu.  

Painamalla Palaa maksaminen keskeytyy ja palaat edelliseen näyttöön. 

 

 

9. Suomen Verkkomaksut Oy:n puolella sinua opastetaan maksamisessa eteenpäin valitsemasi 

maksutavan ja pankin mukaisesti. Maksamiskulu peritään maksajalta eli lisätään maksettavaan 

summaan. Maksamiskulut ovat seuraavat: 

  - maksaminen Nordean pankkitunnuksilla 0,69 €/maksutapahtuma kokonaisuudessaan 

  - maksaminen muiden pankkien pankkitunnuksilla 0,54 €/maksutapahtuma  

     kokonaisuudessaan 

  - maksaminen luottokortilla (Luottokunnan myöntämät kortit Visa, Visa Electron ja  

     Mastercard)  8,00 € / maksutapahtuma kokonaisuudessaan 

 

Lisenssin lunastaminen seurana 

1. Kirjaudu IRMAan seuran seuran pääkäyttäjänä. 

2. Valitse ”Lunasta lisenssejä” –kohta vasemmalta. 

3. Listalle tulevat automaattisesti näkyviin käyttäjän suunnistuskaverit, joilla ei ole vielä lunastettua 

lisenssiä. Henkilö itse ei tule listalle automaattisesti, ellei hän ole lisättynä itsensä 

suunnistuskavereihin. 

4. Listaan voit lisätä niitä henkilöitä (myös muita kuin itsesi), joille haluat lunastaa lisenssejä 

painamalla Lisää. 

Useita henkilöitä pääsee valitsemaan hakutulosikkunasta näppäin komennoilla shift+hiirellä 

valinta tai ctrl+hiirellä valinta. 

5. Listalta voi poistaa henkilön valitsemalla poistettavan henkilön aktiiviseksi listassa ja painamalla 

Poista. 

6. Kullekin henkilölle on valittavissa Kauden lisenssi –sarakkeen alasvetovalikosta ikään sopiva 

lisenssi.  

Jos henkilölle ei ole tallennettu hänen tietoihinsa syntymäaikaa, ei voi lunastaa mitään lisenssiä 

(syntymäaika on oltava lisenssiä lunastettaessa). Vakuutuksellisen lisenssin lunastamisen 



edellytyksenä on, että henkilön tiedoissa on ilmoitettu myös henkilötunnuksen loppuosa 

(vakuutusyhtiön vaatimus). 

7. Valitut lisenssit siirrytään maksamaan painamalla Lunasta lisenssi. 

8. Painamalla seuraavassa näytössä Siirry verkkomaksamiseen siirryt Suomen Verkkomaksut Oy:n 

sivulle, jossa voit maksaa lisenssin tai lisenssit käyttämällä verkkopankkitunnuksia tai 

luottokortilla. 

Painamalla Peruuta maksaminen peruutat maksamisen ja samalla kaikki tekemäsi henkilö- ja 

lisenssivalinnat tyhjenevät eli tilanne nollautuu.  

9. Suomen Verkkomaksut Oy:n puolella sinua opastetaan maksamisessa eteenpäin valitsemasi 

maksutavan ja pankin mukaisesti. Maksamiskulu peritään maksajalta eli lisätään maksettavaan 

summaan. Maksamiskulut ovat seuraavat: 

  - maksaminen Nordean pankkitunnuksilla 0,69 €/maksutapahtuma kokonaisuudessaan 

  - maksaminen muiden pankkien pankkitunnuksilla 0,54 €/maksutapahtuma  

     kokonaisuudessaan 

  - maksaminen luottokortilla (Luottokunnan myöntämät kortit Visa, Visa Electron ja  

     Mastercard)  8,00 € / maksutapahtuma kokonaisuudessaan 

 

 

 


