
  

 

 

 

Useamman lisenssin ostaminen kerralla seurakäyttäjänä 
 
1. Mene osoitteeseen www.suomisport.fi ja kirjaudu seurakäyttäjänä sisään 
Suomisporttiin. 
 
2. Klikkaa sivun ylälaidasta Ostamaan. 
 
3. Valitse ”Lisenssejä liikkujille”. 
 
4. Valitse lajiksi suunnistus. 
 
5. Valitse mitä lisenssiä olet liikkujille hankkimassa. Samaan nippuun voi koota VAIN 
saman lisenssin ja vakuutuksen liikkujia! 

- Valitse kaikille nipun liikkujille vakuutusturva tai jätä vakuutus valitsematta. 
Yhteen nippuun voit koota liikkujat, joilla on SAMAT valinnat lisenssin ja vakuutuksen 
suhteen. 
 
Ohje jatkuu seuraavalla sivulla. 
  



6. Nyt olet sivulla, jossa lukee: Kenelle liikkujille olet ostamassa? 
 

 
 
Mikäli henkilö, jolle haluat ostaa lisenssin on jo tehnyt profiilin Suomisportiin, valitse 
ylin sinen palkki: ”Hae liikkujia Suomisportista täysillä tiedoilla”. 

- Hakukriteerit ovat: Etunimi, sukunimi ja sportti-ID tai henkilötunnus. 
 
7. Mikäli liikkuja ei ole vielä rekisteröitynyt Suomisportiin, hänet voidaan lisätä  
seurakäyttäjän toimesta. Lisääminen onnistuu vain yo. kuvassa näkyvän alimman 
sinisen palkin kautta: ”Tuo uusia liikkujia Excelistä”. 
 
Excelin käytön ohje: 
a) Lataa excel Suomisportista kohdasta ”Lataa tuontipohja”. 
b) Avaa excel ja ota muokkaus käyttöön. Tuo exceliin sarakkeiden mukaiset 
tiedot. Huomaa, että punaisten kolmioiden alla on tarkempia ohjeita excelin 
täytöstä. 
c) Tallenna excel tietokoneellesi. 
d) Kun tiedot on täytetty excel-pohjaan, vie excel Suomisportiin. 
e) Mikäli kaikki tiedot ovat kohdallaan, excel-vienti onnistuu ja voit jatkaa 
maksamaan. 
f) Mikäli excel-tiedostossa on jokin virhe, Suomisport antaa raportin siitä, millä 
rivillä/riveillä virhe on. Mikäli virheitä löytyy, mikään tieto ei ole siirtynyt 
Suomisportiin vaan virhe pitää korjata, tallentaa ja koko nippu pitää vielä 
uudelleen Suomisportiin. 
h) Mikäli virhe koskee Suomisportissa jo käytössä olevaa sähköpostiosoitetta tai 
puhelinnumeroa, kannattaa kyseiset tiedot poistaa excelistä ja viedä nippu 
Suomisportiin hiukan vaillinaisena. Tiedot voidaan lisätä myöhemmin ko. 
henkilön kohdalle. 
 
  



8. Voit jättää nipun odottamaan seuran ostoskoriin ja tehdä lisää nippuja. 
 
9. Kun olet tehnyt tarvitsemasi määrän nippuja ostoskoriin: 

- Seurakäyttäjä voi maksaa laskun verkkomaksuna omilla (henkilökohtaisilla) 
tiedoillaan, seuran tiedoilla (seuran verkkopankkisovelluksella) tai lisätä 
nippulaskun seuran ostoskoriin. 

- Kun nippulasku on lisätty seuran ostoskoriin, voi rahastonhoitaja käydä 
maksamassa laskun. Tällöin myös rahastonhoitajalla tulee olla seurakäyttäjän 
oikeudet Suomisportissa. 

 
10.Kun nippuun kootut lisenssit on maksettu, maksutiedot näkyvät liikkujan 
profiilissa. 
 
Lisenssin viomaantulo Irma-palvelussa: 
11.Kunkin henkilön, jolle lisenssi hankittiin, Sportti-id tulee tallentaa hänen omiin 
tietoihinsa IRMAssa. Muulla tavoin tieto lisenssin hankkimisesta ei siirry IRMAan. 
Mikäli lisenssi ostettiin käyttäjälle, joka ei vielä ole IRMAssa, tulee hänet luoda 
uutena käyttäjänä IRMAan. Samalla hänen sportti-id -numeronsa tulee tallentaa 
IRMAan. 


