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PELIPASSI 
(= OIKEUS OSALLISTUA SJL:N JÄRJESTÄMÄÄN SARJATOIMINTAAN)

• Pelipassi on kausikohtainen rekisteröintimaksu, jota ei voi irtisanoa tai peruuttaa maksun jälkeen.

• Pelipassikausi 1.5.2020-30.4.2021.

• Pelipassi oikeuttaa pelaamiseen Jääkiekkoliiton alaisissa otteluissa.

• Pelipassin lunastamalla henkilö/pelaaja sitoutuu noudattamaan Jääkiekkoliiton sääntöjä ja ohjeistuksia.

• Junioripelaajat lunastavat oman ikänsä ja sukupuolensa mukaisen pelipassin. Järjestelmä antaa mahdollisuuden vain 

syntymävuoden mukaisiin pelipassiluokkiin.

• Pelipassi on voimassa kun henkilö saa sähköpostitse vahvistusviestin pelipassin voimaantulosta.

• Pelipassit hankitaan suomisport.fi-palvelun kautta.

• Pelipassin hinta 44€

• Pelipassin hinta 10€ luokissa: Lapsipelipassi (s. 2011 ja myöh.) sekä tyttöjen ikäluokissa nuoret/juniori (s. 2005-10)



SEURAPASSI 
(= SEURAN TARJOAMAT HARRASTUKSEN ALOITUSRYHMÄT JA MATALAN KYNNYKSEN TOIMINTA)

• Seurapassi 1 (s. 1.1.2008 ja myöh.): 2€/hlö (Sporttiturvavakuutus 1e/henkilö)

• Seuran lapsille suunnatussa toiminnassa mukana oleville lapsille esim. luistelu- ja kiekkokoulut.

• Pelaajille, jotka eivät ole mukana järjestetyssä sarjatoiminnassa.

• 1.1.2013 ja myöhemmin syntyneille seurapassin vakuutus kattaa myös harjoitusottelutapahtumassa sattuneet vahingot.

• 1.1.2008 - 31.12.2012 syntyneille vakuutus ei ole voimassa ottelutapahtumissa (Leijonaliiga, harjoitusottelut).

• Vakuutus ei kata muissa urheilulajeissa sattuneita vahinkoja.

• Sporttiturva on voimassa Suomessa.

• Seurapassi 2 (s. 1.1.2003-31.12.2010): 2€/hlö (Sporttiturvavakuutus 8e/henkilö)

• Vain seura voi lunastaa www.suomisport.fi-palvelun kautta. 

• Seuran matalan kynnyksen harrastamiseen (esimerkiksi luistelu- ja kiekkokoulut, Easy Hockey).

• Vakuutus ei kata sarjatoiminnassa tapahtuvia vahinkoja.

• Vakuutus ei kata muissa urheilulajeissa sattuneita vahinkoja.

http://www.suomisport.fi-palvelun/


REKISTERÖINNIT

• Toimihenkilörekisteröinti: 28e/hlö

• Ottelupöytäkirjaan joukkueen kokoonpanon allekirjoituksellaan vahvistavalla henkilöllä tulee olla voimassaoleva toimihenkilörekisteröinti

• HUOM! Toimihenkilörekisteröinnillä ei voi toimia ottelussa pelaajan roolissa.

• Leijonaliigassa toimihenkilörekisteröinti vaaditaan vähintään joukkueen vastuuvalmentajalta ja vastuujoukkueenjohtajalta.

• Harrasterekisteröinti: 2€/hlö

• Täysi-ikäisten (ennen 1.1.2003 synt.) harrastetoiminta, esim. aikuisten kiekkokoulut, pipolätkä, yksittäiset harrasteturnaukset jne. 

• HUOM! Ei voimassa sarjatoiminnassa

MIKSI HARRASTEREKISTERÖINTI TARVITAAN?

Koko jääkiekon näkökulma: 

Yhteiskunnallisen ja valtakunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta laji hyötyy, mitä enemmän sillä on virallisia harrastajia. Harrastajien 

määrä vaikuttaa lajeja vertailtaessa mm. julkiseen rahoitukseen, tukitoimintoihin ja olosuhteiden kehittämiseen.

Seuran näkökulma: 

Paikallinen vaikuttavuus on sitä suurempi, mitä enemmän seuralla on virallisia harrastajia. Tulevaisuudessa jääkiekon harrastaminen ja 

matalan kynnyksen toiminta tulevat kasvamaan entisestään ja seurojen suuruusvertailussa olisi järkevää näkyä kaikki lajin harrastajat. 

Tämä vaikuttaa mm. paikalliseen tukeen, alueen olosuhteiden kehittämiseen ja alueellisiin liiton tukitoimintoihin.



POHJOLA VAKUUTUKSEN SPORTTITURVA-VAKUUTUS

• Kattava urheilijaturvavakuutus

• Hoitokorvaus 15 000 €:n saakka/tapaturmaa kohti

• Korvataan ilman ulkoista tekijää eli äkillinen liike riittää tai voimanponnistus

• Myös fysioterapiaa voidaan korvata myös jos sitä annetaan leikkaushoidon sijasta olkapää- tai polvivahinkoon

• Terveysmestaripalvelu (puh. 0100 5225), jokaisena päivänä klo 7-23. Sairaanhoitajat vain sinua varten. Ei turhia lääkärikäyntejä, 

kun soitosta jää jälki järjestelmiin. 

• Vakuutuksen voimaantulo 

• Sporttiturva tulee voimaan takautuvasti 1.5.2020 alkaen, kun maksat sen kesäkuun 2020 aikana. Jos maksat Sporttiturvan 

myöhemmin, tulee se voimaan maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä. 

• Sporttiturvavakuutus on määräaikainen ja päättyy automaattisesti 30.4.2021

• Missä tilanteessa sporttiturva on voimassa?

• Ottelu/kilpailu/turnaus

• Harjoitus, joka on lajille ominaista tai valmennusohjelman mukaista

• Kilpailumatkalla ja koulutus-, liikunta- ja valmennusleirillä koko ajan sekä näihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla  

kotimaassa ja ulkomailla enintään 3 kk:n pituisilla matkoilla.



PELIPASSI- JA VAKUUTUSLUOKAT 2020-21

PELIPASSILUOKAT (Vakuutusnumero 06-21659):
Pienin 

syntymäpäivä

Suurin 

syntymäpäivä
Pelipassi € Vakuutus €

Hinta pelipassi+

vakuutus

Aikuisten pelipassi, kilpasarjat (Suomi-sarja, U20 SM-liiga ja Mestis, U18-SM-sarja) 31.12.2004 44 € 350 € 394 €

Aikuisten pelipassi, muut sarjat 31.12.2004 44 € 260 € 304 €

Naiset/tytöt-pelipassi 31.12.2004 44 € 165 € 209 €

Nuorten pelipassi pojat 1.1.2005 31.12.2007 44 € 82 € 126 €

Junioripelipassi pojat 1.1.2008 31.12.2010 44 € 65 € 109 €

Nuorten pelipassi, tytöt 1.1.2005 31.12.2007 10 € 82 € 92 €

Junioripelipassi tytöt 1.1.2008 31.12.2010 10 € 65 € 75 €

Lapsipelipassi 1.1.2011 31.12.2020 10 € 8 € 18 €

Harraste/tuomaripelipassi 31.12.2004 44 € 125 € 169 €

7 VRK:N VAKUUTUS (Vakuutusnumero 06-221659) : Pelipassi € Vakuutus €

7 vrk Tryout kilpa 31.12.2004 44 € 50 € 94 €

7 vrk Harraste (+pelipassin tai harrasterekisteröinnin kanssa) 31.12.2004 30 €
Pelipassi/harrasterek. 

+30€

SEURAPASSIT (Vakuutusnumero 06-221659) Seurapassi € Vakuutus €
Hinta seurapassi+

vakuutus

Seurapassi 1 1.1.2008 31.12.2020 2 € 1 € 3 €

Seurapassi 2 1.1.2003 31.12.2010 2 € 8 € 10 €

REKISTERÖINNIT Rekisteröinti € Hinta rekisteröinti

Toimihenkilörekisteröinti 31.12.2002 28 € Ei vakuutusta 28 €

Harrasterekisteröinti 31.12.2007 2 €
Harraste/tuomari tai 

7vrk:n vakuutus
2 €+vakuutus



OLYMPIAKOMITEAN TUPLATURVA-VAKUUTUS 

• Tuplaturva sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen

• Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus

• Tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville 

sattuvia tapaturmia. Omavastuu on vuonna 2020 on 100 euroa.

• Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.

• Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.

• Myös matkalla vapaaehtoistyöhön sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.

• Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.

• Tutustu tarkemmin: https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/tuplaturva/

• HUOM! Tuplaturvan vakuutus ei ole yhtä kattava kuin Sporttiturvassa.

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/tuplaturva/


SUOMISPORTIN KIRJAUTUMINEN

• Pelipassit lunastetaan Suomisportin kautta. Miten kirjaudun Suomisporttiin? 

• Suomisport-palveluun kirjaudutaan tilaamalla kertakirjautumislinkki joko sähköpostiisi tai kertakirjautumiskoodi 

matkapuhelimeesi. www.suomisport.fi

• 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. Tilin luomiseen menee vain muutama 

minuutti.

• Vanhemman/huoltajan roolissa on ensin kirjauduttava Suomisporttiin ja sen jälkeen lisättävä huollettava oman tilin alle.

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

• Suomisportin usein esitetyt kysymykset https://info.suomisport.fi/faq-kysymykset/

http://www.suomisport.fi/
https://youtu.be/r4UScEULX10
https://info.suomisport.fi/faq-kysymykset/


PELIPASSIN OSTAMINEN

1. Mene osoitteeseen www.suomisport.fi ja kirjaudu omille sivuillesi Suomisporttiin. 

Alle 18-v. huoltaja voi hankkia huollettavalleen pelipassin, mikäli huollettava on lisätty huoltajalle huollettavaksi

2. Mene ylänavigaatiosta kohtaan ostamaan

3. Valitse lisenssejä/pelipasseja liikkujille →

4. Valitse kenelle pelipassia ollaan hankkimassa: Itselle, lapselle tai lapselle, jonka tiedot eivät ole vielä sporttirekisterissä.

5. Hae laji ”Jääkiekko” →

6. Valitse sopiva tuote esim. Aikuisten pelipassi → HUOM! Sinulle tarjotaan vain sinulle syntymävuoden mukaan kuuluvia pelipasseja. 

Tarkista etukäteen, mikä on sinulle soveltuva peliapassiluokka.

7. Valitse tarvitsevatko vakuutusta → HUOM! Vakuutusta valitettaessa sarjataso, millä pelaat (aikuisten pelipassi)

8. Saat kertauksen valitusta pelipassista/vakuutuksesta → Jos kaikki on oikein SIIRRY MAKSAMAAN

9. Hyväksy rastittamalla pelipassin ostoehdot →

10. Valitse haluamasi maksutapa →

11. Hyväksy rastittamalla pelipassin ostoehdot →

12. Siirry maksamaan pelipassi oman pankkisi verkkomaksuun/ voit maksaa kortilla tai ottaa laskuvaihtoehdon →

HUOM! Mikäli valitset vaihtoehdoksi laskun, siirryt automaattisesti SVEA Rahoituksen asiakkaaksi. Kaikki laskua koskeva asiointi käydään 

SVEA Rahoituksen asiakaspalvelun kanssa. Jos laskua ei makseta, tulee siitä muistutuslasku SVEA Rahoitukselta.

http://www.suomisport.fi/


MITEN SEURA MAKSAA PELIPASSIT?
HUOM! HENKILÖLLÄ TULEE OLLA SUOMISPORTIN SEURAKÄYTTÄJÄOIKEUDET (SEURA HALLINNOI)

1. Käy lataamassa excel-pohja täältä, täytä pyydetyt harrastajien tiedot excel-pohjaan.

2. Mene osoitteeseen www.suomisport.fi ja kirjaudu organisaatiokäyttäjänä sisään Suomisporttiin. Mikäli sivusto aukeaa 

henkilökohtaiseen profiilisi vaihda seuraprofiiliin sivuston oikeasta yläreunasta oman nimesi kohdalta.

3. Mene ylänavigaatiosta kohtaan ostamaan

4. Valitse lisenssejä/pelipasseja liikkujille →

5. Hae laji ”Jääkiekko” →

6. Valitse sopiva tuote esim. seurapassi  →

7. Valitse tarvitsevatko liikkujat vakuutusta  →

8. Valitse tuo uusia liikkujia excelistä →

9. Valitse haluan tuoda liikkujia täysillä tiedoilla tai haluan tuoda liikkujia sportti-id:llä →

10. Lataa excel →

11. Tuo liikkujat nippuun →

12. Lisää liikkujat nippuostoon →

13. Valitse ”valitut liikkujat” ja poista mahdolliset virheet (esim. harrastajalla on jo valmiiksi pelipassi)

14. Kun liikkujat on valittu nippuun, voi organisaatiokäyttäjä joko maksaa laskun verkkomaksuna omilla (henkilökohtaisilla) 

tiedoillaan, seuran tiedoilla (seuran verkkopankkisovelluksella) tai lisätä nippulaskun seuran ostoskoriin, josta esim. 

rahastonhoitaja voi käydä sen maksamassa.  

https://www.dropbox.com/s/sn3lgernmmydg1s/suomisport_excelpohja_kaikki_tiedot.xlsx?dl=1
http://www.suomisport.fi/


LISÄÄ OHJEITA

• Suomisport usein esitetyt kysymykset: https://info.suomisport.fi/kysymykset/

• Tuoteselosteet: http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/pelipassit#pelipassien-vakuutusten-tuoteselosteet

• Jääkiekkoliiton pelipassiohjeistus seuroille: http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/pelipassit

https://info.suomisport.fi/kysymykset/
http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/pelipassit#pelipassien-vakuutusten-tuoteselosteet
http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/pelipassit


VAHINGON SATTUESSA (SPORTTITURVA-VAKUUTUS)

• Vahinko sattui - Ota yhteys Pohjola Terveysmestari -palveluun:

• Pohjola Terveysmestari palvelee numerossa 0100 5225 tai Pohjola Sairaala -sovelluksessa. Puhelun hinta on

normaali matkapuhelin- tai paikallisverkkomaksu. Pohjola Terveysmestari -palvelun tarjoaa Pohjola Terveys Oy.

• Saat Pohjola Terveysmestarilta asiantuntijan arvion oireistasi ja sinut ohjataan tarvittaessa suoraan sopivalle ammattilaiselle 

hoidettavaksi lähimpään Pohjola Sairaalaan tai OP:n lääkärikumppanin vastaanotolle.

• Terveysmestari varmistaa maksullisten lääkäripalvelujen yhteydessä mitä vakuutuksesi kattaa ja hoitaa korvausasian puolestasi. 

Maksat korvattavasta hoidosta paikan päällä vain mahdollisen omavastuun.

• Jos lääkärikäyntiä ei tarvita, saat selkeät kotihoito-ohjeet, joiden avulla hoidat itsesi kuntoon.

• Palveluaikojen ulkopuolella tai akuuteissa kiiretapauksissa voit mennä mihin tahansa lääkäriin tai sairaalaan saadaksesi ensiapua. 

Maksa lääkärikulut ensin itse ja tee sitten vahinkoilmoitus OPmobiilissa tai OP:n verkkopalvelussa.



PELIPASSIN/ VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN TAI MUUTOS

• Mikäli pelaaja haluaa korottaa vakuutusturvaa esim. vakuutuksettomasta pelipassista vakuutukselliseksi, tulee hänen tehdä 

pelipassiin liittyvän vakuutuksen korotus Suomisport-palvelussa.

• Mene "osta pelipassi" ja tämän jälkeen "haluan täydentää ostamaani lisenssiä/pelipassia vakuutuksella”

• Valitse sinulle annetuista vakuutusvaihtoehdoista oikea ja siirry maksamaan vakuutus.

• Vakuutus tulee voimaan maksuhetkestä, kunhan sinulta tarvittaessa löytyy kuitti maksusta (jos vahinko on sattunut vakuutuksen

maksupäivänä)

• Harraste/tuomaripelipassin muutos aikuisten pelipassiksi:

• Mene tekemään suomisport.fi palvelussa ostotapahtuma loppuun saakka. Palvelu ilmoittaa, että sinulla on jo voimassa oleva 

pelipassi ja muuttaa samanhintaisen pelipassin (44e) aikuisten pelipassiluokkaan ilman lisämaksua.

• Vakuutuksen irtisanominen tapahtuu aina op.fi -palvelussa. OP:n irtisanomiskulut ovat aina vähintään 16 € riippuen siitä, kuinka 

kauan vakuutus on ollut voimassa.

• Jääkiekkoliitto palauttaa vakuutuksesta OP:n ilmoittaman summa irtisanomisen yhteydessä ilmoitetulle tilille.

• Pelipassi on kausikohtainen rekisteröintimaksu, jota ei voi irtisanoa tai peruuttaa maksun jälkeen.

https://www.op.fi/


KIITOS!


