
Snabbguide för köp av licens 
 

1. Logga in i din egen förenings Hoika-medlemsregister. Du kan antingen använda den direkta länken 

på föreningens sida eller logga in här.  

 

2. Logga in antingen från gymnastens konto eller administratörens konto. Kontrollera på sidan ”Omat 

tiedot” (egna uppgifter) att gymnastens uppgifter är korrekta och att personnummer finns insatt. 

Spara uppgifterna genom att trycka Tallenna (spara) nere på sidan.  

 

3. Klicka till vänster på ”Lisenssien osto” ”Köp av licens” 

 

 

 

4. Välj ”Urheilija” (idrottare), ”Valmentaja” (tränare) eller ”Tuomari” (domare) 

 

 

 

 



5. Välj som användare, den du köper en licens för. Denna fråga kommer upp bara om du har en 

underanvändare. 

 

 

 

6. Kontrollera att personuppgifterna (”Henkilötiedot”) är gymnastens och att de är korrekta. Fyll i 

saknad information. 

 

Om Hoika föreslår en förälders eller en annan persons uppgifter, har du antingen valt fel användare 

eller loggat in på fel användarkonto. Starta licensköpet på nytt och välj rätt användare eller logga in 

på gymnastens användarkonto. 

 

Om ”Sportti ID” fältet är tomt behöver inget ifyllas. Om gymnasten redan har en ”Sportti ID” visas 

den automatiskt. 

 

 

  



7. Välj vilken gren (laji) du vill köpa licens för. Om du inte vet vilken grenen är, kontakta din egen 

tränare. 

 

 

 

8. Välj nivå för licensen (Stara, Harraste, Kilpa B eller Kilpa A) i enlighet med vilka tävlingar du vill delta 

i. Om du inte vet vilken licensnivå du behöver, kontakta din egen tränare. 

 

Om du inte hittar den licens du vill ha, har du antagligen redan valt eller köpt licensen tidigare. Gå 

till sidan ”Lisenssit”(licenser) under ”Omat tiedot” (egna uppgifter). Om du har köpt en licens, kan 

du se det här och du kan betala en licens som du tidigare har valt (”Maksa”). Bilden finns i slutet av 

guiden. 

 

 

 

9. Välj om du vill köpa en licens med försäkring (vakuutuksella) eller utan försäkring (ilman 

vakuutusta).  

 

Obs! Om man köper en licens utan försäkring måste licensinnehavaren ha en egen försäkring som 

ersätter idrottsskador för att kunna delta i Gymnastikförbundets tävlingsverksamhet. 

 

Du kan också köpa försäkringen i efterskott. 

 



Om du redan har försäkring (”Sporttiturva”) för en gren, läs här hur du ska göra med en ny 

försäkring. 

 

 

 

10. Kontrollera i sammandraget att alla uppgifter och val är korrekta. Om du upptäcker fel kan du 

ändra på licensen genom att välja ”Muuta lisenssiä” eller avbryta köpet helt (”Peruuta osto”). 

 

11. Innan du godkänner köpet måste du bekräfta att du har läst produkt- och licensvillkoren. 

Licensinnehavaren måste också förbinda sig att följa Finlands antidopingregelverk och 

Gymnastikförbundets allmänna tävlings- och disciplinregler. 

 

 

 

12. Klicka på ”hyväksy” (godkänn) och sedan kan du betala licensen med hjälp av nätbankskoder. 

 

13. Efter att betalningen slutförts kan du kontrollera den köpta licensens status och försäkringen på 

sidan ”Omat tiedot” (egna uppgifter) under ”Lisenssit”(licenser). 

https://www.voimistelu.fi/ukk_lisenssit#toinenvakuutus


 

 

14. Om betalningen avbröts kan du fortsätta genom att klicka på ”Omat tiedot” (egna uppgifter) och 

”Lisenssit” (licenser). Om licensen är obetald, kan du se det till vänster om licensens namn, där 

finns länken ”Maksa” (betala), och där kommer du tillbaka till betalningen. 

 

 

Om du får problem kan du kontakta Gymnastikförbundet på lisenssit@voimistelu.fi 


