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PERUUTUSEHDOT JA RAHAPALAUTUKSET 
SUOMISPORTISSA  
 
Suomisport-palvelua hyödyntävä lajiliitto tai seura on itse vastuussa palvelujensa peruutusehdoista ja 
rahapalautuskäytännöistä sekä kuluttajainformoinnista Suomisport-palvelussa. Käytännöistä tulee informoida 
kuluttajia palveluja luodessa etukäteen. Huomioithan, että jäsentoimintaan ei sovelleta kuluttajasuojalakia ja 
esim. vapaa-ajan kursseja ei koske kuluttajansuojalain mukainen peruutusoikeus (KRIL 
2101/39/2010). Palautuksia ja peruutuksia ei siis tarvitse em. syistä useimmiten sallia. Mutta jokainen 
liitto/seura päättää itse omista käytännöistään.  
 
Näistä käytännöistä eli palautus- ja peruutusehdoista sekä erikseen palkkion osuuden käyttäytymisestä eri 
maksuvoissa erityyppisissä peruutustilanteissa on siis hyvä informoida liikkujia/jäseniä ja kuluttajia alla olevien 
ohjeiden mukaisesti jokaisen palvelun/tuotteen kohdalla etukäteen ja erikseen.  
 
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten seura tai liitto voi informoida palautus- ja peruutusehdoista kuluttajia 
palvelussa, palkkion käyttäytymisestä eri maksutavoissa peruutustilanteissa sekä siitä, miten käytännössä 
palvelut ja tuotteet tulee irtisanoa ja merkitä palautetuiksi Suomisport-palvelussa sekä, miten maksuja 
palautetaan kuluttajille joko osittain tai kokonaisuudessaan. Palautukset tapahtuvat kokopalautusten ollessa 
kyseessä olemalla yhteydessä Svean asiakaspalveluun ja osa-palautuksissa seuran/liiton Svean kauppias 
Extranetissä. Tuotteiden irtisanomiset Suomisportissa ja palautusten tekemiset tulisi hoitaa aina sama henkilö, 
jolla on oikeudet Svean Extranettiin. Verkkopankkimaksujen palautukset liitto/seura hoitaa suoraan asiakkaan 
tilille.  
 
 

PERUUTUSEHDOISTA INFORMOINTI 
 

 1 LISENSSI (LIITTOJEN PALVELUT) 

Lisenssille ei lähtökohtaisesti tarvitse antaa peruutusoikeutta. Tästä syystä Suomisport-palvelun 
lisenssin luonnissa ei ole erillistä kohtaa kuluttajainformointiin. Jos lajiliitto kuitenkin haluaa antaa 
lisensseilleen peruutus-/palautusoikeuden tulee liiton kertoa siitä omilla nettisivuillaan lisensseistä 
informoidessaan. 

 
 2 VAKUUTUS (LIITTOJEN PALVELUT) 

Vakuutuksen peruutusehdot on informoitu vakuutusyhtiön tuoteselosteessa. Huolehdi, että tuoteseloste 
on lisätty linkkinä vakuutustuotteita luodessa. Kuluttaja saa vakuutuksen oston yhteydessä 
luettavakseen vakuutusyhtiön tuoteselosteen. 
 

 3 TAPAHTUMAT (LIITTOJEN JA SEUROJEN PALVELU)  

 
Tapahtumien palautus- ja peruutusehdot riippuvat siitä, minkälaisia palveluja tai tuotteita 
tapahtumahallinnan työkaluilla ollaan luomassa. Onko kyseessä vapaa-ajan kurssi, jäsentoimintaan 
liittyvä tapahtuma vai esim. seurapaitatuotteen myyminen tapahtumana. Voit lukea lisää etämyynnin 
ehdoista kilpailu- ja kuluttajaviraston sivulta.    
 
Lisää palvelun peruutus- ja palautusehdot palvelua luodessa kohtaan ”hyväksyttävät ehdot”, jos 
kyseessä on perumisen mahdollistava tapahtuma. Alla kuvana oikea kohta tapahtumaa luodessa 
”hyväksyttävät ehdot” ja esimerkki kuvailutekstistä. 
 
 



   
 

OPAS PERUUTUSEHDOT JA RAHAPALAUTUSTEN TEKEMINEN 3 

 

 
 
4 JÄSENYYS (SEUROJEN PALVELU) 

Yhdistyslain mukaan jäsenyyttä haetaan ja se on ikuinen, kunnes jäsenyydestä erotaan tai erotetaan. 
Jäsenyyttä ei koske kuluttajasuojalain mukaiset peruutus- tai palautusehdot. Yhdistyslainmukaisesta 
jäsenyydestä eroamisesta on hyvä informoida jäsentuotetta luodessa kohdassa ”maksun kuvaus”. Alla 
kuvana oikea kohta jäsenmaksua luodessa ”maksun kuvaus” ja esimerkki kuvailutekstistä. 
 
 

 
 
 
 5 RYHMIEN TAPAHTUMAT (SEUROJEN PALVELU) 

Ryhmien tapahtumien palautus- ja peruutusehdot riippuvat siitä, minkälaisia palveluja tai tuotteita 
ryhmän tapahtumalla ollaan luomassa. Onko kyseessä jäsentoimintaan liittyvä tapahtuma vai esim. 
joukkuetuotteen myyminen ryhmän tapahtumana. Voit lukea lisää etämyynnin ehdoista kilpailu- ja 
kuluttajaviraston sivulta.    
 
Lisää palvelun peruutus- ja palautusehdot palvelua luodessa kohtaan ”tapahtuman kuvaus”, jos 
kyseessä on perumisen mahdollistava ryhmän tapahtuma. Alla kuvana oikea kohta tapahtumaa 
luodessa ”tapahtuman kuvaus” ja esimerkki kuvailutekstistä. 
 

 

 
 
6 KAUSIMAKSUT (SEUROJEN PALVELU) 

Kausimaksu-toiminnolla voidaan kerätä erilaisia maksuja ilmoittautumisen yhteydessä tai jälkikäteen 
Suomisport-palvelun avulla.  Kausimaksujen palautus- ja peruutusehdot riippuvat siitä, minkälaisia 
palveluja tai tuotteita kausimaksutoiminolla ollaan luomassa ja keräämässä. Esimerkiksi kurssit ja 
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ryhmät, joissa halutaan tarjota kokeilukertoja kannattaa usein luoda maksuttomina tapahtumina ensin, 
ja kerätä maksut ryhmältä vasta jälkikäteen kausimaksuina.   
 
Lisää kyseisen palvelun peruutus- ja palautusehdot palvelua luodessa kohtaan ”maksun kuvaus”, jos 
kyseessä on perumisen mahdollistava kausimaksu. Alla kuvana oikea kohta kausimaksua luodessa 
”maksun kuvaus” ja esimerkki kuvailutekstistä. 
 
 
 

 
 

 

TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN IRTISANOMINEN JA 
PALAUTUSTEN MERKITSEMINEN SUOMISPORTISSA  
 
LIITTOPALVELUT 
 
Lisenssit ja vakuutukset 
 
Vakuutusta ei saa irtisanoa, ilman että vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksen irtisanomispäivän ja 
palautettavan summan. Irtisanominen tehdään liikkujan tilillä lisenssi / vakuutuskortin 3 pisteen kautta. 
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Tapahtuma, jossa on sallittu ilmoittautumisen peruuttaminen, tehdään rahan palautus, palautusta ei ole 
mahdollista kirjata à poista henkilö ilmoittautuneiden listalta. 
 

SEURAPALVELUT 
 
Mene jaoston Maksut- sivulle. 
 
Ryhmä- ja jäsenmaksujen palautuksen merkitseminen tapahtuu maksutapahtumat- sivulta, kirjaamalla ko. 
henkilön tietoihin palautus (HUOM, Järjestelmä ei palauta rahoja, vaan ne palautetaan erikseen): 
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Tapahtuma, jossa on sallittu ilmoittautumisen peruuttaminen, tehdään rahan palautus, palautusta ei ole 
mahdollista kirjata à poista henkilö ilmoittautuneiden listalta. 
 

PALAUTUSTEN TEKEMINEN  

Yleiset periaatteet – rahapalautukset pähkinän kuoressa 

1 PANKKIMAKSUT PALAUTETAAN SUORAAN OSTAJALLE 

Svea Paymentsin kautta seurat/liitot voivat tehdä hyvityksiä korttimaksuihin sekä laskulle ja erämaksulle. 
Verkkopankkimaksut seura/liitto palauttaa suoraan ostajan tilille. 

2 PALKKIOT JA KULUT 
 
Seuralle/liitolle tilitetyistä maksuista on aina vähennetty palkkio eli Svean maksutapamaksu sekä 
Suomisportin transaktio/palvelumaksu. Nämä kulut siis syntyvät seuralle/liitolle vaikka palvelu peruttaisiin. 
Seura/liitto vastaa peruutusehdot salliessaan Svean ja Suomisportin palkkioiden kuluista. Lisäksi Svea Payments 
veloittaa palautuksista sopimuksen mukaisen hinnan 1,00 € (+ mahdollinen ALV alkuperäisen maksun ALV:in 
mukaisesti) per palautus. 
 

3 PALAUTUKSET ENNEN JA JÄLKEEN MAKSUN TILITYKSEN 

Jos palautus tehdään ennen maksun tilitystä seuralle/liitolle (n. 3 pankkipäivää), niin se onnistuu helposti ilman 
rahan siirtämistä Svea Paymentsille palautusta varten. Maksun tilityksen jälkeen palautukset tehdään 
jälkipalautuksina ja niiden kohdalla tarvitaan rahan siirto seuralta/liitolta Svealle.  

      4  MAKSU PALAUTETAAN SILLE MAKSUTAVALLE, MILLÄ SE ON MAKSETTU 

Lain mukaan maksu on palautettava maksajan käyttämälle maksutavalle, ellei maksajan kanssa 
muuta sovita. Svea Paymentsin kautta palautuksia voi tehdä kortti- ja mobiilimaksuihin, sekä laskuun 
ja erämaksuun. Verkkopankkimaksujen palautukset liitto/seura hoitaa suoraan asiakkaan tilille. 

 
     5 MAKSUJA VOI PALAUTTAA KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN 

Kokopalautus tarkoittaa sitä, että maksu palautetaan kokonaisuudessaan. 

Osapalautus tarkoittaa sitä, että maksusta palautetaan vain osa.  

Voit palauttaa maksun kokonaisuudessaan maksajalle, mikäli tilaus perutaan kokonaan. Kokopalautukset 
ilmoitetaan Svean asiakaspalveluun, ja maksajalle palautetaan silloin koko alkuperäinen maksu sisältäen Svean 
ja Suomisportin palkkiot. Kun seura/liitto antaa palveluille mahdollisuuden palvelun/maksun peruutukseen, ja 
jos peruutus tehdään sen jälkeen, kun maksu on tilitetty seuralle/liitolle, vastaa seura/liitto myös palkkioiden 
osuuden palauttamisesta maksajalle. Mikäli tilaus perutaan kokonaisuudessaan, tulee maksajan saada koko 
alkuperäinen maksu takaisin.  

Jos maksu palautetaan vain osittain, voi seura/liitto tehdä osapalautuksen itse Svea Paymentsin Extranetissä. 
Silloin maksajalle ei ole tarpeen palauttaa Svean ja Suomisportin palkkioiden osuutta. 
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Missä teen rahapalautukset?  

Extranet-tunnukset  
Sveaan ilmoitetulle pääyhteyshenkilölle on palvelun tilaamisen yhteydessä luotu ja lähetetty sähköpostilla 
Extranet-tunnukset. Näillä tunnuksilla pääsee tekemään palautuksia Svea Paymentsin Extranetissä: 
https://www.maksuturva.fi/extranet/Login.xtnt. Jos teillä ei ole Extranet-tunnuksia, olkaa yhteydessä Svean 
asiakaspalveluun: info.payments@svea.fi 

Osapalautukset tehdään Svea Paymentsin Extranetissä. Kokopalautukset ilmoitetaan Svea Paymentsin 
asiakaspalveluun info.payments@svea.fi.  

Löydät suoran linkin Extranetiin tilauksen tiedoista tai voit kopioida seuraavan linkin selaimeesi: 
https://www.maksuturva.fi/extranet/Login.xtnt. Kirjaudu palveluun omilla tunnuksillasi. Jos et ole varma, onko 
sinulla tunnukset Extranetiin, tai olet unohtanut salasanasi, niin ota yhteyttä Svea Paymentsin asiakaspalveluun 
info.payments@svea.fi.  
 
Oletusarvoisesti tunnukset luodaan palvelun käyttöönoton yhteydessä ilmoitetulle pääyhteyshenkilölle. 
Seuran/liiton pääyhteyshenkilö voi tilata lisää tunnuksia haluamilleen käyttäjille Svea Paymentsin 
asiakaspalvelusta veloituksetta. Kun tilaat lisätunnuksia, niin ilmoita sen henkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolle 
haluat tunnukset luotavan. 
 

Rahapalautusten tekeminen eri maksutavoissa: verkkopankki, 
korttimaksu, lasku ja erämaksu 

Verkkopankkimaksut  
Verkkopankkimaksujen kohdalla seurat/liitot joutuvat aina palauttamaan rahan suoraan maksajalle. 
Seuran/liiton tulee olla yhteydessä maksajaan rahan palautuksesta.  

Korttimaksut  
Korttimaksujen kohdalla seuran/liiton on mahdollista tehdä palautus helposti ilman rahan siirtoa 
Svea Paymentsin kautta ennen kuin maksu on tilitetty Svea Paymentsilta seuralle/liitolle. Tämä aika 
riippuu seuran/liiton tilitysmallista, mikä on sovittu Svean-palvelun käyttöönoton yhteydessä, mutta on 
vähintään 3 päivää. Kun maksu on tilitetty seuralle/liitolle, niin palautus on tehtävä 
jälkipalautuksena. 

Lasku ja erämaksu 
 

Lasku- ja erämaksu- tapahtumien kohdalla toimitaan samalla tavalla kuin korttitapahtumissa. 

Alla on kuvattu tarkemmin palautusten tekeminen ennen ja jälkeen tilityksen, sekä osa- ja 
kokopalautusten erot. 

Miten teen kokopalautuksen?  

Kokopalautukset ilmoitetaan Svea Paymentsin asiakaspalveluun. 
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Lähetä Svealle sähköpostia 
 
Ilmoita tilaukseen tehtävästä kokopalautuksesta Svea Paymentsin asiaskapalveluun sähköpostilla 
info.payments@svea.fi. Kirjaa sähköpostiin ostajan nimi, ostoksen päivämäärä ja summa, sekä tilausnumero. 
 
Seura/liitto ei voi palauttaa maksuja kokonaisuudessaan itse (poikkeus verkkopankkimaksut). 
 
Kokopalautus ennen maksun tilitystä seuralle/liitolle 
 
Mikäli maksua ei ole vielä tilitetty seuralle/liitolle ja siihen tehdään kokopalautus, onnistuu maksun 
palauttaminen maksajalle yksinkertaisesti seuran/liiton Svealle lähettämän sähköpostin perusteella. 
Seuralta/liitolta ei vaadita muita toimenpiteitä. 
 
Ennen tilitystä tehdyssä kokopalautuksessa Svea palauttaa asiakasvaratilillä olevan maksun maksajalle tai 
hyvittää laskun ja lähettää siitä maksajalle hyvityslaskun. Palautusmaksu(t) 1,00 € (+ mahd. ALV) laskutetaan 
seuralta/liitolta jälkikäteen kuukausittain. 
 
Kokopalautus maksun tilityksen jälkeen eli jälkipalautus 
 
Tilityksen jälkeen tehtävät palautukset ovat ns. jälkipalautuksia. Kokopalautusten kohdalla myös nämä 
ilmoitetaan sähköpostilla Svea Paymentsin asiakaspalveluun edellisen kohdan ohjeen mukaisesti. 
 
Jälkipalautus eroaa ennen tilitystä tehtävästä palautuksesta siten, että kun ilmoitat kokopalautuksesta Svea 
Paymentsin asiakaspalveluun, saat vastausviestissä maksutiedot, joilla palautus tulee maksaa Svealle, jotta se 
voidaan tehdä Svealta edelleen joko maksajan kortille tai laskulle. On tärkeää maksaa palautus oikeilla, 
Svean asiakaspalvelun antamilla tiedoilla, jotta se pystytään kohdistamaan oikeaan tilaukseen. 
 
Koska seuralle/liitolle tilitetystä maksusta on vähennetty Suomisportin ja Svean palkkioiden osuus, mutta 
maksajalle tulee palauttaa koko alkuperäinen maksun summa, niin seura/liitto maksaa Svealle 
jälkipalautuksen kohdalla seuralle/liitolle tilitetyn summan lisäksi myös palkkioiden osuuden. Tämän vuoksi 
palautuksen kohdalla Svealle maksettava summa on hieman suurempi kuin tilitetty summa. Tämä johtuu siitä, 
että seura/liitto vastaa peruutusehdot salliessaan Svean ja Suomisportin palkkioiden kuluista. Palautusmaksu(t) 
1,00 € (+ mahd. ALV) laskutetaan seuralta/liitolta jälkikäteen kuukausittain. 
 
Miten teen osapalautuksen?  
Osapalautukset tilauksiin voit tehdä Svea Paymentsin Extranetissä. Löydät suoran linkin Extranetiin tilauksen 
tiedoista tai voit kopioida seuraavan linkin selaimeesi: https://www.maksuturva.fi/extranet/Login.xtnt.  
 
Osapalautus ennen maksun tilitystä seuralle/liitolle 
Voit etsiä tapahtuman Extranetin etusivulta esimerkiksi tilausnumerolla, nimellä tai päivämäärällä. Valitse 
haluamasi tapahtuma hakutuloksista ja siirry Tapahtuman tiedot -näytölle.  
 
Tapahtuman tiedot -näytöllä selviää, onko palautus tehtävissä Svea Paymentsin kautta. Mikäli näytöllä on 
näkyvillä punaiset peruutus-/hinnan korjaus-/osapalautus -painikkeet, maksu voidaan palauttaa Svea 
Paymentsin kautta. 
 
Huomioithan, että vaikka tapahtumalla näkyy painike ”Aloita peruutus”, tulee peruutukset eli 
kokopalautukset ilmoittaa aina Svea Paymentsin asiakaspalveluun. Tämä johtuu Suomisportin 
poikkeavasta toimintamallista (jossa maksujen tilityksistä vähennetään Svean palkkion lisäksi Suomisportin 
palkkio). Käytä siis aina joko ”Aloita hinnan korjaus” tai ”Aloita hinnan korjaus ja osapalautus” -
toimintoja. 
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Kun haluat palauttaa vain osan summasta, sinulla on kaksi vaihtoehtoa.  
1. Jos valitset ”Aloita hinnan korjaus”, pääset palauttamaan itse määrittelemäsi summan:  

  

2. Jos valitset ”Aloita hinnan korjaus ja osapalautus”, pääset palauttamaan rahaa tilausrivikohtaisesti:  
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Tästä eteenpäin Svea Payments hoitaa palautukset automaattisesti ostajalle. Korttimaksuissa hyvitys tehdään 
sille kortille, jolla alkuperäinen maksu on tehty, laskun ja erämaksun kohdalla maksaja saa Svealta 
hyvityslaskun Jos teet palautuksen virheellisesti, ole välittömästi yhteydessä Svea Paymentsin 
asiakaspalveluun info.payments@svea.fi, jotta palautus voidaan perua.  

Osapalatus maksun tilityksen jälkeen eli jälkipalautus 

Jälkipalautus tarkoittaa palautusta, joka tehdään sen jälkeen, kun Svea Payments on jo tilittänyt maksun 
seuralle/liitolle. Jälkipalautuksen kohdalla seuran/liiton on maksettava palautettava summa Svea 
Paymentsille, jotta Svea Payments voi puolestaan hyvittää maksun ostajalle.  
 
Jälkipalautuksia ei voi tehdä tilausrivikohtaisesti (ks. edellisen kohdan vaihtoehto 2), vaan ne tehdään aina 
summaperusteisesti (ks. edellisen kohdan vaihtoehto 1). Kun tilaukselle voi tehdä ainoastaan jälkipalautuksen, 
eli tavallinen palautus ei ole enää mahdollinen (=maksu on tilitetty seuralle/liitolle), tapahtuman tiedoissa 
näkyvät seuraavat vaihtoehdot:  

  

Huomioithan, että vaikka tapahtumalla näkyy painike ”Palauta kokonaan”, tulee peruutukset eli 
kokopalautukset ilmoittaa aina Svea Paymentsin asiakaspalveluun. Tämä johtuu Suomisportin 
poikkeavasta toimintamallista (jossa maksujen tilityksistä vähennetään Svean palkkion lisäksi Suomisportin 
palkkio). Käytä siis aina vain ”Palauta osittain” -toimintoa. 
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Voit etsiä tapahtuman Extranetin etusivulta esimerkiksi tilausnumerolla, nimellä tai päivämäärällä. Valitse 
haluamasi tapahtuma hakutuloksista ja siirry Tapahtuman tiedot -näytölle.  
 
Tapahtuman tiedot -sivulla klikkaa ”Palauta osittain” -painiketta, valitse peruutuksen syy ja syötä selite sekä 
palautettava rahamäärä. Tämän jälkeen vahvista palautus valitsemalla ”Aloita palautus”.  

  

Maksutiedot ja maksaminen  
Jälkipalautusten kohdalla seuran/liiton on aina maksettava palautettava summa Svea Paymentsin tilille, 
jotta Svea Payments voi tehdä hyvityksen eteenpäin maksajalle. Palautuksen vahvistuksen jälkeen Svea 
Payments näyttää tiedot, joilla rahapalautus tulee tehdä:  

  

Jokaiselle jälkipalautukselle määritellään oma viitenumero. On siis tärkeää käyttää tarkasti Extranetissä 
näkyviä tietoja jokaisen jälkipalautuksen kohdalla, jotta järjestelmä osaa kohdistaa hyvityksen oikealle 
tilaukselle.  
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Lisätietoja ja apua ongelmatilanteissa  
Mikäli teillä on kysymyksiä tai ongelmia palvelun käytössä tai missä tahansa maksamiseen tai palautuksiin 
liittyvässä asiassa, niin asiakaspalvelumme auttaa mielellään joko sähköpostitse osoitteessa 
info.payments@svea.fi tai puhelimitse numerossa 09 4241 7050 (arkisin klo 8-16).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


