
 

 

 

 

Ibruktagningen av Svea Payments betaltjänst 

i Suomisport 

 

 

 

 

 

I denna instruktion berättar vi steg för steg hur en idrottsförening eller ett 

förbund kan ta i bruk Svea Payments betaltjänst i Suomisport. 

 

1. Förberedelser  

 

Ta fram:  

 

Styrelsemedlemmarnas namn, personbeteckning och information om politiskt inflytande 

Denna information fylls i när du beställer tjänsten. Avtalsprocessen går snabbast då alla uppgifter är  

rätt ifyllda. 

 

Undertecknarnas namn, personbeteckningar, information om politiskt inflytande och  

e-postadresser 

Dessa får en länk till sin e-post för underteckning av avtalet. Undertecknarna måste ha rätten att 

underteckna avtalet, dvs. vara namntecknare enligt föreningsregisterutdraget eller styrelsemötets 

signerad protokoll. 

 

 

2. Beställning av betaltjänsten 

 

Så här beställer du betaltjänsten:  

Logga in i Suomisport  
Gå till föreningens framsida och där ser du ”Ota uudet toiminnot käyttöön”. Klicka där.  

Fyll i föreningens uppgifter  

Betaltjänsten beställs med föreningens namn. Suomisport hämtar förenings- och 

administratörsinformation för blanketten. Administratören blir huvudkontaktpersonen. Obs! 

Föreningens huvudkontaktperson, "Pääyhteyshenkilö", är den person som Svea Payments 

kontaktar i ärenden gällande tjänsten. Klicka till slut på ”Lähetä tiedot ja allekirjoita" i 

blankettens övre högra hörn.  Kontonummret du anger bör tillhöra föreningen/förbundet och 

därmed vara i dess namn. Vid behov kan du ändra huvudkontaktpersonen i Svea 

Payments tjänst.  

Bekräfta beställningen  
Du förflyttas till Svea Payments tjänst för att fylla i ytterligare information om föreningen.   
Observera här att fylla i de korrekta uppgifterna för styrelsemedlemmarna och undertecknarna. 

Kom ihåg att fylla i all information om styrelsemedlemmar för att avtalet kan processeras så fort 

som möjligt. Då du fyllt i alla uppgifter skall du fortsätta att bekräfta beställningen av tjänsten. 



 

 

3.  Beställning av betaltjänsten, föreningar med fler    

grenar 

 

En flergrensförening kan beställa betaltjänsten på följande sätt 

 

Ifall alla grenavdelningar har samma kontonummer 

Ifall alla grenavdelningar använder samma kontonummer till att motta betalningar som gjorts via 

betaltjänsten, kan tjänsten beställas enligt normal kutym, som beskrivs i punkt 2. 

  

Då grenavdelningarna har olika kontonummror 

Ifall det finns behov att överföra betalningarna gjorda via betaltjänsten till fler olika konton så bör varje 

enskild avdelning med eget kontonummer ha en separat tjänst. I dessa fall ska du i första hand 

kontakta Svea Payments kundservice. Du kan inte beställa tjänsten direkt via Suomisport, enligt 

beskrivningen i punkt 2. 

  

Ändringar i existerande tjänster 

Ifall en flergrensförening har en betaltjänst i användning och det framstår ett behov att dela upp 

överföringarna till olika grenavdelningar och till olika kontonummror, så bör ni kontakta Svea 

Payments kundservice för assistans. En separat tjänst skapas manuellt åt varje grenavdelning. 

 

 

4. Underskrift och aktivering av tjänsten 

 

Så här skall du signera avtalet och slutföra beställningen: 

Kontrollera din e-post  

Undertecknarna får en länk till e-posten. Via länken kan de signera avtalet elektroniskt. Denna länk 

skickas till alla undertecknarna och alla undertecknare måste underteckna avtalet. 

 

Skicka föreningens protokoll och registerutdag  

Före avtalet kan godkännas och tjänsten aktiveras behöver vi föreningens registerutdrag och 

en signerad protokoll från det möte där föreningens nuvarande styrelse och behöriga 

namntecknare valdes. Dessa kan skickas som bilaga per e-post till info.payments@svea.fi. 

 

Så här fortsätter processen:  

Tjänsten aktiveras  

Föreningens kontaktperson informeras då alla nödvändiga signeringar och dokument mottagits och 

tjänsten är aktiverad. Du ser i vilket läge processen är i Suomisport på föreningens framsida. 

  

Användarkoder till Extranet  

I samband med beställningen har användarkoder till Extranet skapats åt kontaktpersonen. Med 

dessa användarkoder kan kontaktpersonen söka och behandla beställningar i den gamla versionen 

av Extranet: https://www.maksuturva.fi/extranet/Login.xtnt samt hämta rapporter i den 

nyare versionen av Extranet: https://www.maksuturva.fi/dashboard/Login. För tillfället används 

både den gamla och nya versionen av Extranet vid sidan om varandra på grund av att den nya 

versionen ännu utvecklas. 

Mer information och support  

Vår kundtjänst hjälper gärna ifall ni har vad som helst för frågor om tjänsten eller problem med 

användningen. Du når kundtjänsten per e-post info.payments@svea.fi eller genom att ringa 09 

4241 7050 (vardagar kl 8-16). 

 
 

  
Välkommen till Svea Payments betaltjänst! 

  
Vi gör det möjligt. 
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