
 
 

 

 
 

Lisenssien, Skipassien ja vakuutusten hinnat 2021–2022 
 

• Maastohiihdon A-lisenssi 19–64-vuotiaille, 60 € 

• Maastohiihdon B1-lisenssi 13–18-vuotiaille, 47 € 

• Nuorten Skipassi 18-vuotiaille ja nuoremmille, 27 € (sis. vakuutuksen) 

o Skipassi riittää 12-vuotiailla ja nuoremmilla kaikkeen kilpailutoimintaan 

o 12-vuotiaille ja nuoremmille on tarjolla myös B2-lisenssi, 47 €, joka vakuutuksen kanssa 
lunastettuna kattaa muussakin urheilussa kuin hiihtolajeissa sattuvat tapaturmat 

• Aikuisten Skipassi 19-vuotiaille ja vanhemmille harrastajille, 60 € (sis. vakuutuksen) 

o Skipassi riittää 65-vuotiailla ja vanhemmilla kaikkeen kilpailutoimintaan  

• Maastohiihdon Try Out -lisenssi kaiken ikäisille, 21 €, voimassa 7 vrk 

 
• Mäkihypyn ja yhdistetyn A-lisenssi 19–64-vuotiaille, 51 € 

• Mäkihypyn ja yhdistetyn B1-lisenssi 13–18-vuotiaille, 43 € 

• Nuorten Skipassi 18-vuotiaille ja nuoremmille, 27 € (sis. vakuutuksen) 

o Skipassi riittää 12-vuotiailla ja nuoremmilla kaikkeen kilpailutoimintaan 

o 12- vuotiaille ja nuoremmille on tarjolla myös B2-lisenssi, 43 €, joka vakuutuksen kanssa 
lunastettuna kattaa muussakin urheilussa kuin hiihtolajeissa sattuvat tapaturmat 

• Aikuisten Skipassi 19-vuotiaille ja vanhemmille harrastajille, 60 € (sis. vakuutuksen) 

o Skipassi riittää 65-vuotiailla ja vanhemmilla kaikkeen kilpailutoimintaan 

• Mäkihypyn ja yhdistetyn Try Out -lisenssi kaiken ikäisille, 19 €, voimassa 7 vrk 

 
• Alppilajien A-lisenssi 19–64-vuotiaille, 67 € 

• Alppilajien B1-lisenssi 17–18-vuotiaille, 63 € 

• Alppilajien B2-lisenssi 13–16-vuotiaille, 61 € 

• Nuorten Skipassi 12-vuotiaille ja nuoremmille, 27 € (sis. vakuutuksen) 

o 12-vuotiaille ja nuoremmille on tarjolla myös B3-lisenssi, 61 €, joka vakuutuksen kanssa 
lunastettuna kattaa muussakin urheilussa kuin hiihtolajeissa sattuvat tapaturmat 

• Aikuisten Skipassi 19-vuotiaille ja vanhemmille harrastajille, 60 € (sis. vakuutuksen) 

• Alppilajien Try Out -lisenssi kaiken ikäisille, 20 €, voimassa 7 vrk 

 
 

Sporttiturva-vakuutus 
 

• Maastohiihdon A-vakuutus, 55 € 

• Maastohiihdon B1-vakuutus, 21 € 

• Maastohiihdon B2-vakuutus, 19 € 

• Maastohiihdon Try Out -vakuutus, 15 € 

 

• Mäkihypyn ja yhdistetyn A-vakuutus, 340 € 

• Mäkihypyn ja yhdistetyn B1-vakuutus, 35 € 

• Mäkihypyn ja yhdistetyn B2-vakuutus, 25 € 

• Mäkihypyn ja yhdistetyn Try Out -vakuutus, 25 € 
 

• Alppilajien A-vakuutus, 415 € 

• Alppilajien B1-vakuutus, 385 € 

• Alppilajien B2-vakuutus, 140 € 

• Alppilajien B3-vakuutus, 130 € 

• Alppilajien Try Out -vakuutus, 45 € 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
  Vakuutusten tuoteselostet: 

  Lisenssi- ja Skipassivakuutuksen tuoteseloste 

Try Out -vakuutuksen tuoteseloste 
 

 

Vahinkotilanteessa ota yhteyttä Pohjola Terveysmestari -palveluun. 
 

Mäkihypyn ja yhdistetyn lisenssi oikeuttaa kilpailemaan myös maastohiihtokilpailuissa ja 

lisenssivakuutus on voimassa myös maastohiihdon harrastamisessa ja kilpailuissa. 

 

Alppilajien lisenssi oikeuttaa kilpailemaan myös maastohiihto-, mäkihyppy- ja yhdistetyn 

kilpailuissa. Lisenssivakuutus on voimassa näiden lajien harrastamisessa ja kilpailuissa. 

 

Maastohiihdon sekä mäkihypyn ja yhdistetyn lisenssivakuutus on voimassa myös ampumahiihdon 

harrastamisessa ja kilpailuissa. Ampumahiihtoon tulee kuitenkin lunastaa oma kilpailulisenssi. 

Ampumahiihtoliiton kautta lunastettu lisenssivakuutus on voimassa maastohiihdossa. 
 
 
Try Out -lisenssin erityisehdot 
Seitsemän vuorokauden Try Out -lisenssi on tarkoitettu vain kerran, pari kaudessa kilpaileville. 

Try Out -lisenssin ja -vakuutuksen alkamispäivämäärän saa itse valita. Vakuutus ja lisenssin voimassaolo 

päättyy seitsemän (7) vuorokauden kuluttua ilmoitetusta alkamisajankohdasta. 

 
Voimassaolo 
Lisenssi/Skipassi on voimassa 1.6.2021–31.5.2022, mikäli maksu on suoritettu ennen 1.6.2021 (ks. erikseen 

Try Out -lisenssin erityisehdot) – myöhemmin maksettaessa maksuhetkestä lähtien. 

 
Lisenssiin sisältyvä vakuutus on voimassa 1.6.2021–31.5.2022, kun se on maksettu ennen 1.7.2021. 

Myöhemmin maksettaessa vakuutus tulee voimaan maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä. 

 

Hiihto-lehti 
Maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn lisenssituotteiden yhteydessä voi lunastaa Hiihto-lehden  

(5 numeroa syys-toukokuussa), jonka hinta on 34 € (vuositilaus normaalisti 45,90 €). Lisenssi + lehti 

kannattaa lunastaa heti lisenssikauden alussa, jotta varmistaa koko lisenssikauden lehtien saannin. 

 

Skipassiin voi sisällyttää myös alppilajien Edge-lehden. HUOM! Alppihiihtoseurojen jäsenet 

saavat Edge-lehden seuran jäsenyyden kautta. 
 
 

Lisätiedot lisenssiasioissa: 

Maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty: Larissa Erola, larissa.erola(@)hiihtoliitto.fi, 040 744 7741 

Alppilajit: Minna Karhu, minna.karhu(@)skisport.fi, 0440 211 024 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hiihtoliitto.fi/wp-content/uploads/2021/06/451715f_-Hiihtoliitto_Kilpailijat-1.pdf
https://hiihtoliitto.fi/wp-content/uploads/2021/05/451713f_Hiihtoliitto_Tryout_FI.pdf
https://hiihtoliitto.fi/wp-content/uploads/2021/05/451713f_Hiihtoliitto_Tryout_FI.pdf
https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/pohjola-terveysmestari
https://www.hiihto-lehti.fi/


 
 
 

 

 
 

 

 

FIS-koodi 
 
FIS-koodin tarvitsevat kaikki urheilijat, jotka osallistuvat Kansainvälisen hiihtoliiton eli FIS:n 

kilpailukalenteriin merkittyihin kilpailuihin kotimaassa tai ulkomailla (ml. maastohiihdon henkilökohtaisten 

matkojen SM-kilpailut) yleisessä ja 20-vuotiaiden sarjoissa. Myös nuoremmat voivat hankkia FIS-koodin ja 

saada FIS-pisteitä. 

 
FIS-koodi tarkoittaa käytännössä vain rekisteröitymistä FIS-listalle eli kansainväliselle rankinglistalle, joten 

urheilijalla on oltava FIS-koodin lisäksi aina myös kansallinen kilpailulisenssi ja vakuutus, vaikka hän 

osallistuisi ainoastaan FIS:n alaisiin kilpailuihin. 

 
Kaikissa Hiihtoliiton alaisissa lajeissa on erilliset FIS-listat, joten niihin tarvitaan myös erilliset FIS-koodit.  

FIS- koodin hinta on 45 euroa per kausi. Maksu suoritetaan Suomisport-palvelussa. 
 

FIS-julistus 

 
Ilmoittautuminen FIS-listalle tehdään täyttämällä ja allekirjoittamalla FIS-julistus, jolla urheilija tunnustaa 

tietävänsä kilpailemisesta aiheutuvat riskit. Allekirjoitettava englanninkielinen lomake löytyy tästä. Ohessa 

myös suomenkielinen käännös, jota ei saa käyttää allekirjoitettavana lomakkeena. Alaikäisen urheilijan 

FIS-julistuksen allekirjoittaa urheilijan lisäksi myös huoltaja. 

 
Allekirjoitettu FIS-julistus toimitetaan joko skannattuna sähköpostin liitteenä tai kirjepostina alla näkyvään 

osoitteeseen. Rekisteröinti FIS-listalle tehdään, kun allekirjoitettu julistus on vastaanotettu liitossa ja FIS- 

koodi maksettu osoitteessa www.suomisport.fi. 
 

Kun urheilija on kerran ilmoittautunut FIS-listalle, hänen ei tarvitse toimittaa julistusta uudestaan. Mikäli 

listalla jo aikaisemmin ollut urheilija ei ole maksanut lisenssiä vuosittain syyskuun loppuun mennessä, hänet 

poistetaan automaattisesti FIS-listalta. Uusina listalle ilmoittautuvat urheilijat voivat sen sijaan toimittaa 

FIS-julistuksen ja maksaa FIS-koodin missä vaiheessa kautta tahansa, kuitenkin hyvissä ajoin ennen 

ilmoittautumista ensimmäiseen FIS-kilpailuun. 

 
Huom! Jos aiemmin FIS-listalla ollut urheilija maksaa FIS-koodin vasta syyskuun jälkeen, tästä tulee 

ilmoittaa liittoon koodin aktivoimisen takia. 

 
FIS-julistuksen toimitusosoite: 

 
Maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty: 

larissa.erola(@)hiihtoliitto.fi tai Suomen Hiihtoliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki 
 

Alppilajit: 

minna.karhu(@)skisport.fi tai Ski Sport Finland ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki 

https://www.suomisport.fi/
https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1536910202/fis-prod/assets/Athletes_declaration.pdf
https://hiihtoliitto.fi/wp-content/uploads/2020/12/Urheilijan-FIS-julistus-suomennos.pdf
https://www.suomisport.fi/

