
 
Betalning av kursavgiften med Smartum-saldo, ePassi  och Paytrail - betaltjänst online 
 
Om du önskar kan du betala kursavgiften redan i samband med anmälningen till kursen via Paytrails 
online betaltjänst eller med de elektroniska Smartum- eller ePassi-applikationerna. Kursavgiften kan 
även betalas med samma betalningsmetoder via den betalningslänk som skickas senare. 
Observera dock att ditt e-postfilter kan klassa e-postmeddelandet med länken som skräppost och 
filtrera mejlet till din skräppostmapp. 
 
Med betaltjänsten Paytrail kan du betala för alla kurser du anmäler dig till. Smartum och ePassi kan 
användas för alla kurser i dans, sport, musik, bildkonst, hantverk, litteratur och teater. Övriga kurser 
kan enligt skatteförvaltningens anvisningar inte betalas med dessa betalningsmedel. 
 
Kursavgiften behöver inte betalas direkt vid anmälan utan vi skickar en ny betalningslänk senare, 
närmare kursstart. Samma betalningsalternativ kan användas även då. Vid betalning med Smartum 
och ePassi är anmälningen bindande. Kyrkslätts medborgarinstitut återbetalar inte kursavgifter som 
betalats på detta sätt och de normala avbokningsreglerna gäller inte för betalningar med Smartum 
eller ePassi. Återbetalning av kursavgiften pga sjukdom, enligt 30 § i utbildningsnämndens beslut 
den 28 april 2010, är ett undantag. 
 
Obs! Smartum och ePassi är endast för ditt personliga bruk. Du kan inte betala för andras, t.ex. 
barnens deltagande. 
 
Gör så här: 
 
Det är möjligt att betala kursavgiften i Paytrails online betaltjänst, med Smartum saldo eller ePassi 
antingen vid tidpunkten för registrering/anmälning ELLER senare, med hjälp av betalningslänken. Vi 
skickar innan kursstarten en betalningslänk som är giltig i 14 dagar. Om länken inte används inom 
denna period återförs kursavgiften till faktureringen och du får en pappersfaktura per post till din 
hem-/faktureringsadress. Det är inte möjligt att betala kursavgiften elektroniskt efter 
pappersfakturering av kursavgiften. 
 
När du anmält dig till kursen och fyllt i dina kontaktuppgifter och därefter klickat på knappen "skicka 
anmälningen" kommer du att se en Smartum eller ePassi (SporttiPassi) ikon och en fortsätt till 
betalning-knapp på din skärm. Klicka på betala-knappen för att betala för din kurs på Paytrail-
betaltjänsten via ditt kreditkort eller din internetbank. Genom att klicka på Smartum- eller ePassi-
ikonerna kommer du till respektive betalsystem. Logga in med dina egna uppgifter och följ 
instruktionerna på sajten. Gör detsamma när en betalningslänk skickas till dig. 
 


