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Palveluntuottajan tietojen syöttämisen vaiheet: 
1. Palveluntuottaja syöttää palvelutuottajan perustiedot etusivun ”Haluatko palveluntuottajaksi” -linkistä avautuvalla 

lomakkeella

2. Palveluntuottaja saa sähköpostiin tunnusten aktivointisähköpostin ja ohjeen käyttäjätunnukset luomiseksi. (Huom! 

Tarkista tarvittaessa roskapostikansio)

3. Ylläpito käsittelee saamansa palvelutuottajan tiedot. Palveluntuottaja saa tiedon hakemuksensa hyväksymisestä 

sähköpostitse enintään 30vrk kuluessa. 

4. Palveluntuottaja kirjautuu järjestelmään aiemmin luomilla tunnuksillaan ja täyttää palvelutarjouksen / 

palvelutarjousten tarkemmat tiedot järjestyksessä:

1. Palvelukanavat

2. Palvelutarjoukset

3. Mahdolliset tuotteet

5. Palveluiden tiedot tulevat tarjolle sivustolle ilman erillistä hyväksyntää.

Esimerkkinä seuraavilla sivuilla on kuvattu kuvitteellisen 

palveluntuottajan tietojen syöttö asiakasneuvonta.fi-sivustolle. 
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Tarkennetusta ohjeesta löydä sivuston palveluluokituksen pää- ja 

alaotsikot, sekä esimerkkejä mihin kategoriaan erilaiset palvelut tai 

toiminnot sijoittuvat.

Palveluntuottajien tukipalvelut -otsikon alta löydät tietojen syötön 

ohjevideot sekä ylläpidon yhteystiedot. Ohjevideoiden kautta on 

myös mahdollista saada apua tietojen syöttämiseen. 

HUOM! Syötettävä sähköpostiosoite toimii jatkossa osoitteena, 

jonne sivustolla vierailevien asiakkaiden yhteydenottopyynnöt 

tulevat. Tämä osoite voi tarvittaessa olla myös mm 

palveluntuottajan yhteisösähköposti tms.

Palveluntuottajan 

tietojen syöttäminen alkaa 

perustietosivun täyttämällä 
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Tallennetut perustiedot siirtyvät ylläpidolle 

hyväksyttäväksi. 

• Tallennettuasi tiedot näet 

seuraavan 

vahvistussivun. Saat 

sähköpostiin ohjeet 

käyttäjätunnuksen 

luomiseksi.



Sähköpostiin tulleen aktivointilinkin myötä avautuva 

näkymä sivustolla

12.6.20205



Käyttäjätunnuksen 

salasanan luominen
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Käyttäjätunnuksen 

aktivoituasi 

jatkossa pääset 

kirjautumaan 

sisään ja ulos 

alareunan linkeistä
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Käyttäjätunnuksen kirjautumisnäkymä, kun ylläpito 

on hyväksynyt hakemuksesi
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Aloita painamalla sinistä ”siirry lisäämään / 

muokkaamaan tarkempia tietoja 

palveluista”



Palveluntuottajan 

tietojen 

syöttäminen

• Lisää tiedot järjestyksessä:

1. Palvelukanavat

• Palvelukanava on 
asiakkaan keino ottaa 
yhteyttä palveluun tai 
käyttää palvelua. Esim. 
toimipiste tai 
puhelinnumero

2. Palvelutarjous
• Palvelutarjous on palvelu 

tai toiminta, jota 
tarjotaan käyttäjille.

3. Tuote / tuotteet
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Palvelukanavan luominen

12.6.202010

Huom! Verkkosivun osoite täytyy olla 

muotoa ”https://www.asiakasneuvonta.fi

Kaikki kenttiä ole tarvetta täyttää, mikäli 

palvelua tarjotaan vain esim. puhelimitse tai 

verkkosivulla

Lisää yhteystietojen syöttökenttiä saat Lisää 

yhteystieto –napista.

Lopuksi Tallenna tiedot.



Käyttäjätunnuksen 

yhteenvetosivu

12.6.202011

Syötetyt palvelukanavatiedot tulevat 

näkyviin.

Lisää seuraavaksi palvelutarjous. 

Palvelutarjous on palvelu tai toiminta, jota 

tarjotaan käyttäjille.



Palvelutarjouksen 

tietojen syöttäminen

12.6.202012

HUOM! Sivuston etusivun hakutoiminto käyttää palvelutarjouksiin 
syötettyjä tietoja hakutoiminnossa mm. 

• Palvelutyyppi & palvelun alatyyppi (Katso tarkemmat 
palvelutyyppien kuvaukset palveluntuottajan ohjeen 
taulukosta. Ohje löytyy haluatko palveluntuottajaksi -
sivulta)

• Kohderyhmä / kohderyhmät

• Paikkakunnat, joissa palvelua tarjotaan

Palvelutarjousta syöttäessä täytä viereisten kenttien lisäksi:

• omaa toimintaa kuvaavat tunnisteet

• Palvelun saatavuus, mikäli haluat määrittää palvelutarjoukselle 
ennalta määritellyn näkyvyyden. Mikäli kentän jättää tyhjäksi, 
palvelutarjous on aina näkyvillä asiakkaalle.

• Palvelualueet listasta valitse kaikki kunnat, joiden alueella 
palvelua on saatavilla samansisältöisenä. Hakutoiminto näyttää 
syötetyn palvelutarjouksen vain valittujen kuntien kohdalta. Mikäli 
kuntavalinnan jättää pois, omat tiedot / palvelut eivät tule näkyviin 
palvelua kunnan mukaan haettaessa. 

• HUOM! Tällä hetkellä kuntavalinnan ”Lisätietoja” –kenttään 
syötetyt tekstit eivät näy sivustolla.
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Syötetty palvelutarjous tulee näkyviin. 

Palvelutarjous on nyt näkyvillä 

asiakasneuvonta.fi –sivustolla.

Lisää seuraavaksi palvelutarjoukseen liittyvä 

tuote, eli konkreettisesti järjestettävä palvelu 

/ toiminto. Tuotteen lisääminen ei ole 

pakollista. 

Palvelutarjous on nyt näkyvillä sivustolla 

vieraileville kävijöille.
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Kuvaus-kenttään voit 

kertoa toimintasi 

erityispiirteitä ja tietoa 

asiakkaalle. 
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Palveluntuottajan näkymässä näkyvät kootusti 

syötetyt tiedot:

1. Palvelukanavat

2. Palvelutarjoukset

3. Palvelutarjousten tuotteet

Seuraavalla sivulla vielä uudelleen asiakkaalle 

näkyvä näkymä syötetyistä palveluista.



Etusivun 

”Etsi palveluita” -toiminto

12.6.202016

Sivuston kävijällä on mahdollisuus hakea 

palveluita etusivun Etsi palveluita -toiminnosta:

• Asiakasryhmän

• Paikkakunnan 

• Palvelutyypin

• Palvelutyypin alatyypin 

Viereisessä kuvassa valittu 

esimerkkipalveluntuottajan palvelutarjoukseen 

määrittämiä tekijöitä.

Sivusto on jatkuvan kehityksen alla. Toimintoja 

tulee lisätään sivustolle kehitystyön mukaisesti.



• Palveluntuottaja

• Palvelutarjous
• Palvelutarjous on palvelu tai 

toiminta, jota tarjotaan 
käyttäjille.

• Palvelukanavan 

tiedot
• Palvelukanava on asiakkaan 

keino ottaa yhteyttä palveluun 
tai käyttää palvelua. Esim. 
toimipiste tai puhelinpalvelu

• Valitut tunnisteet

• Palvelutarjouksen 

kuvaus

• Tuote + tuotteen 

kuvaus

Asiakkaan näkymässä olevat palveluntuottajan 

syöttämät kentät



Asiakasneuvonta.fi ylläpidon yhteystiedot:

Info.kompassi@turku.fi

12.6.202018

mailto:Info.kompassi@turku.fi

