
   Itsepalvelu-toiminto 

Sähkönumerot.fi-palvelussa on nyt mahdollista  
ylläpitää itse omia sähkönumeroita. 

 
Kirjautuneena käyttäjänä voit: 

• korjata/muokata tuotteiden perustietoja 

• luoda uusia sähkönumeroita 

• arkistoida tuotteita 

• lisätä tuotekuvaustekstin tuotteelle 

• lisätä tuotteelle kuvia, linkin tai dokumentin 



   Käyttäjätunnus ja salasana 

Pyydä käyttäjätunnus liiton toimistosta: tuotetiedot@stkliitto.fi 

Kirjaudu järjestelmään klikkaamalla Kirjaudu sisään –tekstiä. 

Unohditko salasanan? 
Saat sähköpostiisi (=käyttäjätunnus) kirjautumislinkin , jonka avulla pääset 
kirjautumaan palveluun. 

Sisään 
kirjautuneena 
voit vaihtaa 
salasanan 
Käyttäjätili-
välilehdellä. 
 

 
 



   Aloitusnäkymä 

Linkki takaisin 
Sähkönumerot.fi-etusivulle. 

Linkki julkiselle puolelle yrityksesi  
omien tuotteiden listaukseen 

Talotekniikka-
standardin 
sisään luku 

Tuotetietojen 
täyttö 
tuotekortti-
näkymässä 

Oma nimesi 
toimii linkkinä 
salasanan 
hallintaan  
= Käyttäjätili-
välilehti 

Kirjaudu ulos 
itsepalvelusta. 

Oma kansioon 
voit kerätä 
useampia 
tuotteita 
muokattavaksi 
niiden välillä tu 

ja siirtyä helposti  
otekorttinäkymässä. 



   Kirjautuneen käyttäjän tuotekortti 

Kirjautuneella 
käyttäjällä on 
julkisella puolella 
käytössään 
lisätoimintoja.  
 
 

Nimi toimii linkkinä itsepalvelupuolelle. 
 

Kirjaudu ulos, kun haluat lopettaa 
muokkaustilan käytön. 



Tuotetietojen muokkaus 
Pääset muokkaamaan tuotteen tietoja. 

Arkistoi tuote 
Toiminnolla voit 
• arkistoida tuotteen heti 
• antaa sille arkistointipäivämäärän 
• määrittää korvaavan tuotteen sähkönumeron. 

 

   Tuotekortin toiminnot 

Vie omaan kansioon 
Tallenna tuotekortit omaan kansioon  
odottamaan myöhempää käsittelyä. 

Hae uusi sähkönumero  
Luo uudelle tuotteelle oma 
sähkönumero. 



   Muokkausnäkymä 
 

Tekemäsi muutokset tallentuvat 
automaattisesti luonnokseksi, 
joten voit palata tietojen 
muokkaukseen myöhemmin. 

Muutokset näkyvät julkisella  
tuotekortilla vasta kun hyväksyt 
tiedot Hyväksy -toiminnolla. 

Tuotteen arkistointi 

Kynäkuvaketta klikkaamalla 
pääset muokkaamaan tietoja 



   Uusi sähkönumero 

3. Järjestelmä ehdottaa tuotteelle 
sähkönumeroa. Voit joko hyväksyä 
ehdotetun numeron tai valita jonkun 
muun numeron toimittajalle 
varatuista numeroavaruuksista. 

1. Valitse tuotteelle oikea tuoteryhmä. 
Huomio! Tätä valintaa et voi muuttaa 
myöhemmin.   

2. Valitse alasvetovalikosta tuotemerkki. 
Jos tuotemerkki on uusi ts. sille ei 
vielä ole avattu yhtään tuotetta, ota 
yhteyttä liiton toimistoon. 

Muista tallentaa valinnat  
klikkaamalla check-merkkiä. 
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4. Valitse alasvetovalikosta tuotteelle 
Yleisnimi. Muista tallentaa valittu nimi.  
 
Voit käyttää vain listauksessa mainittuja 
Yleisnimiä. Jos mikään nimike ei mielestäsi 
sovi tuotteelle, ota yhteyttä liiton 
toimistoon. 
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   Uusi sähkönumero –Yleisnimi ja sarja 
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5. Valitse tuotteelle sarja-merkintä. 

Jos tuote kuuluu uuteen tuotesarjaan ts. sarja 
nimeä ei löydy alavetovalikosta,  ota yhteyttä 
liiton toimistoon. 



   Uusi sähkönumero –muut pakolliset tiedot 
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7. Merkitse tuotteen käyttö- ja 
myyntiyksikkötiedot 

6. Lisää Tekninen nimi. 
 
STK Tuotetieto-oppaasta 
löydät tuoteryhmäkohtaiset 
suositukset Teknisen nimen 
muodostamiseksi . 
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8. Pakkauskoko1 mittatiedot 
tulevat pakollisiksi vuoden 
2012 alusta lukien. 
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   Uusi sähkönumero –muut tiedot 
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Anna lisätiedot: 
 
• Pitkä tuotenimi 
• EAN-koodi 
• Toimittajan tuotekoodi 

 
• Tuotekuvaus 
• Mittatiedot 

 
• Alkuperämaa, takuuaika, 

tullinimike 
• Teknisen nimen 

käännöstieto 
 
 

Lisää tuotekortille  
• kuva (t) 
• linkkiosoite   
• dokumentti 



   Uusi sähkönumero – julkaisu 
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Anna lisätiedot: 
 
• Pitkä tuotenimi 
• EAN-koodi 
• Toimittajan tuotekoodi 

 
• Tuotekuvaus 
• Mittatiedot 

 
• Alkuperämaa, takuuaika, 

tullinimike 
• Teknisen nimen 

käännöstieto 
 
 

Tarkista, että antamasi tiedot 
ovat oikein ja riittävät. 

Tuotemerkin logo 
päivittyy sivulle 
automaattisesti. 
 
Jos haluat lisätä logon, 
lähetä se sähköpostin 
liitteenä liiton 
toimistoon. 

Hyväksy tiedot! 
Uusi sähkönumero on voimassa vasta kun se on 
hyväksytty ja näkyvissä* Sähkönumerot.fi-palvelussa. 

* Poikkeuksena hyväksytty julkaisematon tuote. 


