
Sähkönumerot.fi - Itsepalvelu

Sähkönumerot.fi-palvelussa tuotteiden valmistajat ja maahantuojat ylläpitävät itse 

tuotteidensa tuotetietoja. Kirjautuneena käyttäjänä voit:

• luoda uusille tuotteille uusia sähkönumeroita

• korjata/muokata olemassa olevien tuotteiden tietoja

• arkistoida tuotteita, jotka eivät enää tarvitse sähkönumeroa

Kaikki yllämainitut toiminnot voi tehdä joko yksittäin tuotekortilla tai Tuotetietostandardi-

excelin avulla, jolloin voit käsitellä satoja tuoterivejä kerralla. 

Tuotekansio on hyvä apuväline kun lisäät/muokkaat jotain seuraavista:

• tuotekuvaus

• kuvat, linkit ja dokumentit

• tekniset tiedot ETIM-standardin mukaisesti



Käyttäjätunnus ja salasanan palautus

Käyttäjätunnuksen saat liiton toimistolta osoitteesta: tuotetiedot@stkliitto.fi

Kirjaudu järjestelmään sivuston oikeasta yläkulmasta tai 
osoitteesta https://www.sahkonumerot.fi/login/

Jos olet unohtanut salasanan tai sinulle on juuri luotu 
tunnukset, käytä Unohditko salasanan –toimintoa.

Kirjautuneena voit vaihtaa salasanan Käyttäjätili-välilehdellä.

Voit kirjautua ulos järjestelmästä klikkaamalla 
nimesi vieressä olevaa poistumiskuvaketta.

mailto:tuotetiedot@stkliitto.fi
https://www.sahkonumerot.fi/login/


Yhteenveto-välilehti

Kirjautumisen jälkeen näet viimeisimmät 
kirjautumistietosi sekä yhteenvedon yrityksesi 
tuotteista ja tuotetiedoista. 

ETIM-tietojen täyttöaste kertoo kuinka suuri osuus kaikista 
mahdollisista ETIM-tiedoista on ilmoitettu tuotekorteilla.

Kuvien määrä kertoo kuinka monella tuotekortilla on kuva 
verrattuna kaikkiin aktiivisiin tuotteisiin.

Yhteenvetosivulla on linkki, jonka avulla näet helposti kaikki 
tuotteet, joilla on harmonisoimaton yleisnimi.

Saat myös helposti vietyä kaikki julkaisemattomat tuotteet 
tuotekansioon.



Tuotetiedot-välilehti

Tuotetiedot-näkymästä löytyvät kaikki tiedostojen sisään- ja uloslukutoiminnot. 
Napsauta haluamaasi toimintoa ja seuraa ruudulla näkyviä ohjeita.

Voit luoda uuden sähkönumeron tyhjän tuotekortin avulla. Jos avattavana on 
isompi määrä uusia tuotteita, se kannattaa tehdä Tuotetietostandardi
-excelin avulla. 

Voit myös ladata Tuotetietostandardin sekä Yleisnimisanaston ja Yleisnimien 
ETIM-luokkaehdotuksia –tiedostot. 

Kaikki ladattavat tiedostot löytyvät Tietoa ja ohjeet –osion Tiedostot-kohdasta.

Tietojen tallentaminen Tuotetietostandardi-excelistä:
• Lataa Tuotetietostandardi-excel ja tallenna se omalle koneellesi.

• Täydennä exceliin tarvittavat tiedot ja klikkaa 
Avaa sähkönumero / muokkaa tietoja Tuotetietostandardilla –toimintoa.

• Käytä Selaa-toimintoa, etsi tiedosto omalta koneeltasi ja tuo se sitten 
Sähkönumerot.fi-järjestelmään valitsemalla joko Käsittele tuotekortilla tai 
Käsittele taulukkonäkymässä sen mukaan haluatko tarkastella tietoja 
tuotekorttinäkymässä vai taulukkonäkymässä 



Omat kansiot-välilehti

Kaikki Tuotetietostandardilla tuodut tiedostot kertyvät 

Omat kansiot –näkymään yhdeksi kansioksi.

Myös yksittäisen tuotteen muokkaus tuottaa tähän 

näkymään kansion, joka sisältää kyseisen tuotteen.

Voit kerätä tuotteita Tuotekansioon ja tehdä niistä 

oman työkansion, jonka voit nimetä vapaasti.

Voit poistaa kansion avaamalla sen ja klikkaamalla 

punaista roskakori-kuvaketta.



Tuotteemme-välilehti

Tuotteemme-otsikkoa 
klikkaamalla saat listauksen 
kaikista tuotteistanne.

Voit rajata hakua hakuehdoilla 
tai lisätä kaikki tuotteet 
Tuotekansioon klikkaamalla

-kuvaketta.

Huomaa, että jos haluat ladata kaikkien tuotteiden tiedot 
Tuotetietostandardiin, se onnistuu helpoimmin 
Tuotetiedot-välilehdellä Lataa toimittajan tuotetiedot –
toiminnolla.



Tuotekortti

Kirjautuneena käyttäjänä pääset käyttämään tuotekortilla näkyviä 
itsepalvelukäyttäjän toimintoja.

Muokkaa tuotekortilla –toiminto avaa tuotekortin  
muokkausnäkymän, jossa pääset helposti korjaamaan tai lisäämään 
kaikkia muita tuotetietoja paitsi teknisiä tietoja. 

Teknisiä tietoja pääset muokkaamaan Muokkaa ETIM-tietoja –
toiminnolla tai klikkaamalla otsikon kynä-kuvaketta.



Tuotekortti - Asetukset

Tuotekortilla näkyvä Asetukset-valikosta pääset tuotekortille lisättyjen 
kuvien, linkkien, dokumenttien ja tuotekuvauksen asetuksiin. 

Huomaa, että tätä kautta tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin niihin 
tuotekortteihin, joissa kyseistä kuvaa, linkkiä, dokumenttia tai 
tuotekuvausta on käytetty!

Voit poistaa kuvan Poista kuva -toiminnolla tai käyttää Korvaa-
toimintoa ja vaihtaa sen uuteen.

Liitetyt tuotteet –välilehdeltä näet, mille kaikille tuotekorteille sama 
kuva/linkki/dokumentti/tuotekuvaus on liitetty. 

Liitä lisää tuotteita –toiminnolla voit lisätä ne sähkönumerot, joiden 
tuotteiden tuotekorteilla haluat, että sama 
kuva/linkki/dokumentti/tuotekuvaus näkyy. 



Tuotekansio

Tuotekansiossa on monia itsepalvelukäyttäjälle 
tarkoitettuja toimintoja.

Tätä kautta voit viedä tuotetietoja Tuotetietostandardiin, 
ETIMin mukaisia teknisiä tietoja exceliin tai BMEcat-
tiedostoon. Tai voit tehdä kansioon keräämistäsi 
tuotteista kansion Omiin kansioihin. 

Kokeile rohkeasti eri toimintoja!

Tuotekansiossa on monia itsepalvelukäyttäjälle tarkoitettuja toimintoja:

Toiminnot-valikossa on 
Tuo kansioon
-toiminto, jolla voit 
tuoda kansioon tuotteet 
satunnaisella listalla 
sähkönumeroita.

Lisätiedot –toiminnolla 
voit lisätä kaikille 
Tuotekansion tuotteille:
• tuotekuvauksen
• kuvan tai linkin
• dokumentin

ETIM-tiedot –toiminnolla 
voit lisätä kaikille 
Tuotekansion tuotteille 
ETIMin mukaiset tekniset 
tiedot.



Sähkönumerot.fi - perehdytykset

STK järjestää koulutusta tuotetiedoista ja niiden ylläpidosta Sähkönumerot.fi-järjestelmässä. 

Perehdytyskoulutukset pidetään aamupäivisin ja niissä keskitytään joko sähkönumerointiin ja 

Sähkönumerot.fi-sivuston käyttöön tai ETIMin mukaisiin teknisiin tietoihin. Puolivuosittain 

järjestetään koko päivän koulutus, jossa käsitellään kummatkin osa-alueet samana päivänä. 

Koulutukset ovat maksuttomia ja ne järjestetään STK:n tiloissa. Koulutusten ajankohdat löydät 

Sähkönumerot.fi-etusivulta Tapahtumat-osiosta. Kysy lisää: tuotetiedot@stkliitto.fi. 

Sähkönumerot.fi-perehdytys

• Sähkönumerot.fi-palvelu ja tuotetietojen hallinta koko toimitusketjussa

• Tuotteen perustaminen

• Tuotteen perustietojen täydentäminen ja kuvien, linkkien, dokumenttien ja tuotekuvauksen 

lisääminen

ETIM-perehdytys

• ETIM-standardin mukaisten teknisten tietojen täydentäminen tuotekorteille

• ETIM-tietojen välittäminen edelleen tukuille yms. yhteistyökumppaneille


