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JÄSENEN SÄHKÖINEN asiointi 

uudessa jäsenrekisterissämme on 

paikka, josta löydät paljon hyödyl-

listä tietoa ja hoidat jäsenyyteesi 

liittyviä asioita. Joko olet kirjautu-

nut palveluun? Jos et, tässä ohjeis-

tus vaihe vaiheelta.

1. MENE OSOITTEESEEN  

www.sahkoliitto.fi.

2. KLIKKAA ETUSIVUN vasemmas-

ta yläkulmasta Liiton muut verk-

kopalvelut. Kännykässä eli sivujen 

mobiiliversiossa löydät Liiton muut 

verkkopalvelut -valikon klikkaamalla 

oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea 

viivaa ja vierittämällä avautuvassa 

näkymässä alaspäin.

3. VALITSE AVAUTUVASTA alasve-

tovalikosta ylin, Jäsenen sähköinen 

asiointi. Klikkaamalla sitä pääset 

kirjautumisnäkymään.

4. SYÖTÄ YLEMPÄÄN kenttään jä-

sennumerosi tai henkilötunnuksesi. 

a) Jos olet aiemmin jo kirjautu-

nut sisään, syötä alempaan kent-

tään salasanasi ja paina Kirjaudu-

nappia. Voit siirtyä ohjeistuksen 

kohtaan 8.

b) Jos kirjaudut jäsenen sähköi-

seen asiointiin ensimmäistä kertaa, 

tarvitset salasanan. Tilaa se klikkaa-

malla sinistä tekstiä Tilaa uusi sala-

sana tästä.

Kohdat 5–7 koskevat vain niitä, 

jotka käyttävät sähköistä asiointia 

ensimmäistä kertaa.

5. SYÖTÄ AVAUTUVALLA Tilaa uusi 

salasana -sivulla ylempään kenttään 

sähköpostiosoitteesi tai puhelinnu-

merosi. Palvelu toimii vain, jos osoi-

te tai numero on jäsenrekisteris-

sämme. Syötä alempaan kenttään 

jäsennumerosi ja paina sinistä nap-

pia Tilaa uusi salasana.

6. SAAT SÄHKÖPOSTIISI tai puhe-

limeesi linkin ja varmenteen, jonka 

avulla saat luotua salasanan. Var-

menne ei siis ole salasana! Klikkaa 

linkkiä, jolloin aukeaa Palauta sala-

sana -näkymä.

Syötä ylimpään kenttään jäsen-

numerosi tai henkilötunnuksesi.

Luo salasana noudattamalla si-

vulla olevia ohjeita: sen pituus tulee 

olla vähintään kahdeksan merkkiä, 

siinä tulee olla vähintään yksi iso 

ja yksi pieni kirjain sekä vähintään 

yksi numero tai erikoismerkki.

SUJUVASTI SÄHKÖISEN 
ASIOINNIN KÄYTTÄJÄKSI!

LIITON MOBIILISOVELLUSKIN 
KÄYTTÖÖN!

Syötä salasana toiseksi ja kol-

manneksi ylimpiin kenttiin ja alim-

paan kenttään saamasi varmenne. 

Paina sinistä Vaihda salasana -nap-

pia. Jos salasanan tilaaminen ei on-

nistu, Tilaa uusi salasana -sivulla on 

puhelinnumero, johon voit soittaa 

ongelmatilanteessa.

7. ASIOINTIPALVELU ILMOITTAA, 

että salasana on vaihdettu ja että 

pääset kirjautumaan palveluun. 

Käytä kirjautumiseen jäsennumero-

asi tai henkilötunnustasi ja äsken 

luomaasi salasanaa.

8. SÄHKÖISEN ASIOINNIN sivu 

avautuu sinulle ja toivottaa terve-

tulleeksi.

Sivun ylänavigaatiosta näet, mitä 

palveluja asioinnissa on. Voit päi-

vittää omia tietojasi, ilmoittaa uu-

desta työsuhteesta, vaihtaa osas-

toa ja laskea jäsenmaksusi määrän 

määrittelemältäsi aikaväliltä. Kun 

päivität omia tietojasi, muista pai-

naa viimeiseksi päivityspainiketta.

Luottamusmiehille asiointipal-

velussa näkyy myös uudistettu Voi-

mavirta ja ammattiosastojen toi-

mihenkilöille heille suunnatut pal-

velut.

VALITSE AVAUTUVASTA ALASVETOVALIKOSTA YLIN, 
JÄSENEN SÄHKÖINEN ASIOINTI. KLIKKAAMALLA SITÄ PÄÄSET 
KIRJAUTUMISNÄKYMÄÄN.

SYÖTÄ YLEMPÄÄN KENTTÄÄN JÄSENNUMEROSI 
TAI HENKILÖTUNNUKSESI. 

SAAT SÄHKÖPOSTIISI TAI PUHELIMEESI LINKIN JA 
VARMENTEEN, JONKA AVULLA SAAT LUOTUA SALASANAN.

SAAMASI VARMENNE EI OLE SALASANA! 
SINUN TULEE ITSE MÄÄRITELLÄ SALASANA. JÄRJESTELMÄ 

KYSYY VARMENNETTA LOPUKSI, KUN LUOT SALASANAA. KIRJOITA VARMENNE 
JUURI SIIINÄ MUODOSSA KUIN SEN SAIT, ISOT JA PIENET KIRJAIMET HUOMIOIDEN.

JÄSENEN SÄHKÖISEEN asioin-

tiin kirjauduttuasi samat tunnuk-

set toimivat myös Sähköliiton mo-

biilisovelluksessa. Sen otat hal-

tuun näin:

1. MENE PUHELIMESI omaan so-

velluskauppaan: Google Playhin tai 

App Storeen.

2. KIRJOITA SOVELLUSKAUPASSA 

hakukenttään Sähköliitto.

3. PAINA VIHREÄÄ Asenna-paini-

ketta.

4. ODOTA, ETTÄ sovellus latautuu 

puhelimeesi.

5. AVAA SOVELLUS klikkaamalla. 

6. SOVELLUS TEKEE automaat-

tisesti kuvakkeen puhelimesi näy-

tölle.

7. PAINA SÄHKÖLIITTO-kuvaket-

ta näytöllä. 

8. KIRJOITA JÄSENNUMEROSI ja 

salasanasi, joka on sama kuin jäse-

nen sähköisessä asioinnissa.

9. KIRJAUDU SISÄÄN.

10. JOS KIRJAUTUMINEN ei on-

nistu, soita numeroon 03 252 

0200 ohjeita saadaksesi. 

11. SOVELLUKSEN ETUSIVUL-

LA näet jäsenkorttisi. Kun pai-

nat nuolta, kortti kääntyy ja pää-

set katsomaan sen kääntöpuolen 

tietoja.

12. JÄSENKORTIN ALTA voit va-

lita esimerkiksi Omat jäsentie-

dot, Uutiset, Viestit, Jäsenedut 

ja alennukset, Yhteystiedot, Ma-

teriaalit ja Suosittele jäsenyyt-

tä. Materiaalit sisältää työehtoso-

pimukset.

13. OMIEN JÄSENTIETOJEN alta 

löydät muun muassa ammatti-

osastosi ja työsuhdetiedot. Ky-

nänmallista painiketta painamal-

la pääset muokkaamaan kyseis-

tä näkymää.

14. VASEMMALLA YLÄKULMAS-

SA olevasta nuolesta pääset aina 

takaisin päävalikkoon.

SOVELLUKSEN ETUSIVULLA NÄET JÄSENKORTTISI.


