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Rekisteröityminen toimittajaportaaliin tapahtuu osoitteesta http://bsp.basware.com
Kun toimittaja on rekisteröitynyt toimittajaportaaliin ja valinnut asiakkaaksi Jyväskylän kaupungin, niin kaupungin 
toimesta tehdään aktivointi, jotta laskuja voi toimittajaportaaliin kautta luoda.  

2. Kieli muuttui suomeksi. 

Paina Rekisteröityminen, jonka jälkeen 
avautuu rekisteröitymisikkuna

1. Valitse Language alasvetovalikko ja vaihda kohdaksi Suomi
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Toimittajaportaaliin rekisteröityminen

2

24.3.2017



3

3.   Lisää yrityksen tiedot. * merkillä merkityt kohdat ovat pakollisia, samoin Katuosoite, Postinumero ja 
-toimipaikka

4.  Lisää käyttäjän tiedot. Käyttäjän tietoihin lisätään yrityksen yhteyshenkilön tiedot. 
5.  Hae asiakkaat painamalla Lisää asiakas ja etsi asiakkaista Jyväskylän kaupunki ja avaa valikko plus-

merkistä. Valitse palvelualueet joille verkkolaskuja halutaan lähettää toimittajaportaalin kautta
6.  Lisää pankkitilitiedot valitsemalla Lisää uusi kohta. Täytä kaikki kentät ja paina Tallenna. 
7.  Lisää sisäänkirjautumistiedot, tällä tunnuksella kirjaudutaan jatkossa toimittajaportaalin.  

Huom! Salasanassa pitää olla vähintään 8 kirjainta, isoja ja pieniä kirjaimia ja erikoismerkkejä, 
esim. Joulukuu(14)

8.  Paina Lähetä. Jos lähetys onnistuu, tulee viesti  
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Huom.!

Kaikki pankkitilikentät on täytettävä!

Mikäli käytät useampaa eri pankkitiliä, valitse

yksi pankkitili oletukseksi.
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9. Järjestelmä antaa verkkolaskuosoitteen 
vahvistusehdotuksen, Paina OK

Palveluehdoissa ensimmäinen kappale on 
englanniksi, mutta muut ehdot luetellaan 
suomeksi. Toimittajaportaalin ehdot 
hyväksytään painamalla Hyväksy. 
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10. Käyttäjätilin luomisesta ja salasanasta toimittajaportaali lähettää kaksi sähköpostiviestiä 
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen
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11. Kun Jyväskylän kaupunki on aktivoinut toimittajaportaalin tilin, voi portaaliin kirjautua ja tehdä laskuja  
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Sisäänkirjautuminen ja 
laskujen luonti  

1. Vaihda kieleksi Suomi, anna käyttäjänimi ja salasana. Paina Kirjaudu sisään
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2. Toimittajaportaalin etusivunäkymä, paina vasemmasta valikosta kohta Luo laskuja

3. Valitse asiakas eli se palvelualue, jolle laskua ollaan tekemässä.  
Lisää laskutyyppi ja pankkitili, joka näytetään laskulla. Paina Seuraava
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4. Täytä laskun tiedot. * merkillä olevat kohdat ovat pakollisia tietoja. Laskusummia (brutto ja netto) ei voi 
lisätä, järjestelmä laskee ne laskurivien mukaisesti. 

5. Täytä laskurivi(t). Paina Lisää uusi ja lisää laskurivit. * merkillä olevat kohdat ovat pakollisia. Järjestelmä ei 
laske nettosummaa rivitasolle automaattisesti, se tulee syöttää käsin. 

6. Lisää tarvittaessa liite Liitteet välilehden kautta, ks. ohje seuraavalta sivulta. 
7. Kun lasku on valmis, paina Tallenna, jonka jälkeen tulee ilmoitus                          

Tarkista vielä laskun oikeellisuus ja paina sen jälkeen Lähetä

Lasku lähtee eteenpäin asiakkaalle vasta sen jälkeen kun on painettu Lähetä. 
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Liitteen lisääminen laskulle

Anna liitteelle nimi kohdassa Otsikko ja paina OK. 

Paina Lataa asiakirja palvelimelle
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Liitteen lisääminen tapahtuu hakemalla liitetiedosto tietokoneelta ja lisäämällä se laskulle. 
Laskun liitteet lisätään Liitteet välilehdellä. Liitetiedoston tulee täyttää oikeassa reunassa 
luetellut ehdot. 

Paina Valitse ja etsi tietokoneelta tiedosto, jonka haluat liittää 
laskun liitteeksi. Huomioi liitetiedoston nimi. Nimessä ei saa olla 
erikoismerkkejä, vain kirjaimet ilman ääkkösiä ja numerot 
sallittuja. 

Kun liite on lisätty, näkyy liitetiedosto laskulla. 
Liitteen voi poistaa valitsemalla liite 
aktiiviseksi ja painalla Poista valitut asiakirjat 



Asiakkaiden hallinta
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Rekisteröityjä asiakkaita pääsee tarkastelemaan valitsemalla Hallinta kohdasta Asiakkaat

Kaikki lisätyt asiakkaat saa näkyviin, kun vaihtaa Tilaksi Kaikki Rekisteröityneet ja painaa Etsi

Asiakkaan tila kertoo, missä tilassa rekisteröinti on. 
Vihreä = asiakas on aktivoitu Jyväskylän kaupungin toimesta
Keltainen = asiakas odottaa aktivointia Jyväskylän kaupungilta
Punainen = Jyväskylän kaupunki on hylännyt asiakaspyynnön



Uuden asiakkaan lisääminen
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Uusi asiakas lisätään toimittajaportaalin hallinnassa kohdassa Asiakkaat

Laita hakuehtoihin 
asiakkaan nimen kohdalle 
Jyväskylän kaupunki, 
vaihda tilaksi 
Rekisteröitymättömät ja 
paina Etsi

Valitse haluamasi asiakas aktiiviseksi ja paina Rekisteröidy, jonka jälkeen tulee teksti: 



Laskujen hakeminen toimittajaportaalista

Toimittajaportaalissa tehtyjä laskuja voi katsella valitsemalla vasemmasta reunasta kohdan Hae laskuja.
Laskuja voi hakea erilaisilla hakuehdoilla. Kun tarvittavat hakuehdot on täytetty, painetaan Etsi, jonka 
jälkeen näytölle tulostuu laskut joita toimittajaportaalissa on luotu.
Mikäli laskun tilana on Tallennettu, niin laskua ei ole lähetetty vielä eteenpäin. Laskua pääsee 
tarkastelemaan valitsemalla lasku aktiiviseksi ja painamalla ”Näytä valittu lasku” –painiketta

Tallennetun laskun pääsee 
lähettämään eteenpäin, painamalla 
Lähetä painiketta. 
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Laskukuvan tulostaminen 13

Laskun oletuskuvan saa tulostettua sen jälkeen kun lasku on tallennettu järjestelmään. Laskun 
oletuskuva näkyy Laskun kuvat –välilehdellä. 

Laskun kuvan pääsee tallentamaan haluttuun tiedostoon tai tulostamaan valitsemalla Lataa. 
30.9.2015

24.3.2017



Salasanan vaihto
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Salasanan vaihdon voi suorittaa toimittajaportaalin kirjautumisnäytöllä. 
Vaihda kirjautumiskieleksi Suomi
Paina Aseta salasana uudelleen
Anna käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite ja paina Aseta salasana uudelleen
Jos salasanan vaihto onnistuu, antaa järjestelmä viestin: 

Mikäli salasanan vaihto ei onnistu, tulee ottaa yhteyttä Baswaren tukeen. Jyväskylän kaupungin 
toimesta ei voida resetoida salasanoja tai tarkistaa käyttäjätunnuksia. 
Baswaren tuki: p. 0600 97373 (3 eur/min + pvm), sähköposti (tuki vain englanniksi): 
bc.servicedesk.global@basware.com



Toimittajaportaali - UKK
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Kysymys: 
Olen tehnyt muutoksen yrityksen tietoihin. Miksi portaalissa tekemäni perustietojen muutokset eivät 
näy? 
Jyväskylän kaupungin toimesta pitää käydä hyväksymässä myös toimittajan tekemät perustietomuutokset 
aivan kuten portaaliin rekisteröitymisestä Jyväskylän kaupunki tekee aktivoinnin. 

Kysymys: 
Olen unohtanut käyttäjätunnukseni tai salasanani, miten pääsen kirjautumaan järjestelmään? 
Jyväskylän kaupungin toimesta ei pystytä resetoimaan salasanaa tai kertomaan millä käyttäjätunnuksella 
toimittajaportaaliin on tunnukset luotu.
Kirjautumisongelmissa tulee ottaa yhteyttä toimittajaportaaliin tarjoavaan toimittajaan. Yhteystiedot: Basware 
Oyj, puh. 0600 97373 (3 eur/min + pvm). Sähköposti (tuki englanniksi) bc.servicedesk.global@basware.com

Kysymys: 
Toimittajaportaaliin rekisteröityminen on hylätty Jyväskylä kaupungin toimesta puuttuvien tietojen 
perusteella (osoitetieto/pankkitilitieto). Miten toimin? 
Kirjaudu järjestelmään käyttäjätunnuksellasi, valitse vasemmasta navigointivalikosta Hallinta ja sieltä 
Yrityksen profiili. Lisää puuttuvat tiedot.


