
Varauspalveluun kirjautuminen ja uudelleenvarauksen tekeminen 
 

1. Aloita varauksen tekeminen klikkaamalla varauspalvelussa jompaakumpaa Kirjaudu sisään -painiketta. Alla 
esimerkkikuva varauspalvelusta.

 

 

2. Luo käyttäjätunnus, jos et ole aiemmin käyttänyt sähköistä asiointipalvelua. Aloita käyttäjätunnuksen 
luominen klikkaamalla Luo uusi käyttäjätunnus -linkkiä. Jos sinulla on jo käyttäjätunnus, siirry kohtaan 6. 

 



 

3. Pääset sivulle, joka näyttää alla olevan kuvan mukaiselta. Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoitteesi. 
Keksi palveluun oma salasana, jossa on vähintään seitsemän merkkiä ja vähintään yksi on erikoismerkki eli 
joku näistä: (;,:._-'*¨^~´`\+?=}][{)(£#"!@§½). Ota käyttäjätunnus ja salasana muistiin, jotta voit myöhemmin 
kirjautua niillä ohjelmaan. Muista klikata ruutua tekstin Hyväksyn palvelun käyttöehdot ja 
tietosuojaselosteen edessä, jotta saat siihen rastin. Sen jälkeen klikkaa painiketta Luo käyttäjätunnus. 
Esimerkkikuva alla.

 
4. Ohjelma lähettää sähköpostiisi viestin, jossa on linkki, jota sinun pitää käydä klikkaamassa. Avaa siis 

sähköpostisi ja etsi viesti, jonka lähettäjä on s-asiointi[@]jkl.fi. Viestissä oleva linkki on sininen pitkä sarja 
numeroita ja kirjaimia. Klikkaa linkkiä. Alla esimerkki viestistä.

 
 
 



5. Sähköpostissa olevaa linkkiä klikkaamalla pääset alla olevan näköiselle sivulle. Klikkaa siinä Kirjaudu sisään -
linkkiä.

 

 

6. Tämän jälkeen ohjelma siirtyy kirjautumissivulle, johon voit nyt kirjoittaa sähköpostiosoitteesi ja 
varauspalveluun luomasi salasanan ja paina sitten Kirjaudu sisään -painiketta.

 

 

 

 



7. Ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi uusittavissa oleva varauksesi ei vielä ole näkyvissä. Klikkaa Puuttuuko 
tästä varauksesi? -linkkiä. 

 
 
 

8. Klikkaa sitten Liitä varaukset -painiketta ja tunnistaudu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 



9. Valitse tunnistautumistapa ja suorita tunnistautuminen.

  
 

10. Tunnistautumisen jälkeen klikkaa Jatka palveluun -painiketta.

 
 



 
11. Varauspalvelu ilmoittaa käyttäjätiliin liitetyistä varauksista. Klikkaa varausta, jonka haluat uusia ja sen jälkeen 

varaa kohde uudelleen. HUOM! Useimmilla palstoilla numerointi on muuttunut. Ota talteen palstasi uusi 
numero, jotta osaat keväällä mennä pellolla oikealle palstalle. Palsta sijaitsee samalla paikalla kuin ennenkin, 
paitsi Survo-Korpelassa muutamia paikkoja on jouduttu siirtämään toiseen sijaintiin vesijohtolinjan vuoksi. 

 
 

12. Täytä vaaditut tiedot ja paina Tallenna -painiketta.

 

 

Tämän jälkeen ohjelma näyttää sinulle vielä yhteenvedon varauksesi tiedoista. Klikkaa Maksa verkossa -painiketta, 
jonka jälkeen pääset maksamaan paikan verkkopankissa. Muista maksun jälkeen odottaa, että ohjelma palaa 
verkkopankista varauspalveluun ja varauspalvelussa näkyy tieto, että paikka on maksettu. 


