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etunimi.sukunimi@asiakas.fi

Sarastian Extranet kirjautumisohje
Kirjaudu Sarastian Extranet palveluun os. 
https://sarastia.sharepoint.com/sites/SarastiaExtranet kautta. 

Suositeltavat käytettävät selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Edge Chromium selaimet.

3. Ensimmäisellä 
kirjautumiskerralla 
käyttöoikeutesi tarkistetaan, 
kuittaa sisäänkirjautuminen 
painamalla hyväksy. 

1. Kirjaudu sisään 
työsähköpostiosoitteella ja 
salasanallasi. Saat nämä 
omalta it-tuelta.

2. Ellei sinulla ole 
käyttöoikeutta palveluun, niin 
ole yhteydessä esimieheesi.

https://sarastia.sharepoint.com/sites/SarastiaExtranet


Sarastian Extranet etusivu
Etusivulta näet asiakkuuttasi koskevat uutiset ja ajankohtaiset tiedotteet, 
häiriötiedotteet, ohjelmalinkit, yleiset ohjeet sekä Sarastian Twitter feedin. 

Ohjeet valikosta 
löydät eri 
ohjelmien yleiset 
ohjeet

ASIAKAS
Kunta/ kaupunki
– oma sivu

Linkit osiosta pääset 
kirjautumaan niihin 
sovelluksiin, joihin 
sinulla on 
käyttöoikeus. 
Sovelluksiin 
kirjaudutaan omilla 
erillisillä tunnuksilla.

Etusivulta löydät 
asiakaskohtaisen kunta/ 
kaupunki linkin, josta pääsee 
materiaalipankkiin



Yhteiskäyttöiset tiedostot
Yhteiskäyttöiset tiedostot jakautuvat allaolevan mallin mukaisesti. 

Asiakkaan omat ohjeet kansioon asiakas saa muokkaus ja tallennusoikeudet. 
Muut kansiot ja tiedostot ovat lukuoikeuksin. Sarastia ylläpitää näitä tiedostoja. 

• Asiakkaan omat ohjeet jakautuvat Henkilöstö- ja Talouspalvelut alikansioihin

• Hankintasopimukset täydentyvät käyttöönoton myötä

• Tulossa käyttöön myöhemmin, kansiossa rajoitetut oikeudet (=rajoitettu näkyvyys) 

• Materiaalipankki jakautuu Henkilöstö- ja Talouspalvelujen kansioihin 

• Palaverimuistiot  jakautuvat omiin alikansioihin, joissa on rajoitetut oikeudet 
(=rajoitettu näkyvyys) 



Materiaalipankki - Henkilöstöpalveluiden tiedostot
Henkilöstöpalveluiden vakioitu kansiorakenne, joita Sarastia ylläpitää. Rajoitettuun 
kansioon annetaan muokkausoikeudet sovitusti, muihin kansioihin on lukuoikeus. 

• Sisältävät aineistoaikataulut

• Rajoitettuun kansioon annetaan muokkausoikeudet asiakkaan kanssa 
sovituille asiakasyhteistyö henkilöille (=rajoitettu näkyvyys).

• Sarastian toimittamat asiakaskohtaiset ohjeet ja lomakkeet



Materiaalipankki - Talouspalvelujen tiedostot
Talouspalveluiden vakioitu kansiorakenne, joita Sarastia ylläpitää. Rajoitettuun 
kansioon annetaan muokkausoikeudet sovitusti, muihin kansioihin on lukuoikeus. 

• Sarastian toimittamat asiakaskohtaiset ohjeet ja lomakkeet

• Rajoitettuun kansioon annetaan muokkausoikeudet asiakkaan kanssa sovituille 
asiakasyhteistyö henkilöille (=rajoitettu näkyvyys). 

• Sisältää kauden katkos- ja tilinpäätösaikataulut

• Kirjanpidon ja raportoinnin dokumentit

• Kirjaussuunnitelmat ja tilikartat

• Reskontran ja maksuliikenteen dokumentit



Yhteydenotot
• Uudet Extranet-palvelun käyttöoikeudet tilataan esimiehen tai kautta -> Sarastia-

asiointi Extranet-palvelun tilauslomakkeilla

• Työsähköpostitunnus- ja salasana kirjautumisongelmissa ole yhteydessä 
omaan IT-tukeesi

• Extranet-palvelun neuvonnassa ja vikatilanteissa ota yhteyttä Sarastia-asioinnin 
kautta Extranet-palvelun tilauslomakkeilla tai puhelimitse Sarastian
asiakaspalveluun numeroon 020 6399 400 (valitse alkuvalikosta linja 3) arkisin 
kello 8-16.



www.sarastia.fi

Kirkasta näkemystä.

Tervetuloa Sarastia Extranet palvelun 
käyttäjäksi!
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