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Uusi toimija: näin aloitat

1) Rekisteröi toimipaikkasi extranetissa:

https://kilta.sydanliitto.fi/SydanmerkkiExtranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fSydanmerkkiExtranet

KLIKKAA!

https://kilta.sydanliitto.fi/SydanmerkkiExtranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=/SydanmerkkiExtranet


Uusi toimija: näin aloitat

1.

2.



Toimijan rekisteröinti

HUOM! Ei henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, 

ei pakollinen

Täytä ainakin tähdellä 

merkityt kohdat



Henkilön rekisteröinti

Lisää pääkäyttäjän tiedot. 
Täytä ainakin 

tähdellä merkityt kohdat



Kirjaudu extranetiin – tietojen 
syöttäminen voi alkaa

Kirjautuminen sähköpostiisi lähetetyn 

salasanan avulla



Päävalikot 

7

Voit täydentää ja muokata tietoja milloin tahansa

2 4 53

1

1. Lisää muita henkilöitä 

tai toimipaikkoja

2. Yhteystiedot
• muokkaa mm. yhteys- ja 
laskutustietoja
• muokkaa toimipaikan tietoja 

--> paina ”muokkaa tietoja”

3. Tuotteet
• Haetaan Sydänmerkkiä 
yksittäiselle elintarvikkeelle, esim. 

Vitriinituotteelle

4. Sydänmerkki-ateria
• Ilmoita Sydänmerkki-aterialla 
tarjottavat aterianosat 

• kts. diat 11-13

5. Verkkoreseptit 
• ruokaohjeet tulevat näkyviin 
verkkosivuilla



Lisää logo

• Yhdistää ravintolan oikeaan organisaatioon myös 
visuaalisesti, kun nimi sitä ei aina kerro

• Esim. "Lyseon lukiossa" on xxx- toimijan ravintola

• Tee näin:
1. Valitse yhteystiedot-välilehti
2. Siirry alaosan kohtaan "Ruokapalvelutoimijan logo"
3. Paina: Lisää liitetiedosto --> nimeä liite logoksi ja lataa logo painamalla 

"valitse tiedosto". Tyypiksi valitaan "logo"
4. Tallenna. Logo tulee näkyviin automaattisesti toimipaikkojen tietoihin.



Lisää henkilö
• Henkilöiden määrällä ei ylärajaa, tarvittaessa 

esimerkiksi 1/toimipaikka

• Kaikilla henkilöillä samat oikeudet: voi lisätä, 
poistaa ja muokata kaikkia tietoja

• Tee näin:
1. Paina "lisää henkilö" ja täytä tähdellä merkityt kohdat (nimi, 
organisaatio, titteli, sähköpostiosoite)

2. Täytä rooli-lomake: valitse organisaatio, lisää rooli ja 
päivämäärä. 

• Roolituksella erityisesti viestinnällinen merkitys: 

• Aterian uutiskirje (3-4 kertaa/vuosi) lähetetään kaikille, 
joilla on rooli ”Pääyhteyshenkilö, Sydänmerkki-ateria” 
sekä ”Yhteyshenkilö, Sydänmerkki-ateria”

• "Pääyhteyshenkilö, Sydänmerkki-ateria" 
saa uutiskirjeiden lisäksi mahdolllisia muita tiedotteita.

3. Paina lopuksi "tallenna ja lähetä uusi salasana" -painiketta, 
jolloin uusi henkilö voi kirjautua extranettiin.



Lisää (tai poista) organisaatio

• Lisätään toimipaikat, jotka tarjoavat Sydänmerkki-
ruokaa

• Ravintola näkyy verkkosivuilla, kun Sydänmerkki-
ruuan tarjoaminen alkaa (päiväys 
lisätty) http://www.sydanmerkki.fi/ravintolat

• Tee näin:

1. Paina lisää organisaatio ja täydennä nimikentät, organisaation 
päätaso (esim. Kunta x) sekä valitse toimialaksi "ravintola toimipaikka".

2. Lisää osoitetiedot: postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka).

3. Laskutustiedot ovat tarpeellisia vain ketjuravintoloille ja jos 
niiden laskutustiedot eroavat päätason tiedoista

4. Kirjaa lopuksi Sydänmerkki-aterioita tarjoavat ravintolat –kohdat 
lomakkeen alaosasta, esim. Päiväys, jolloin ravintola tulee näkyviin 
verkkosivuille

POISTA ORGANISAATIO

• Merkitse ajankohta "Sydänmerkki-aterioiden 
tarjoaminen päättyy ravintolassa alkaen (pvm)" ja 
tallenna

http://www.sydanmerkki.fi/ravintolat


Ilmoita aterianosat
• Klikkaa Sydänmerkki-ateria -välilehti

• Ruokajuomia ja kasvislisäkkeitä ei tarvitse lisätä. Valitse molemmista Juoma- ja 
kasvistarjontakohdista "kyllä" ja tallenna

• Lisää muut aterianosat: pääruuat, energialisäkkeet ja muut lisäkkeet painamalla "lisää 
aterianosa" -painiketta



Ilmoita aterianosat
• Täydennä tähdellä merkityt kohdat: päiväys, ruokalajin nimi ja 

aterianosan ja ruokalajin tyyppi

• Valmistuotteet, klikkaa joko:
• Ruokalaji on Sydänmerkki-tuote --> ravintoarvoja ei tarvita tai
• Tuote on muu valmistuote --> lisää ravintoarvot

• Kirjoita myös tuotteen valmistaja (esim. Valio) ja tuotemerkki (esim. Valio 
Kasvis-kaalikääryle)

• Itsevalmistettavat: täydennä tähdellä merkityt ravintoarvokohdat

• Sydänmerkin ruokaohjeet: valitse ruokalajin lähteeksi reseptipankki ja 
valikosta oikea ruokaohje (ammattilaiset.sydanmerkki.fi/reseptit)

• Tallenna --> Aterianosa tulee tarkastettavaksi. Hakemuksia käydään 
läpi kuun lopussa

http://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/reseptit


Aterianosien poistaminen 
tai muokkaaminen 

• Poisto: merkitse päivämäärä kohtaan

• Muokkaaminen: muuta tarvittavia kohtia muokkaustilassa (esim. 
nimi/ravintosisältö) ja tallenna

• Tieto muutoksista tulee Sydänmerkille ja niistä ollaan 
tarvittaessa yhteydessä



Lisätietoja:

Mari Olli, 050-3677233, mari.olli@sydanliitto.fi


