
Rekisteröityminen ja kirjautuminen

Aloita tiimisi varainhankintakampanja rekisteröitymällä tiimin vetäjäksi sivulla
https://wwhttps://www.puhtopojat.fi/kampanjat/. Täytä rekisteröitymislomakkeen kaikki kohdat. 
Rekisteröitymisestä saat vahvistusviestin, jossa olevalla linkillä vahvistat rekisteröitymisesi. 
Kun olet vahvistanut rekisteröitymisen voit kirjautua järjestelmään. Tarvittaessa voit 
muokata tietojasi jälkikäteen valitsemalla varainhankintatyökalun sivuvalikosta ”Profiili” 
(kts. varainhankintatyökalun valikon sijainti kuvasta 1 tämän dokumentin viimeisellä 
sivulla).

Myyjien lisääminen

KKun kirjaudut ensimmäisen kerran järjestelmään, niin sinua pyydetään lisäämään myyjiä 
tiimiisi. Voit lisätä useamman myyjän kerralla syöttämällä ”hlömäärä” -kenttään haluamasi 
myyjien määrän. 
Kirjaa kunkin myyjän etu- ja sukunimi ja tallenna. Tallennuksen yhteydessä järjestelmä luo 
automaattisesti myyjille tunnukset, jotka saat koneellesi latautuvassa tiedostossa. Löydät 
tiedoston selaimesi latausikkunasta tai järjestelmäsi latauskansiosta. Jaa kullekin myyjälle 
heidän henkilökohtaiset tunnuksensa.
Halutessasi voit myöhemmin lisätä tai poistaa myyjiä valitsemalla ”Myyjät” Halutessasi voit myöhemmin lisätä tai poistaa myyjiä valitsemalla ”Myyjät” 
varainhankintatyökalun valikosta. Voi myös tarvittaessa vaihtaa myyjän salasanan.

Näin aloitat varainhankintakampanjan
Puhtopoikien varainhankintatyökalulla



Kampanjan perustaminen

Kun olet lisännyt myyjät aloita kampanjan perustaminen klikkaamalla ”Luo kampanja” 
-linkkiä. Voit perustaa kampanjan myös valitsemalla varainhankintatyökalun valikosta 
”Kampanjat” ja sen jälkeen ”Luo uusi kampanja”. Täytä kaikki pyydetyt tiedot, lataa 
koneeltasi ryhmänne logo tai ryhmäkuva sekä valitse kampanjassa mukana olevat myyjät ja 
tuotteet joita haluatte myydä. 
KKampanjan tallennuksen yhteydessä kampanjallenne luodaan ryhmänne nimellä ja logolla 
varustettu yksilöllinen myyntiesite. Myyntiesite on ladattavissa heti tallennuksen jälkeen 
vihreätaustaisesta viestikentästä, ”Kampanjat” -listauksessa ja ”Myynninkirjaus” -sivulla.
Voit muokata kampanjantietoja myöhemmin valitsemalla sivuvalikosta ”Kampanjat” ja 
kampanjalistauksesta ”Muokkaa” (kts. kuva 2. viimeisellä sivulla). Kampanjalistauksen 
yläpuolella olevasta napista voit lisätä myös uuden kampanjan.

Myynnin kirjaaminen

JoJokainen myyjä, joka on valittu mukaan käynnissä olevaan kampanjaan, voi kirjata oman 
myyntinsä kirjautumalla varainhankintatyökaluun omilla tunnuksilla. Myynninkirjaukseen 
pääsee valitsemalla kampanjat -listauksesta ”Myynnin kirjaus”. Kirjaa kunkin tuotteen 
kohdalle myytyjen määrä ja tallenna. Varainhankintatyökalu laskee summan ja tuoton 
automaattisesti.

Kampanjan seuranta ja tilaus

KKampanja listauksesta ryhmänne pääsee ”Seuranta & tilaus” -kohtaan, josta voitte seurata 
kampanjan edistymistä. Raportista näkyy kampanjan kokonaismyynti, tuotto ja laskun 
loppusumma saavutetulla myynnillä. Ryhmän vetäjä näkee lisäksi myynnin per myyjä.                       
Lopputilauksen voi tehdä ryhmän vetäjä ”Seuranta & tilaus” -kohdassa. 
Varainhankintatyökalu esitäyttää tilauslomakkeen ryhmän vetäjän yhteystiedoilla. Täydennä 
lomake lisäämällä henkilötunnus ja toivottu toimitusviikko tai -päivä sekä mahdolliset 
lisätiedot. Tarvittaessa voit muokata muita tietoja.
Myyntinne määrästä riippuen olette oiMyyntinne määrästä riippuen olette oikeutettu palkkiopaketteihin. Tilauslomakkeen 
alalaidassa voitte valita oikeutetun määrän palkkiopaketteja. Lisäksi olette oikeutettuja 
tulostuspalkkioon, mikäli olette tulostaneet myyntiesitteen itse varainhankintatyökalun 
kautta.
Kun olet täyttänyt ja tarkistanut tilauslomakkeen lähetä tilaus. Tilauksen jälkeen kampanja 
poistuu kampanjalistauksesta. Tilauksen tiedot ovat nähtävissä kohdassa ”Tilaukset”.



Ongelmatilanteet

1. En löydä vahvistusviestiä rekisteröitymisestä

Tarkista roskapostikansio. Ellet löydä vahvistusviestiä sieltä etkä saapuneet-kansiosta, niin 
ota yhteyttä meihin. 

2. Missä on koneelle latautunut salasanalista tai myyntiesite?

TTiedostot latautuvat selaimesi järjestelmäsi latauskansioon joka riippuu käyttämästäsi 
käyttöjärjestelmästä, selaimesta ja asetuksista. Windows-käyttäjillä tiedostot latautuvat 
tavallisesti ”Ladatut tiedostot” -kansioon. Alla olevista osoitteista löydät lisätietoja 
tavallisimmista selaimista.

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95759?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fi

Firefox:
https://support.mozilla.ohttps://support.mozilla.org/fi/kb/ladattujen-tiedostojen-hallinta

Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17436/windows-internet-explorer-download-files-fro
m-web

Macin Safari:
https://support.apple.com/fi-fi/guide/safari/sfri40598/mac

3. Unohtunut salasana

RRyhmän vetäjä voi uusia oman salasanansa antamalla sähköpostiosoitteensa sivulla 
https://www.puhtopojat.fi/salasana-hukassa. Mikäli sähköpostiosoitteella on tili, niin 
annettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään linkki jolla salasanan pääsee uusimaan. 
Huom. sisäänkirjautumissivulla olevalla ”Unohditko salasanasi?” -linkillä pääset myös 
”salasana-hukassa” -sivulle.
Jos myyjä on unohtanut salasanan, niin ryhmän vetäjä voi luoda uuden 
varainhankintatyökalun kohdassa ”Myyjät”.



Termejä

1. Varainhankintatyökalun valikko

https://www.puhtopojat.fi/kampanjat/ näet varainhankintatyökalun hallinnan, jossa 
vasemmalla on varainhankintatyökalun valikko.
 

Kuva 1: Varainhankintatyökalun valikko

2.2. Kampanjalistaus

Jos olet ryhmän vetäjä ja olet perustanut kampanjan tai jos olet valittuna myyjäksi 
kampanjaan näet kampanjalistauksen kun varainhankintatyökalun valikon kohta 
”Kampanjat” on valittu. 
  

Kuva 2: Kampanjalistaus
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