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Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle rekisteröityminen
Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle otetaan palveluja, joita on tarjolla Kainuun soten toimialueella, eli
Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnan
alueella.
Palveluntarjoajat hakevat Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle sähköisesti. Haku on kaksiosainen.
Tällä ohjeella tehdään rekisteröintianomus ja täytetään yrityksen perustiedot sekä lähetetään
rekisteröintianomus järjestelmän ylläpitäjälle.
Ylläpitäjä tarkistaa annetut tiedot mm. kaupparekisteristä. Tarkistuksen jälkeen ylläpitäjä lähettää
sähköpostitse alustavan hyväksynnän palveluntuottajaksi sekä käyttäjätunnukset, joiden avulla
palveluntuottaja täydentää ja ylläpitää yrityksensä tietoja. Palveluntuottaja valitsee, mitä
palvelua/palveluja hän palvelutarjottimen palveluista haluaa tarjota antamalla hintatiedot ja täyttää
kunkin palvelun osalta (pakolliset) yhteiset pelisäännöt sekä (ei-pakolliset) palvelukohtaiset
palvelulupaukset.
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1. Kirjautuminen ensimmäisen kerran, rekisteröintianomuksen tekeminen

1. Mene Internet- selaimella osoitteeseen https://emanagement.fi/kainuu/#
2. Kirjoita käyttäjätunnus vierailija ja salasana vierailija, niihin varattuihin kenttiin (kts. alla
oleva kuva)

3. Kirjautuminen on onnistunut, kun saat alla olevan kuvan mukaisen ilmoituksen

4. Valitse yrityksesi toimipaikka, alla olevan kuvan mukaisesta pudotusvalikosta.
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5. Kun valinta on tehty, avautuu alla oleva kuvan mukainen rekisteröintianomus – näkymä
(Huom! Alla olevissa kuvissa on vain osa rekisteröintianomuksesta).
6. Täyty kaikki vaadittavat kentät, jotka on merkitty punaisella sekä Katuosoitteesi. (Huom!
Salasanaa ei tarvitse muistaa, koska ylläpitäjä lähettää uuden )
7.

Paina lopuksi Jätä anomus –painiketta.

8. Poistu eManagement –ohjelmistosta, sivun oikeassa reunassa olevasta Poistupainikkeesta. (alla oleva kuva)

9. HUOM! Järjestelmän ylläpitäjä ottaa sen jälkeen sähköpostitse yhteyttä ja lähettää
lopulliset käyttäjätunnukset. Vasta näillä tunnuksilla voit antaa palvelukohtaisia tietoja sekä
täydentää yrityksesi yhteystietoja.
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