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Ylläpitojärjestelmä Granlund Managerin käyttöohje 

1. Palvelupyynnön kuvaus 

· Aloita kuvaus kirjoittamalla koko osoite 

· Kuvaile mahdollisimman tarkasti vika / ongelma: 

esim. Perimmäisessä makuuhuoneessa pistorasia irronnut seinästä tai Rikottu penkki C9 

vastapäätä 

2. Kohde 

· Valitse listasta rakennus. Jos kyse ei ole rakennuksesta, valitse lähimpänä oleva rakennus. 

Osoitteen haku toimii saari – rakennus periaatteella. Jos haetaan esim. hoitokunnan toimistoa 

osoitteessa C40, laitetaan hakukenttään C C 40. Joten saaren tunnus (C) – rakennus (C 40). 

Huomaathan käyttää osoitehaussa välilyöntejä, koska CC40 ei tuota haussa mitään, kun taas C 

C 40 tuottaa oikean hakutuloksen. 

3. Palvelupyyntölajit 

· Valitse paras vaihtoehto. Jos et ole varma, mitä palvelupyyntölajia ongelma koskee, valitse 

”Muut”. 

· Jos teet ilmoituksen useammasta erilaisesta viasta, täytyy jokaisesta tehdä oma ilmoitus. Tämä 

siksi, että eri palvelupyyntölajeilla on useasti myös eri tekijät 

4. Lisätiedot, yleisavaimen käyttölupa, lemmikit ym. 

· Kirjoita tähän mahdolliset lisätiedot. Huom! Kirjaa myös, jos asuntoon saa mennä yleisavaimella. 

5. Yhteystiedot 

· Tänne tulevat näkyviin yhteystietosi automaattisesti. 

· Tärkeänä kohtana on ”Haluan tiedon palvelupyynnön valmistumisesta sähköpostilla”. Tämän 

kohdan valitsemalla saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun palvelupyyntöön tulee muutos tai se 

valmistuu. 

6. Lisätoiminnot 

· Tämän valikon alta löytyvät kohdat: 

· ”Lisää palvelupyyntöön dokumentteja ja kuvia” – tämän kautta voit lisätä kuvatiedostoja 

selventämään vikailmoitusta. 

· ”Kohdista pyyntö” – Tämä valikko ei ole käytössä 



Suomenlinnan hoitokunta 
Ylläpitojärjestelmä Granlund Manager 

 

 Vuokralaisen ohje  2 (2) 

 
 

 
 

7. Vikailmoitustiedot 

· Tästä löytyvät tiedot jättämistäsi palvelupyynnöistä. Voit hakea ilmoituksia joko saarikohtaisesti, 

tai tarkemman osoitteen avulla.  

· Tehdyt palvelupyynnöt saadaan näkyviin valitsemalla kohdasta 2. haluttu osoite.  

 

· Itse palvelupyynnössä näkyvät: 

· Kohde 

· Kuka ja milloin on luonut palvelupyynnön 

· Mahdolliset välivaiheet Suomenlinnan hoitokunnan käsittelyjen osalta 

· Palvelupyynnön valmistuminen 

· Lisäksi palvelupyynnössä näkyy mahdolliset lisätyt kuvat liitetiedostona. 

 

· Kun palvelupyyntö on valmis, on se mahdollista palauttaa avoimeksi, jos ilmentyykin jokin asia 

joka pitää vielä samaan asiaan liittyen tehdä. Jos palvelupyyntö palautetaan avoimeksi, 

kirjoitathan lisäselvityksen, miksi näin tehdään. 

8. Lisätiedot 

· Täältä löytyvät:  

· yhteystiedot:  Suomenlinnan hoitokunnan yhteystiedot  

· Lisätiedot: Mahdolliset lisätiedot kohteesta 

· Ilmoitustaulu: Ilmoitukset kohteeseen tehtävistä muista toimista 

esim. ulkokaton maalaus 12.5. – 12.6.2015 

9. Omat tiedot 

· Täältä voit muuttaa omat yhteystietosi (osoitteen / nimen kohdalta)  

· Tärkeää on, että sähköposti ja puhelinnumero ovat ajan tasalla. 

· Sukunimen kohdalla näkyy ensimmäisenä rekisteröity osoitteesi, joka on lisätty sukunimen 

eteen järjestelmän toimivamman käytön vuoksi. Osoitetta ei tule poistaa, vaikka sukunimi 

muuttuisikin. 

 

· Kysymysmerkin kohdalta saat näkyviin koko järjestelmää koskevan ohjeistuksen. 

· Anna palautetta – tästä kohdasta menee palaute järjestelmän toimittajalle (ei Suomenlinnan 

hoitokunnalle). 

· Kirjaudu ulos – kohdasta pääset kirjautumaan järjestelmästä ulos. 
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