Avustuksia ja tiloja varten yksityishenkilön käyttöoikeuksien laajennus
yrityksen/yhdistyksen/seuran toimintaan
Kun olet tunnistautunut Keravan Timmiin suomi.fi-tunnistuksen kautta, olet automaattisesti Keravan
Timmin yksityisasiakas. Yksityisasiakkaana varaat tiloja omaan käyttösi tai hakea avustuksia itsellesi, olet
siten myös henkilökohtaisesti vastuussa hakemuksista, tilasta ja maksuista.
Jos haluat tämän ohella toimia myös jonkin seuran/yhdistyksen tai yrityksen edustajana ja varata Keravan
tiloja ja tehdä avustushakemuksia, voit laajentaa käyttöoikeuksiasi.
Ennen uuden organisaatiotoimijan laajennusta, on hyvä miettiä, kuka seurassasi toimii missäkin roolissa.
Onko rooleista sovittu virallisesti seurassa (saatamme vaatia virallisen pöytäkirjan nähtäväksi, jos olet
meille uusi asiakas) ja onhan sinulla kaikista henkilöistä riittävät tiedot (etunimi, sukunimi, osoitetiedot,
sähköpostiosoite, puhelinnumero).
Tässä vielä eri roolit/tehtävät ja toimenpiteet, jotka vaaditaan, jotta rekisteröityminen on toiminnassa ja
tilavaraushakemuksia voi alkaa tekemään.
Rooli Timmissä

Tehtävä Timmissä

Rekisteröityessä vaaditaan seuraavat
toimenpiteet

Yhteyshenkilö/Varaaja

Henkilö, joka tekee Timmiin
hakemuksia, muuttaa/peruu
varauksia esim. seuran
toiminnanjohtaja tai toimistosihteeri

Henkilö tunnistautuu suomi.fi kautta
yksityishenkilönä Timmiin ja laajentaa
tämän jälkeen oikeuksiaan yritykseen,
seuralle tai yhdistykselle.

Maksaja

Taho (rahastonhoitaja, talousosasto)
kenelle seuran Timmin laskut
lähetetään (paperi/e-laskut)

Yhteyshenkilö hakee oman
seuran/yrityksen (löytyy haulla, jos
olette meille vanhoja tuttuja) tai
syöttää tiedot

Maksajan tai
avustusten
yhteyshenkilö.

Henkilö, joka vastaa seuran
maksuista ja avustuksiin liittyvistä
liitteistä.

Yhteyshenkilö syöttää vastaavan
henkilön tiedot. Tullakseen voimaan
on maksajan ja avustusten
yhteyshenkilön vahvistettava
sähköpostin linkistä, että asia on ok.

Varausten tai
avustusten
yhteyshenkilö.

Henkilö, joka on varauksissa tai
avustuksissa yhteyshenkilönä (jos
vaikka pitää viime hetkellä ilmoittaa
jotakin)

Yhteyshenkilö syöttää yhteyshenkilön
tiedot, eli keneen voidaan olla
yhteydessä kyseisestä varauksesta tai
avustuksesta. Tullakseen voimaan on
yhteyshenkilön on vahvistettava
sähköpostin linkistä, että asia on ok.

Henkilö, joka tulee toimimaan seuran edustajana varauksissa tai avustuksissa, tunnistautuu Keravan
Timmiin suomi.fi kautta, joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Seuran tai yhdistysten edustajia voi
olla useita.
https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/#/2589
Valitse Kirjaudu painike ja ohjaudut suomi.fi tunnistus näytölle, jossa valitaan haluttu tunnistustapa.
Kun tunnistus on onnistuneesti suoritettu, pääset kahden jatka painikkeen jälkeen sisälle Keravan Timmiin.
Olet nyt Keravan Timmin yksityisasiakas.
Laajenna toimivaltuuksiasi seuran/yrityksen asioihin, valitse vihreän kehyksen, jossa tekstiä sisältä linkki
TÄÄLTÄ

Jos olet ohittanut ylläolevan näytön ja tarkastellut varauskalenteria ja muita tietoja, pääset takaisin
käyttöoikeuksien laajentamiseen menemällä – Omat tiedot → käyttöoikeuksien laajennus

Valitse Uusi – organisaation yhteyshenkilönä painike

Meillä on jo varsin kattava asiakaskunta, joten hae ensin jos seurasi/yrityksesi
löytyy valmiina rekisteristämme. Haku alkaa hakea nimiä kolmen merkin jälkeen.
Varmin osuma löytyy aina Y-tunnuksella jos rekisterissä on sellainen.

Jos et löydä omaasi tai et ole varma, valitse annan tiedot ja jatka eteenpäin.

Seuraavaksi valitaan kenen nimissä varausten laskut tai avustukset lähtevät.

Sitten on vuorossa varausten tai avustusten yhteyshenkilö, eli henkilö keneen otetaan yhteyttä jos
vuoroon tai hakemukseen tulee esim. viime hetkellä muutos.

Seuraavaksi on vuorossa tilavarausten maksajan yhteyshenkilö. Avustusten kohdalla syötä ei
yhteyshenkilöä.

Jos valittu kaikissa aiemmissa kohdissa Muu henkilö, niin lomake näyttää tältä:

Saat juuri tallentamistasi tiedoista vielä tiivistelmän uudessa ikkunassa

Kun lomakkeen vaatimat tiedot on täytetty, pitää vielä hyväksyä tilojen käyttäehdot ja tallentaa tiedot
Tallenna-painikkeesta.

Varauksen tai avustuksen yhteyshenkilö saa rekisteröinnissä ilmoitettuun sähköpostiin alla olevan
ilmoituksen. Kun lupa on hyväksytty linkistä, lähettää Timmi samanlaisen sähköpostin myös maksajan
yhteyshenkilöle, jonka pitää myös hyväksyä lupa linkistä.

Muut seuran roolit kuten yhteyshenkilö, maksaja ja varaaja saavat alla olevan ilmoituksen sähköpostiin.

Kun Keravan Timmi pääkäyttäjä on tarkistanut tiedot ja hyväksynyt ne, saa
rekisteröitynyt henkilö sähköpostilla tiedon hyväksynnästä ja Timmin käyttö
voidaan aloittaa. Tätä ennen teet varauksia ja hakemuksia vain yksityishenkilönä!
Huom! Rekisteröidyille seuroille ja yhdistyksille tarkoitettuja avustuksia ei voi
tehdä yksityishenkilönä, vaan on tehtävä käyttöoikeuksien laajennus.
Kun seura/yritys on hyväksytty Keravan Timmi pääkäyttäjän osalta, saavat seuran/yrityksen eri rooleihin
ilmoitetut henkilöt alla olevan sähköpostin.

Tämän jälkeen kun varaaja, hakija kirjatuu Keravan Timmiin, on hänellä
valittavana kaksi eri roolia millä tehdä varauksia ja hakemuksia – Organisaation
yhteyshenkilönä tai yksityishenkilönä.

Valitse oikea rooli millä haluat toimia Hallintoalue sarakkeen linkistä. Valittu rooli
näkyy tummemmalla taulukossa ja Timmin oikeassa yläreunassa.

