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Ajanvarauksen asiakasohje   2021-10-27 

osto viljaliikkeeltä (viljakauppiaalta)   
  

 

Linkit Viljavan ohjeisiin löydät Ajanvarauksen aloitussivulta sekä Viljavan kotisivuilta 

https://www.suomenviljava.fi/palvelut/ohjeet/digitaalinen-viljapassi/ 

 

 

 

1. Suomen Viljavan Ajanvarauspalvelun käyttö 

 

Viljavan Ajanvarauspalvelu löytyy osoitteesta https://varaus.suomenviljava.fi:8443 

Aloitussivu – välilehdellä ovat Viljavan varastojen yhteystiedot ja varastojen tallentamat uutiset. 

Varastojen tallentamat uutiset löytyvät myös Uutiset – välilehdeltä. 

Käyttäjätiedot - välilehdellä on Asiakkaan salasanan vaihtomahdollisuus. 

Varaukset - välilehdellä näkyvät varastojen tarjoamat ajat eri tuotteille. 

 

2. Käyttötapaus, jossa Viljavan Asiakas ostaa viljaerän Viljakauppiaalta, joka siirtää Ajan 

käsiteltäväksi Ajojärjestelyn hoitavalle yritykselle tai Viljakauppias hoitaa itse 

kuljetuksen 

 

Tutustu ensin ohjeeseen AJANVARAUKSEN ASIAKASOHJE, SUORA OSTO VILJELIJÄLTÄ. 

Siinä kuvataan palvelun perustoiminnot. https://www.suomenviljava.fi/palvelut/ohjeet/digitaalinen-

viljapassi/ 

https://www.suomenviljava.fi/palvelut/ohjeet/digitaalinen-viljapassi/
https://varaus.suomenviljava.fi:8443/
https://www.suomenviljava.fi/palvelut/ohjeet/digitaalinen-viljapassi/
https://www.suomenviljava.fi/palvelut/ohjeet/digitaalinen-viljapassi/
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Alla oleva ohje kuvaa tapauksen, jossa viljaerän ostaja on Viljavan asiakas (vilja varastoidaan ko 

Asiakkaan lukuun) ja Myyjä on Viljakauppias (Kauppa, Viljaliike), joka on hankkinut viljaerän 

Viljelijältä.  

Ajojärjestelyn hoitaa Viljakauppias itse tai Viljelijä tai jommankumman valitsema yritys (esim. 

sopimusautoilija), jolle kauppias on siirtänyt hoidettavaksi käytännön toimia, esimerkiksi viljaerään 

liittyvien yhteystietojen syöttämisen Viljavan Ajanvarauspalveluun. 

 

Viljava on avannut / tarjonnut omalle Asiakkaalleen (varastoiva asiakas, viljaerän ostaja) vapaita 

kippausaikoja. 

Viljavan Asiakas siirtää ajan Viljakauppiaalle/Ajojärjestelijälle, joka hoitaa 

ajojärjestelyn/kuljetuksen. Viljakauppias toimii tällöin Ajanvarauksen Kuljetus-näkymässä. 

Tallennettaessa ajat siirtyvät Viljakauppiaalle. 

Tähän ajojärjestelijä-rooliin Ajanvarausjärjestelmässä liittyy valmistelutoimia, jotka 

hoitaa Viljava, ks yhteystiedot ohjeessa alimpana. 

 

 

 

 

Viljaerän ostaja on se, jolle Viljava on tarjonnut aikaa; tämä näkyy Ajanvarauksessa. 
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Viljakauppias (Ajojärjestelijä) syöttää Ajalle/Erälle seuraavat tiedot: 

• ’Sopimusnumerot’ – kaksi kenttää 

• Viljelijän nimi ja puhelinnumero muodossa 

• Esim. syys- tai kevätvehnä – lisätietona kohtaan ’Ajan selite’  

• (Erän viljapassinumero, tilausnumero tai vastaava kohtaan ’Viljapassinumero’ tai 

’Tilausnumero’) 

 

 

 

 

 

o Jos ajalla on useampi (enintään 3) erää, selite annetaan kohdassa ’Erän Lajike/Selite’ 
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Kuljetukseen liittyvät tiedot 

 

Alla esimerkkejä: 

 

   

 

 

Viljava lähettää vastaanottoa edeltävänä päivänä Viljelijälle ja Kuljettajalle SMS-viestit, joissa on 

linkit ao palveluihin, joiden ohjeet ovat Viljavan kotisivuilla 

https://www.suomenviljava.fi/palvelut/ohjeet/digitaalinen-viljapassi/ 

 

Viljelijä ja Kuljettaja täyttävät omat osuutensa digitaalisesta viljapassista. 

Kuorman saapuessa Viljavan näytteenottoon Viljavan Ajanvarauksessa näkyy, että Asiakas on 

ostanut viljaerän Viljakauppiaan kautta. Esimerkissä ylempi, klo 7:30 aika. 

https://www.suomenviljava.fi/palvelut/ohjeet/digitaalinen-viljapassi/


5 

 

 

 

 

Lisätiedot:  

Erkki Bamberg, puh. 0400 158 382 

erkki.bamberg@suomenviljava.fi 

mailto:erkki.bamberg@suomenviljava.fi

