
Asiakaspalveluportaalin ohje



Asiakaspalveluportaaliin pääsee kirjautumaan 
osoitteessa: https://asiakaspalvelu.monetra.fi/

• Portaaliin kirjaudutaan omilla 
pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella.

➢ Kirjaudu portaaliin painamalla 
Yksityishenkilön asiointi-painiketta.

➢ Valitse organisaatio, jota asiasi koskee.
➢ Kun alat kirjoittaa haku-kenttään 

organisaation nimeä, aukeaa 
vetovalikko, josta voit valita oikean 
organisaation. 

https://asiakaspalvelu.monetra.fi/


Kirjautuminen käyttämällä vahvaa tunnistautumista

Suomi.fi-tunnistautuminen = 
tunnistautuminen joko mobiilivarmenteella 
tai pankkitunnuksilla



Ensimmäisellä kerralla kirjautuessa täytetään 
rekisteröitymislomake

• Rekisteröitymislomake tulee 
täyttää ainoastaan 
ensimmäisellä 
kirjautumiskerralla.

• Lomakkeelle tulee täydentää 
sähköpostiosoite. Tähän 
sähköpostiosoitteeseen 
lähetetään palvelupyyntöjen 
ratkaisuviesti sekä mahdolliset 
lisäkysymykset.

• Muut kohdat voi täyttää 
halutessaan.



Asiakaspalveluportaalin etusivu ja lomakkeet

• Portaalin etusivulla pääsee valitsemaan asiointilomakkeen. 
Palkansaajien lomakkeet:
• Verokortin toimittaminen-lomake
• Henkilötietojen muutosilmoitus-lomake
Kuntalaisten lomakkeet:
• Tilinumeron 

ilmoittaminen liikasuorituksen palauttamista varten-
lomake

• Portaalin etusivulta löytyy myös Oma asiointi, jonka kautta 
pääsee näkemään omat palvelupyynnöt.
• Luonnokset (keskeneräiset, lähettämättömät 

palvelupyynnöt)
• Lähetetyt (käsittelyssä olevat palvelupyynnöt)
• Valmiit (käsitellyt palvelupyynnöt)

• Yhteystiedot –osiosta löytyy Monetran yhteystiedot.
• Omat tiedot –osiosta löytyy omat kirjautumiseen liittyvät 

yhteystiedot.



Verokortin toimittaminen - lomakkeen täyttäminen
• Lomake on tarkoitettu palkansaajille.
• Täytä lomakkeelle vähintään tähtimerkillä (*) merkityt 

kohdat.
• Lomakkeelle voi liittää yhden tai useamman liitetiedoston.
• Kun olet täyttänyt lomakkeen, paina Jatka-painiketta, jonka 

jälkeen pääset vielä esikatselemaan lomaketta.
• Esikatselu –näkymässä paina vielä Lähetä –painiketta, 

jolloin lomake lähtee Monetralle käsiteltäväksi.



Henkilötietojen muutosilmoitus - lomakkeen täyttäminen

• Lomake on tarkoitettu 
palkansaajille.

• Täytä lomakkeelle vähintään 
tähtimerkillä (*) merkityt kohdat.

• Kun olet täyttänyt lomakkeen, 
paina Jatka-painiketta, jonka 
jälkeen pääset vielä 
esikatselemaan lomaketta.

• Esikatselu –näkymässä paina 
vielä Lähetä –painiketta, jolloin 
lomake lähtee Monetralle
käsiteltäväksi.



Tilinumeron ilmoittaminen liikasuorituksen palauttamista 
varten - lomakkeen täyttäminen

• Lomake on tarkoitettu kuntalaisille, jotka ovat maksaneet laskun maksun yhteydessä 
liikasuorituksen.

• Täytä lomakkeelle vähintään tähtimerkillä (*) merkityt kohdat.
• Kun olet täyttänyt lomakkeen, paina Jatka-painiketta, jonka jälkeen pääset vielä 

esikatselemaan lomaketta.
• Esikatselu –näkymässä paina vielä Lähetä –painiketta, jolloin lomake lähtee Monetralle

käsiteltäväksi.



Oma asiointi -osio

• Oma asiointi –osiosta löytyy tehdyt 
palvelupyynnöt 
• Luonnokset-välilehdeltä näkee 

palvelupyynnöt, joita ei ole lähetty 
Monetralle.

• Lähetetyt-välilehdeltä näkee 
Monetralle lähetetyt palvelupyynnöt. 
Tältä välilehdeltä pääsee 
seuraamaan palvelupyyntöjen 
tilannetta sekä näkee mahdolliset 
viestit palvelupyyntöön liittyen.

• Valmiit-välilehdeltä näkee 
palvelupyynnöt, jotka on jo 
ratkaistu.


