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Esittely 

Polaris-järjestelmän avulla pystytte kätevästi muun muassa tekemään uusia tulkkaustilauksia, 

muokkaamaan tehtyjen tilausten tietoja, siirtämään tai perumaan tilauksia, tarkastelemaan 

tulevia ja menneitä vahvistuksia, varmistamaan tilausten tietoja, päivittämään 

yhteystietojanne ja antamaan meille palautetta. 

Kotisivujemme kautta (polariskielipalvelut.fi) pääsette hyvin helposti tekemään omat 

tunnuksenne Polaris-järjestelmäämme. 

Jos teillä on jotain kysyttävää tai tarkennettavaa, voitte olla puhelimitse (045 692 2642) tai 

sähköpostitse (polaris@polariskielipalvelut.fi) yhteydessä meihin. 

Autamme oikein mielellämme mahdollisesti esille tulevien asioiden kanssa. 

Toki edelleen tilauksia voi tehdä myös puhelimitse ja sähköpostitse, mutta toivomme kovasti, 

että kaikki tilaajamme voisivat käyttää myös Polaris-järjestelmäämme. 

Alla on kerrottu Polaris-järjestelmän yleisistä toiminnoista tarkemmin. 

 

Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen  

Polaris Kielipalvelut Oy:n Polaris-järjestelmään pääsette rekisteröitymään ja kirjautumaan 

nettisivujemme kautta (polariskielipalvelut.fi) painamalla ”Kirjaudu”-painiketta. 

 

Jos ette ole ennen käyttänyt Polaris-järjestelmäämme, tulee ensin rekisteröityä. 

Sisäänkirjautumista varten täytettävien tietökenttien alapuölelta löytyy teksti: ”Oletkö uusi 

tilaaja? Rekisteröidy”. Painamalla köhtaa ”Rekisteröidy” pääsette syöttämään tietonne 

järjestelmään ja luomaan tunnukset. 

 

http://polariskielipalvelut.fi/
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Rekisteröityminen 

Kaikki tietokentät tulee täyttää. Järjestelmä valitsee automaattisesti käyttäjätunnukseksi 

syöttämänne sähköpostiosoitteen, mutta halutessanne voitte myös itse määritellä tunnuksen. 

Vaikka tunnus olisi itse määritelty, pääsette jatkossa kirjautumaan järjestelmään aina myös 

sähköpostiosoitteella. 

Otsikolla ”Nörmaali laskutusösöite” viitataan mahdöllisuuteen, että tulevaisuudessa tilausta 

tehdessänne voitte ilmoittaa myös vaihtoehtoisen laskutusosoitteen, esimerkiksi jos olette 

tulkkauksen tilaajana, mutta sen käyttäjänä on joku muu viranomaistaho, joka itse maksaa 

tulkkauksen. Muussa tapauksessa laskut lähetetään automaattisesti tässä ilmoittamaanne 

osoitteeseen. Vaikka laskutusosoite olisi sama kuin osoite, jonka lisäätte käyttäjätietoihin, 

kirjoitattehan sen myös ”Maksavan organisaation nimi ja osoite”-kenttään. Näin laskut tulevat 

aina oikeaan osoitteeseen. 

Kun kaikki tiedot on syötetty, klikatkaa ”Rekisteröidy”-painiketta. Saatte hetken päästä 

sähköpostiin linkin, josta pääsee vahvistamaan tunnuksen. Mikäli viesti ei saavu, 

tarkistattehan sähköpostinne roskapostikansion. Jos viestiä ei löydy sieltäkään, otattehan 

yhteyttä meihin, puh. 045 692 2642. 

Nyt olette valmis käyttämään järjestelmäämme. 

Ensimmäisellä kerralla tekemänne tilaukset siirtyvät käsittelyyn heti, kun toimisto on 

tarkistanut ja hyväksynyt käyttäjätilin. 

 



 

 


