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Mainonnan töiden tilaus tehdään suoraan mainospko.fi-tilaus-
järjestelmän kautta. Tilaaminen vaatii kirjautumisen sisään 
järjestelmään. 

Ohjeita tilausjärjestelmän käyttöön. 
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2.

Käyttäjätunnus järjestelmään on mainos

Salasana järjestelmään on  pkomainos

Mainonnan uusi tilausjärjestelmä:
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2.

1. KIRJAUDU

2. TÄYTÄ TOIMEKSIANTOLOMAKE
Täydennä ensimmäisenä perustiedot. 

1. Valitse ensin ketju pudotusvalikosta.
1.

2.
2. Tämän jälkeen valitse pudotusvalikosta toimipaikka

3. Valitse toimipaikan TLY.

3.

4. Täydennä omat tietosi.

5. Kirjoita sähköpostiosoitteet, joihin työ lähetetään 
tarkastukseen. Voit kirjoittaa useampia osoitteita. Erota 
sähköpostit pilkulla tai välilyönnillä.  
 
HUOM! Voit myös kirjoittaa kenttään vapaata tekstiä, 
esim. “vedos S-marketin aluepäälliköille” tai ”vedos 
Outille, Pasille ja Jannelle”.

6. Kirjoita sähköpostiosoitteet, joihin työ lähetetään kun 
se on valmis. Tähän voit laittaa esim. lehden sähköpos-
tiosoitteen tai painon osoitteen. 

HUOM! Voit myös kirjoittaa kenttään vapaata tekstiä, 
esim. “Valmis aineisto Karjalaiselle”.
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7. Anna tilattavalle työlle nimi.

8. Täydennä työn aikataulu. Merkitse aineiston deadlineksi päivä, jolloin Mainososaston tekemän materiaalin 
on oltava valmiina ja hyväksyttynä. Merkitse “Milloin oltava perillä”-kohtaan päivämäärä, milloin aineiston 
(esim. julisteiden)  tulee olla toimitettuna toimipaikkaan. “Kampanja alkaa”-kohtaan merkintään päivä, 
jolloin materiaalit ovat käytössä ja esillä julkisesti. “Kampanja päätyy”-kohtaan voit merkitä merkitä 
esim. päivän jolloin tarjousaika päättyy. Kaikki kentät ovat pakollisia, joten täytä ne kaikki, vaikka jokin 
päivämääristä ei olisikaan merkityksellinen. 

9. Täydennä kuvaus sisällöstä. Mitä tehdään, miten tehdään, mitä tarvitaan jne. Mitä kattavampi ja tarkempi 
kuvaus on, sen paremmin mainonnan tekijät pystyvät valmistamaan aineiston. 

Halutessasi voit liittää mukaan tiedoston. Esimerkiksi mallin edellisvuoden kampanjamateriaalista, valmiin 
ruokalistan tai laajemman kuvauksen kampanjasta. 

Videomainontaa varten kirjoita tähän kenttään kuvaus käsikirjoituksesta, jos sellainen on. Jos sinulla on 
pidempi käsikirjoitus valmiina, voit lisätä sen liitetiedostona. Käsikirjoitusta laatiessa on hyvä ottaa huomio-
on, että monimutkaisemmat videot vaativat pidemmän suunnittelu, ja tuotantoajan. Sosiaalisessa mediassa 
toimivat hyvin yksinkertaiset ja lyhyet videot.
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10. Tilatessasi lehti-ilmoitusta, täydennä lehden 
nimi, ilmestymispäivä sekä ilmoituskoko  
(, mikäli jo tiedossa). Merkitse myös varaako 
mainososasto tilan vai onko tilavaraus jo teh-
ty. Malliksi voit halutessasi lisätä esimerkiksi 
vanhan ilmoituksen tai ketjun pohjan. 
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11. Tilatessasi sähköisiä materiaaleja valitse ensin pudotusva-
likosta media, missä materiaali julkaistaan. Tämän jälkeen valitse 
täydennä kuvausta tarkemmaksi. 

12. Voit tehdä samalla useampia sähköisten materiaalien tilauksia.  
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13. Tilatessasi painotuotteita valitse ensin pudotusvalikosta 
minkä tyyppistä painotuotetta olet tilaamassa. Määrittele 
sen jälkeen pudotusvalikosta koko.

14. Tarkenna tilattava määrä. Merkitse myös tulostetaanko 
valmis työ itse toimipaikassa, tehdäänkö se painossa tai 
tulostetaanko se PKO:n konttorilla. 

Määrittele myös painetun työn toimitus toimipaikkaan. 

Paina lopuksi LÄHETÄ-painiketta.  Toimeksianto lähtee 
mainonnan tekijöille. Halutessasi voit lähettää kopion tilaukses-
ta omaan sähköpostiisi. 

Mikäli tilauksen lähetyksen kanssa on ongelmia, voit ottaa 
yhteyttä suoraan mainontaan sähköpostilla:  
mainos.pko@sok.fi.

3. LÄHETÄ

15. Tilatessasi videomainontaa täytä videon työnimi sekä että 
tehdäänkö videolla maksettua mainontaa.

16. Lisää mahdolliset linkit aiempiin videoihin samasta 
aiheesta. Jos tilattavalla videolla esiintyvät ihmiset ovat 
tiedossa, valitse kyllä ja merkitse heidän nimesä.

Otathan huomioon, että videomainontaa tilataan re-
sursseihin nähden paljon, jolloin tilaukset täytyy tehdä 
hyvissäajoin. Videotilaukset käydään läpi maanantaisin ja 
niiden toimitusaika suunnitteluineen on normaalisti 2-4 
viikkoa.15.
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