
Vapaus -varauspalveluun rekisteröityminen 
 

 
Vaihe 1: Siirry sivulle https://app.vapaus.io/. Sivu kannattaa tallentaa kirjanmerkkeihin ja 
vaikkapa älypuhelimesi aloitusnäyttöön, jotta ajoneuvon varaaminen onnistuu jatkossa 
mahdollisimman sujuvasti. 

 
 

 
Vaihe 2: Aloita uuden tunnuksen luominen klikkaamalla “Luo itsellesi Vapaus-tunnus tästä” 
-linkkiä. 

 
 

https://app.vapaus.io/


 
Vaihe 3: Valitse haluamasi käyttäjätunnus (organisaation nimen ei tarvitse olla osa 
tunnusta). Tunnuksen minimipituus on 6 merkkiä. Käytät tätä tunnusta jatkossa 
kirjautuaksesi palveluun Valitse itsellesi myös mahdollisimman turvallinen salasana. Syötä 
salasana uudelleen alempaan kenttään ja paina lopuksi “Luo Vapaus-tunnus”. 

 
 

 



Vaihe 4: Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja paina lopuksi “Hyväksyn käyttöehdot” -painiketta. 
 

 

 
Vaihe 5: Olet nyt rekisteröitynyt ja myös valmiiksi sisäänkirjautunut. Pelkällä 
käyttäjätunnuksella ei kuitenkaan vielä näe tietyn organisaation käyttöön rajattuja 
ajoneuvoja. Tämän vuoksi tietoihin on vielä lisättävä vahvistettu sähköpostiosoite. Aloitetaan 
klikkaamalla oikeasta ylänurkasta “Asetukset” -linkkiä. 

 
 

 
Vaihe 6: Oma asetussivu huomauttaa puuttuvasta sähköpostiosoitteesta. Klikkaa “Lisää 
sähköpostiosoite”. 

 



 

 
Vaihe 7: Syötä sähköpostiosoitteesi. Käytä tässä yhteydessä @harvamarketing.fi 
-osoitettasi, jotta saat näkyviin Harva Marketingin palveluun kuuluvat ajoneuvot. Paina 
lopuksi “OK” -painiketta. 

 
 

 
Vaihe 8: Sähköposti on nyt lisätty tietoihisi, mutta se täytyy vielä varmentaa. Mikäli pääset 
heti käsiksi sähköpostilaatikkoosi, valitse “Varmenna heti”. Voit suorittaa tämän vaiheen 
myöhemminkin, mutta vasta varmennetulla sähköpostiosoitteella saa ajoneuvot näkyviin. 

 
 



 
Vaihe 9: Sait sähköpostiisi varmennuskoodin. Kopioi 6-numeroinen varmennuskoodi 
sähköpostista tähän kenttään. Mikäli et saanut sähköpostia, odota muutama minuutti ja 
tarkista myös roskapostikansiosi sisältö. Kun olet syöttänyt koodin, paina “OK” -painiketta. 

 
 

 
Vaihe 10: Yhteystietosi on varmennettu! Klikkaa “OK” -painiketta. 

 
 



 
Vaihe 11: Voit nyt palata Varaukset -näkymään. Jos noudatit kaikkia edellisiä välivaiheita, on 
sähköpostiosoitteesi nyt varmennettu ja voit siirtyä valitsemaan palveluntarjoajaa painamalla 
“Selaa palveluntarjoajia” -painiketta. 

 
 

 
Vaihe 12: Näet listan palveluntarjoajista, yrityksistä ja yhteistyökumppaneista, joiden 
ajoneuvoja voit Vapaus -palvelun kautta varata antamiesi yhteystietojen perusteella. Koska 
varmensit @harvamarketing.fi -sähköpostiosoitteesi pitäisi listalla näkyä vaihtoehtona 
ainakain Harva Marketing Oy. Klikkaa laatikkoa mistä tahansa kohdasta valitaksesi Harvan 
oletuspalveluntarjoajaksesi. 

 
 
Olet nyt onnistuneesti rekisteröinyt itsellesi käyttäjätunnuksen Vapaus -varausjärjestelmään, 
varmentanut itsellesi sähköpostiosoitteen ja valinnut oletuspalveluntarjoajasi. Seuraavaksi 
voit siirtyä varaamaan ajoneuvoja! 


