
ESS-erittelyt ja raportit



Erittelyt 1/2
• Erittelyiden kautta saat tietoja yksittäisen työntekijän osalta. 

1. Siirry ”Erittelyt” -
välilehdelle.

3. Valitse ”Hae” ja saat 

tiedot näkyville.

2. Valitse työntekijä kenen tietoja haluat tarkastella.
Voit rajata hakua alku- ja loppupäivämäärän 
mukaan tai hakea ilman päivämääriä, jolloin 
saat työntekijän koko historian nähtäväksesi.
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Esimerkki erittelystä:

Henkilön esimieskiinnityksen aika; 
Saat yksittäisen työntekijän alaiskiinnitysten tiedot.

Saat tiedot tulostettavaan muotoon excelissä 
”Tulosta”-painikkeesta.
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• Raporttien kautta saat otettua raportteja koko käsiteltävästähenkilöstöstä.

Siirry Raportit-
välilehdelle.

1. Mikäli otat raporttia valmistelijana/tai sijaistettavan 
esimiehen alaisista, valitse ensin Henkilöt-välilehdellä Esimies-

valikosta esimies kenen alaisista raporttia otat.

3. Valitse käsiteltävä
raportti valikoista.

Esim.Maksetut palkat eriteltynä

4. Valitse
”Käynnistä”.
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v

Jos haluat raportille mukaan myös esimiehen omat tiedot, 
valitse kohta Esimiehen/esimiesten tiedot raportille.

Jos haluat raporttiin mukaan kaikki henkilöt, joihin sinulla on 
käsittelyoikeus, valitse kohta Koko käsiteltävän 
henkilöstön tiedot raportille.

(Esim. 1. Toimit valmistelijana useammalle esimiehelle, saat 

tällä kaikkien esimiesten alaisten tiedot samaan raporttiin.
Esim. 2. Toimit esimiehenä ja sinulla on esimiehenä sijaistus 
toiseen esimieheen, saat tällä tiedot myös sijaistetun esimiehen 
alaisten tiedoista.)

5. Täytä kaikki tarvittavat tiedot ja 

valitse Käynnistä.

Voit halutessasi ajastaa raportin
käynnistymäänmyös tiettynä
ajankohtana.

Esim. massiiviset raportit voi olla
hyvä ajastaa iltaan tai virka-
ajan ulkopuolelle. 
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6. Odota, että tila muuttuu valmiiksi 

ja ”Lataa raportti”.



4. Valitse
”Käynnistä”.
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Ohje esim. ESS Lomataulun ajamiseen.

1. Valitse valikosta ”ESS 
lomataulu raportti”

Kuvauksesta saat tarkemmat tiedot siitä mitä 
tietoja valitulla raportilta saat.

2. Valitse
”Käynnistä”.
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3. Merkitse ajankohta, jolta 
lomajaksot haetaan raportille.

4. Merkitse poimintapäivä, eli 
päivä jolloin ajat raporttia. 

5. Valitse valikosta lomajaksojen tilat, jotka haluat nousevan raportille. 
Jos haluat esimerkiksi, että kaikki kyseisen aikavälin lomajaksojen tilat 
tulevat esille, valitse KAIKKI TILAT MUKAAN.

6. Kirjoita K tai E, sen mukaan haluatko mukaan kaikki henkilöt (K), vai vain 
ne henkilöt, joilla on tallennettuna lomajaksoja ESS:iin (E). 

7. Valitse ”Käynnistä”.
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8. Odota, että tila muuttuu valmiiksi

ja ”Lataa raportti”.




