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Omien yhteystietojen tarkistaminen ja päivittäminen
▪ Tarkista, että omat yhteystietosi ovat ajan tasalla ESS:ssä ja tee niihin tarvittaessa päivitykset. 
▪ Huomioithan, että myös koti- ja sähköpostisoitteesi sekä tilinumerosi on tallennettuna ESS:iin. 
▪ ! Sähköpostiosoite tulee olla työsähköpostiosoite. Jos työsähköpostia ei ole työntekijällä käytössä, tässä      

tapauksessa voi olla tallennettuna henkilökohtainen sähköpostiosoite.

1. Siirry 
”Perustiedot”-
välilehdelle ja avaa 
Yhteystiedot-
otsikko. 

3. Pääset muokkaamaan omia yhteystietojasi 
”Muokkaa” –painikkeella. 

2. Tarkista, että ESS:issä
olevat yhteystietosi ovat 
ajan tasalla.



Alaiskiinnitykset

”Hae päivältä”-

kentästä voit hakea 

alaisen tietoja 

takautuvasti  6 kk ja 

mahdollisesti 

tulevaisuuteen 

kiinnitettyjä alaisia. 

1. Tarkista oma alaislistasi.
▪ Alaislistalla näkyy kuluvalle päivälle kiinnitetyt alaiset. 
▪ Kiinnitykset tulee olla voimassa alaisiin työntekijän palvelussuhteen ajan. 

! Kiinnityksiä ei tule tehdä enää palvelussuhteen ulkopuolelle. 
▪ Katkaise kiinnitykset henkilöihin, jotka eivät ole enää palvelussuhteessa tai eivät ole enää alaisenasi.

2. Esimies, tarkista myös että Esimies-valikossa ei ole sellaisia nimiä, joiden sijaisena et enää toimi. Mikäli listalla on ylimääräisiä  
sijaistettavia esimiehiä, pyydä kyseistä esimiestä katkaisemaan sinulle lisäämänsä sijaistus tai mikäli tämä ei onnistu, pyydä korjausta 
osoitteesta ess.oulu@monetra.fi
Valmistelija, mikäli esimieslistaasi pitää päivittää, pyydä korjaukset osoitteesta ess.oulu@monetra.fi.

1. 

2. 
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2.Valitse ”Henkilö-ja
palvelussuhdetiedot”

▪ Katkaise kiinnitykset, jotka eivät kuulu enää sinulle. Kiinnitys katkaistaan uudella korvaavalla kiinnityksellä.

▪ Työntekijä on jatkossa kiinnitettynä yhdelle esimiehelle. Poikkeus: Jos työntekijä on useammassa palvelussuhteessa 
samanaikaisesti eri esimiesten alla tai työntekijä on poissa omasta työstään (esim. 72 Toisen viran/toimen hoito), tällöin 
työntekijä voi olla samanaikaisesti kiinnitettynä eri esimiehille. Kiinnitystä ei tarvitse katkaista poissaolon ajalle.  

1. Valitse alainen, jonka 
kiinnityksen katkaiset. 
(! ota ylös kirjain, jolle kiinnitys 
on tehtynä, tarvitset sen 
kiinnityksen katkaisussa.)
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3. Valitse ”Kiinnitä alainen”. 

Jos ”Kiinnitä alainen”- painike ei ole 
aktiivinen, paina ensin ”Tallenna” ja sen 
jälkeen ”Kiinnitä alainen”. 



Alaiskiinnityksen katkaisu 3/3 

8. Tallennuksen jälkeen saat ohjelman 
ilmoituksen
” Ajalta xx.xx.xxxx löytyy jo kiinnitys. 
Haluatko poistaa kiinnityksen ja 
korvata sen antamallasi uudella ajalla 
zz.zz.zzzz”. 

Valitse tässä ”Korvaa kiinnitys”. 
Tämä katkaisee kiinnityksen 
ilmoittamaasi päivään. 

7.  Valitse ”Tallenna”.

4. Valitse ”Hae”.

5. Merkitse korvaavan kiinnitykseen alku-
ja loppupäiväksi palvelussuhteen viimeinen 
päivä  tai alaiskiinnityksesi päättymispäivä 
(sama päivä molempiin kenttiin). 

6.  Tarkista, että katkaiset oikean 
palvelussuhdekirjaimen ja yksikön.
Jos alaisella on useampi kiinnitys 
esimiehelle, katkaise kaikki 
kiinnitykset erikseen.

4. 

5.

6. 

7. 

8.
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Kun valitset alaislistalta 

työntekijän, avautuu 

oikealle 

palvelussuhdetieto-ikkuna. 

Pääset tässä tarkistamaan 

onko työntekijän 

sähköposti- ja 

kotiosoite tallennettu 

ESS:iin.

▪ Työntekijän tiedoista tulee löytyä työsähköposti- ja kotiosoite. 
▪ Jos työntekijällä ei ole vielä työsähköpostiosoitetta käytössä työsopimuksen/virkamääräyksen tallennusvaiheessa, 

työsähköpostisoite tulee päivittää ESS:iin, kun työsähköpostisoite on työntekijälle tehty. 
Jos työsähköpostia ei oteta laisinkaan käyttöön, tässä tapauksessa voi olla myös myöhemmin tallennettuna henkilökohtainen  
sähköpostiosoite. 

▪ Puuttuvan sähköpostiosoitteen voi esimies/valmistelija tallentaa työntekijälle ESS:iin. 
▪ Korjaukset sähköpostiosoitteeseen voi tehdä esimies/valmistelija tai työntekijä itse. 
▪ Kotiosoitteen korjaukset työntekijän tulee itse tehdä oman ESS:in kautta, esimies/valmistelija ei pääse tätä tietoa ESS:in kautta 

korjaamaan. Mikäli työntekijällä ei ole ESS käytössä, uusi kotiosoite tulee ilmoittaa palkanlaskentaan tallennettavaksi.



Työntekijän sähköposti- ja 
kotiosoite 2/3

▪ Ilmoita tapahtumalajilla ”Sähköposti” työntekijän 

puuttuva sähköpostiosoite. 

1. Ilmoita alkupäivämäärä. 
Loppupäivämäärä jätetään 
tyhjäksi. 

2. Kirjoita työntekijän 
sähköpostiosoite.

3. Valitse ”Tallenna”, kun 
kaikki tarvittava tieto on 
syötetty.

1. Valitse ”Lisää uusi tapahtuma” ja  
tapahtumalaji ”Sähköposti”.
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▪ Jos työntekijän sähköpostiosoite on muuttunut, tee korjaukset voimassaolevaan 

tapahtumaan. Työntekijä voi myös itse korjata muuttuneen sähköpostiosoitteen omasta ESS:stä.

1. Siirry Muut-otsikon alle.

2. Valitse voimassaoleva 
tapahtuma 
”Sähköpostisoite”.

3. Tee korjaukset  ”Muokkaa”-
painikkeen kautta.



Sijaistukset
▪ Tarkista, että sijaiset välilehdellä sijaistiedot ovat ajan tasalla ja poista ylimääräiset sijaistukset. 

▪ Jos organisaatiossanne toisen esimiehen tulee käsitellä sinun alaisten tietoja, aseta hänet sijaiseksesi.  Tällä hän pääsee käsittelemään 

sinulle kiinnitettyjen alaisten tietoja. 

▪ Sijaistus voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi. 

Voit muokata tai poistaa 
voimassaolevia sijaisuuksia 
”Muokkaa” tai ”Poista”-
painikkeilla.

Lisää sijainen ”Uusi 
sijainen”-painikkeella.



VIDEO-OHJE

▪ Voit katsoa koko ohjeistuksen myös video-ohjeena tämän linkin kautta:

https://www.dreambroker.com/channel/o8mw4yxl/vd261lu5

https://www.dreambroker.com/channel/o8mw4yxl/vd261lu5



