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Lisää henkilö
▪ Uusi henkilö saadaan Lisää henkilö  -painikkeen 

kautta

▪ Lisää henkilötunnus ja paina Tarkasta 

henkilötunnus

▪ Lisää Sukunimi ja Etunimet

▪ Uusi palvelussuhde –painikkeesta valitaan uusi 

palvelussuhde, omaishoitajille P. Valitun kirjaimen 

jälkeen paina Lisää

▪ Tallenna

▪ Tämän jälkeen ohjelma vie sinut suoraan Alaisen 

kiinnitykseen



Alaisen kiinnitys

▪ Uuden henkilön saat henkilöstö listalla aloittamalla 

Alaisen kiinnityksestä

▪ Lisää henkilötunnus ja paina Hae

▪ Ilmoita kiinnityksen voimassaoloaika

▪ Valitaan palkanlaskentayksikkö

▪ Valitaan palvelussuhdekirjain, jolle kiinnitys halutaan tehdä 

(P)

▪ Valitaan yksikkö

▪ Jos työntekijällä on esimerkiksi useita 

palvelussuhteita samanaikaisesti, voit kirjoittaa 

kiinnityksen lisätietokenttään tekstiä. Teksti tulee näkyville 

työntekijän kirjautuessa ESS:iin ”Valitse käsittelytiedot” 

näkymässä. Lisätieto voi olla esim. nimike, 

palvelussuhdekirjain tai joku muu tieto, jolla työntekijä 

pystyy erottelemaan palvelussuhteet 

toisistaan omassa ESS:ssään.

▪ Valitse tallenna



Henkilö- ja palvelussuhdetiedot

▪ Jos henkilö on jo palvelussuhteessa kuntaan/kaupunkiin, 

mutta hänellä ei ole vielä palvelussuhdekirjainta P, niin silloin 

palvelussuhdekirjain tulee lisätä

▪ Henkilö- ja palvelussuhdetiedot näytöltä voidaan lisätä 

henkilölle uusi palvelussuhdekirjain

▪ Uuden kirjaimen saa lisättyä kohdasta + Uusi palvelussuhde

▪ Valitse Lisää ja Tallenna, kun tiedot on täytetty

▪ Kiinnitä alainen uudelle palvelussuhdekirjaimelle



Tapahtumat

▪ Valitaan henkilöstöstä työntekijä, jolle tapahtuma pitää lisätä ja valitaan Tapahtumat



Tapahtumat

▪ Valitaan Lisää uusi tapahtuma



Tapahtuman tiedot

▪ Tapahtumalajiksi valitaan Työsopimus



Sopimukselle tulevia tietoja (1/5)

▪ Sopimuksen aikaväli

▪ Tehtävänimike 73180 Perhehoitaja (as.kok.312/92)

▪ Perusyksikkö (valitaan koodistosta)

▪ Maksutapa (1 kk-palkat 15. päivä ja  2 kk-palkat 31. päivä, 
valitaan koodistosta)

▪ Valitaan palvelussuhteen laji 9 Perhehoitaja

▪ Valitaan palvelussuhteen luonnekoodi 98 
toimeksiantosopimus

▪ Määräaikaisille 90 muu syy, peruste määriteltävä 
lisätiedoissa ja vakituisille  91 vakinainen.

▪ Uudelle työntekijälle osoitetiedot tai jos 
osoitetiedot ovat muuttuneet



Sopimukselle tulevia tietoja (2/5)

▪ 95 Ei säädöstä

▪ 1 kokoaikainen

▪ 99 Ei työehtosopimusta

▪ Palkkahinnoittelu PERHEHOIT 00100000



Sopimukselle tulevia tietoja (3/5)

▪ Eläkelaki
▪ Yli 68-vuotiaat 0 Ei eläkesääntöä
▪ Muut 1 JuEL (KuEL) 

▪ Annetaan kirjanpidon tili, johon palkkio kirjataan 

▪ Annetaan kustannuspaikka, johon palkkio kirjataan



Sopimukselle tulevia tietoja (4/5)

▪ Valitaan oma palkanlaskija

▪ Valitaan koodistosta aina määräaikaisille palvelussuhteen 
päättymisen syykoodi 14–määräaikaisen palvelusuhteen 
päättyminen. Vakituisille ei tallenneta

▪ Merkitään toiseen K ja toiseen E

▪ Lisätiedot kenttään kirjoitetaan perhehoitajan 
toimeksiantosop. ja lisäksi voi kirjoittaa vapaavalintaista 
tekstiä



Sopimukselle tulevia tietoja (5/5)

▪ Päätöspäivä/sopimuksen tekopäivä

▪ Kun kaikki tiedot on merkitty ja tarkastettu, Tallenna

▪ Valitaan sopimuksen allekirjoittaja

▪ Info kentässä voidaan ilmoittaa henkilön pankkitilinumero, jos
sitä ei ole toimittettu aikaisemmin palkanlaskentaan



Valmis sopimus ja muistipohjat
▪ Tallennuksen jälkeen sopimus näkyy Tapahtumat näkymässä, jossa sitä voi vielä Muokata, 

Hyväksyä, Hylätä, Tarkastaa, Palauttaa tai Poistaa
▪ Kun sopimus on valmis palkkojen vastaanottoon, valitse Hyväksy

▪ Sopimus on mahdollista myös tallentaa muistiin (säilyy kunnes poistetaan) tai 
se voidaan tallentaa leikepöydälle, jolloin se poistuu kun ohjelma suljetaan.



Muistipohjat
▪ Muistipohjia pääset muokkaamaan alhaalta rata -painikkeesta ja sen jälkeen Muistipohjat

▪ Valikkoon tulee kaikki tallennetut muistipohjat. Pohjia voidaan nimetä sen mukaan, mikä sopimus on kyseessä. 

▪ Pohjia voidaan muokata tai poistaa
Kynästä pääsee nimeämään pohjan

Tähän voi 
muokata 
pohjaa



Muistipohjat

▪ Muistipohjan voi ottaa käyttöön 
työsopimusta tehtäessä ylhäältä oikeasta 
kulmasta

▪ Valitaan haluttu pohja käyttöön



Omais- ja 
perhehoitopalkkio, 
jatkuva

▪ Ilmoita alkupäivämäärä, 

loppupäivämäärä voidaan jättää tyhjäksi. 

Määräaikaisiin palkkioihin tallennetaan 

sekä alku- ja loppupäivämäärä

▪ Kirjaa tarvittavat kuukausikohtaiset 

euromäärät.

▪ Tapahtumalaji maksaa palkkiot ja 

korvaukset kuukausittain 

alkupäivämäärästä lähtien (huom. 

kuukausikohtainen euromäärä osittuu, 

jos ei ole koko kuukautta voimassa).

▪ Valitse tallenna, kun kaikki tarvittava 

tieto on kirjattu.

▪ Hyväksy tapahtumalaji maksuun



Omais- ja perhehoito-
sekä tukihlöpalkkio, 
kertakorvaus

▪ Ilmoita alku- ja loppupäivämäärät.

▪ Kirjaa tarvittavat tiedot.

▪ Tapahtumalaji maksaa palkkion, sekä 

kustannusten ja kilometrien korvaukset 

kertakorvauksena tallennetulle aikavälille.

▪ Kirjaa perhehoito- ja 

kilometrikorvauksissa aina sekä kappaleet 

että á-hinta.

▪ Tallenna ja hyväksy tapahtumalaji 

maksuun.




