
Monetra järjestää syksyn 2021 aikana ESS7–koulutuksia. 
Ilmoittaudu mukaan nettikoulutuksiimme.

Kohderyhmä

Koulutukset ovat avoimia koulutuksia kaikille Monetra Oulu Oy:n asiakkaille sekä Monetra-konsernin 
työntekijöille järjestelmän eri roolien mukaan.

Koulutukset ovat yleiskoulutuksia järjestelmän ominaisuuksista ja ovat suunnattuja lähinnä järjestelmän uusille 
käyttäjille. Koulutukset ovat maksuttomia asiakkaille, jotka ostavat meiltä henkilöstöhallinnon palvelun. Järjestelmä-
palveluasiakkaamme voivat myös osallistua koulutuksiimme ja heiltä veloitamme voimassa olevan palveluhinnaston 
mukaisesti. Työehtosopimuksista ja työsopimuksiin liittyvistä tai muista räätälöidyistä koulutuksista voitte tiedustella 
koulutus.oulu@monetra.fi.

TERVETULOA KOULUTUKSIIMME!

Meistä on moneksi

Monetra kouluttaa

ESS7-koulutukset avustajille ja esimiehille

14.10.2021 klo 9.00-11.00
16.12.2021 klo 13.00-15.00

Molemmat koulutukset ovat samansisältöisiä. 
Koulutusten ensimmäisen tunti käsittelee 
alaisen kiinnitystä, asiakirjojen tulostamista, 
laskentatunnisteiden muutoksia sekä 
raportointia. Toisen tunnin aiheena on 
työsopimuksen/ virkamääräyksen tekeminen.

Koulutukseen voit osallistua oman tarpeen 
mukaan joko molemmille tunneille tai vain 
toiselle tunnille.

ESS7-koulutukset työntekijöille 

13.10.2021 klo 13.00-13.45 
15.12.2021 klo 9.00-9.45

Aiheena kirjautuminen ja yhteystietojen 
muuttaminen, tapahtumien tekeminen 
(poissaolo, koulutushakemus), vuosilomat.

Koulutukseen ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen ilmoittumislomake
Ilmoittautumisen yhteydessä voit esittää kouluttajalle toiveita 
koulutuksessa käsiteltävistä aiheista tai erityiskysymyksistä. 
Ilmoittaudu koulutukseen vähintään 2 työpäivää ennen 
koulutuksen alkua.

Näin pääset osallistumaan koulutukseen 

Koulutuksiin osallistujat saavat kouluttajalta nettikoulutuslinkin 
viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä. Sähköpostissa olevan 
linkin kautta pääset osallistumaan koulutukseen. Voit testata 
linkin toimivuutta jo ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja koulutuksesta:
koulutus.oulu@monetra.fi
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Monetra kouluttaa
Monetra järjestää syksyn 2022 aikana ESS7–koulutuksia.

Ilmoittaudu mukaan nettikoulutuksiimme.

Kohderyhmä
Koulutukset ovat avoimia koulutuksia kaikille Monetra Oulu Oy:n asiakkaille sekä Monetra-konsernin 
työntekijöille järjestelmän eri roolien mukaan.

Koulutukset ovat yleiskoulutuksia järjestelmän ominaisuuksista ja ovat suunnattuja lähinnä järjestelmän  
uusille käyttäjille. Koulutukset ovat maksuttomia asiakkaille, jotka ostavat meiltä henkilöstöhallinnon palvelun. 
Järjestelmäpalveluasiakkaamme voivat myös osallistua koulutuksiimme ja heiltä veloitamme voimassa olevan 
palveluhinnaston mukaisesti.

ESS7-koulutus esihenkilöille ja valmistelijoille
17.10.2022  klo 13.00-15.00
Koulutuksen ensimmäinen tunti käsittelee alaisen kiinnitystä, 
tapahtumien tallentamista ja muuttamista. Toisen tunnin  
aiheena on työsopimuksen/virkamääräyksen tekeminen,  
laskentatunnisteiden muuttaminen, palvelussuhteen  
päättäminen, ryhmäilmoittaminen ja -hyväksyntä sekä sijaisen 
lisääminen. Lisäksi on katsaus erittelyihin ja raportteihin.
Koulutukseen voit osallistua oman tarpeen mukaan joko  
molemmille tunneille tai vain toiselle tunnille.

ESS7-koulutus työntekijöille
14.10.2022  klo  10.00-10.45
Aiheina kirjautuminen, yhteystietojen muuttaminen,  
tapahtumien ilmoittaminen (esim. poissaolo) ja vuosilomien 
merkitseminen.

LupaESS-koulutus
4.10.2022  klo  13.00-14.00
11.10.2022 klo 10.00–11.00
16.11.2022 klo 13.00–14.00
Koulutus on suunnattu ESS7-käyttäjille, joilla on oikeus  
hallinnoida asiakkuuden luottamustoimien kokouksia.  
Koulutuksessa käydään läpi mm. uuden kokouksen lisääminen, 
vakiokilometrit, kokousten hakeminen ja niiden käsittely.  
Koulutus on samansisältöinen kaikkina kertoina.

Koulutukseen ilmoittautuminen
Ilmoittaudu koulutukseen ilmoittumislomake
Ilmoittautumisen yhteydessä voit esittää  
kouluttajalle toiveita koulutuksessa  
käsiteltävistä aiheista tai erityiskysymyksistä. 
Ilmoittaudu koulutukseen vähintään  
2 työpäivää ennen koulutuksen alkua. 

Näin pääset osallistumaan  
koulutukseen
Koulutuksiin osallistujat saavat kouluttajalta  
nettikoulutuslinkin viimeistään koulutusta 
edeltävänä päivänä. Sähköpostissa olevan  
linkin kautta pääset osallistumaan  
 koulutukseen. 
Muista testata linkin toimivuutta jo ennen 
koulutuksen alkua. 
 
Lisätietoja koulutuksesta:
koulutus.oulu@monetra.fi

Koulutuksista tehdään tallenne,  
joka on katsottavissa jälkikäteen.
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TERVETULOA KOULUTUKSIIMME!
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