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Kirjautuminen 

 
Visma Movenium palveluun kirjaudutaan osoitteesta movenium.com. Huom! Tietokone käytössä suosittelemme 
Chrome-selainta.  
 
Visma Moveniumista on löydettävissä myös mobiilisovellukset Androidille ja iPhonella. Käytä hakusanaa Movenium. 
Sovelluksiin kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin selainkäytössä. Jos käytössäsäsi on Huawei puhelin , voit kirjautua 
puhelimen internetselaimen kautta osoitteesta tt.movenium.com  
Kirjautumissivu kannattaa tallentaa kiinnitettynä kirjanmerkkinä puhelimen aloitusnäyttöön. 
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Yleistä 
 
Tässä ohjeessa käydään läpi palvelun yleisnäkymä, sekä käyttöönotto pääkäyttäjän näkökulmasta. 

 

Palvelun yleisnäkymä 
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Asetukset 
 

 
Palvelun asetukset määritellään sivuvalikon kohdasta Asetukset. 

 

 
 

Asetukset 
Täältä löydät Esimies toiminnon sekä työaikaryhmien käyttöönoton 
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Esimiestoiminto  

 

Tämän toiminnon ollessa päällä, voi käyttäjän tietoihin määrittää esimiehen. Kun tämä määritys on tehty, ainoastaan 

kyseinen esimies sekä pääkäyttäjäroolin käyttäjät voivat nähdä ja hyväksyä käyttäjän työaikoja ja muita tietoja. Jos 

esimiehiä on useita, voidaan käyttää Ryhmät-toimintoa, jonka asetukset löytyvät Projektihallinta-osiosta. 
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Työaikaryhmät 

Kun Työaikaryhmät-toiminto otetaan käyttöön, vasempaan yläkulmaan ilmestyy Työaikaryhmät-valikko, mistä voidaan 
valita Työaikaryhmä, jonka asetuksia halutaan muokata. Kun valinta on tehty, näkyvillä ovat vain ne asetukset, joita 
voidaan muokata työaikaryhmäkohtaisesti. Muut asetukset ovat ns. yleisasetuksia ja niiden määritykset koskevat 

kaikkia Työaikaryhmiä. 

 

Kaikki järjestelmää käyttävät käyttäjät pitää kytkeä johonkin Työaikaryhmään jos palvelussa otetaan käyttöön 
Palkkalajit ja työaikatyypit. Kyseinen asetus luo palveluun automaattisesti yhden työaikaryhmän;  
Oletustyöaikaryhmä .  
Työaikaryhmien avulla voidaan määrittää ryhmäkohtaisia asetuksia esim. kuukausipalkkaisille ja tuntipalkkaisille 
käyttäjille. Jos kaikilla käyttäjillä voidaan käyttää samoja määrityksiä, kaikki käyttäjät kytketään samaan 
Työaikaryhmään.  

Uusien työaikaryhmän lisääminen tapahtuu vihreän plus merkin  avulla 

1. Anna työaikaryhmälle nimi 
2. Tallenna 

 

Kun Työaikaryhmät ovat käytössä, tulee alasvetovalikosta valita, minkä työaikaryhmän asetuksia käsitellään. 
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Ilmoitukset 
Täällä voit hallinnoida palvelusta lähettäviä ilmoituksia 

 

Oletuskellonaika push-notifikaatioille 
 

Tämän asetuksen ollessa päällä, voidaan määrittää, mihin aikaan puhelinsovelluksen ilmoitus lähetetään. Jotta 

ilmoitukset näkyvät, pitää sovelluksen ilmoitukset olla sallittu puhelimen asetuksissa. Halutessaan voidaan valita 

myös toiminto, joka lähettää ilmoituksen käyttäjälle, jos päivälle on kertynyt oletusmäärää vähemmän työaikaa. 
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Salli hyväksymissähköpostien lähettäminen kaikille käyttäjille 
 
Tämän toiminnon ollessa päällä myös työntekijä-roolin käyttäjät voivat lähettää tietoja hyväksyttäväksi sähköpostin 
välityksellä. Oletuksena tämä on mahdollista ainoastaan käyttäjärooleille pääkäyttäjä ja esimies 

 

 
 

Lähetä ilmoitus hyväksymättömistä työajoista 
 
Kun tämä asetus on päällä, voit valita kellonajan, milloin kohteen omistajalle lähetetään muistutus hyväksymättömistä 
työajoista. Viesti lähetetään maanantaina tässä määritettynä kellonaikana. 
 

 
 

1. Määrittele kellon aika 
2. Tallenna 
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Palkanmaksu 
 

Täällä hallinnoidaan palkanmaksuun liittyviä asetuksia kuten lisien laskentaa, saldoja ja ylitöiden laskenta sääntöjä 

 

 

Asetukset  
 

Palkkalajit ja työaikatyypit 
 

Tällä asetuksella laitetaan päälle toiminto, jolla voidaan määrittää palkkalajeja sekä työaikatyyppejä. Jos asetusten 

Palkkalajit aktivoidaan , luodaan palveluun automaattisesti yksi työaikaryhmä (Oletustyöaikaryhmä) . Palkkalajien ja 

työaikatyyppien tarkempi määrittely suoritetaan Palkanmaksu osion kohdassa Palkkalajit 
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Päivärahat 
 

Tällä asetuksella valitaan, otetaanko päivärahojen käsittely käyttöön. Voit valita vaihtoehdoista pelkästään 

päivärahojen käsittelyn tai mahdollisuuden myös ateriakorvauksen käsittelyyn. Palvelu antaa valita vain yhden 

päivärahan per kalenteripäivä. 

Tätä asetusta ei voida valita työaikaryhmittäin, asetus koskee kaikkia palvelun käyttäjiä 

 

 
 

Kilometrikorvaus 
 

Tällä asetuksella valitaan, otetaanko kilometrikorvausten käsittely käyttöön. Vaihtoehdoista valitaan 

kilometrikorvauksen syöttötapa. Matkakorvaus valikko sisältää Rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset kodin ja 

työmaan väliset päivittäiset kilometrikorvaukset. 

Tätä asetusta ei voida valita työaikaryhmittäin, asetus koskee automaattisesti kaikkia palvelun käyttäjiä 

 

 
 
 

Automaattinen kilometrien laskenta 
 

Tämä asetus voidaan määrittää työaikaryhmäkohtaisesti, jos Työaikaryhmät-toiminto on otettu käyttöön.Tämä 

toiminto laskee kilometrit automaattisesti kohteen ja käyttäjän kotiosoitteen välillä. 

Järjestelmä hakee työajan lisäyksen yhteydessä Google Mapsin avulla lyhimmän reittivaihtoehdon ja lisää kyseisen 

reitin pituuden työaikariville Kilometrit-kenttään. Tarvittaessa työntekijällä on jälkikäteen mahdollisuus muokata 

kentän tietoja manuaalisesti. 

Jos työntekijällä on samalle päivälle työaikamerkintöjä usealle kohteelle, lasketaan kilometrit oletuksena ainoastaan 
kotiosoitteen ja ensimmäisen kohteen väliltä. Tämän toiminnon päälle kytkeminen lisää kohteen ja käyttäjän tietoihin 
osoitekentät, jotka pitää olla täytettyinä, jotta automaattinen laskenta on mahdollista. 
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Arkipyhäkorvaus 
 

Kun tämä toiminto on päällä, voidaan määrittää laskentasääntöjä arkipyhäkorvauksen laskennalle. Tähän liittyvät 

määritykset tehdään Palkanmaksu-osion Työpäiväkalenteri-välilehdellä. 

 

 

Lisien laskenta 
 

Palveluun voidaan ottaa käyttöön automaattinen lisien laskenta. Toiminto erittelee työaikaraportille määritellyt lisät 

omille sarakkeilleen. 
 

 

Aikaperusteiset lisät 
 

Laitetaan niiden lisien laskenta päälle, joita palvelussa halutaan käsitellä. Oletuslisien lisäksi voi perustaa myös uusia 
laskentasääntöjä erilaisille lisille. Nämä asetukset määritetään työaikaryhmäkohtaisesti. 
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Kaikki lisät, jotka on otettu käyttöön, muodostavat automaattisesti palkkalajeihin kyseistä lisälaskentaa koskevat 
palkkalajit kaikille Työaikaryhmille, joilla ne ovat käytössä. Käytössä olevien lisien valinnat näkyvät myös 
Työaikatyyppien määrityksessä. 

 

Iltalisä 

• Valitaan ensin, otetaanko iltalisien laskenta käyttöön 

• Alkaa: syötetään kellonaika, jonka jälkeen iltalisää alkaa kertyä 

• Loppuu: syötetään kellonaika, mihin asti iltalisää kertyy 

• Kertyy vuorokautisen ylityön ajalta: tällä valinnalla otetaan kantaa, kertyykö iltalisää myös niiden työtuntien 
osalta, joista kertyy vuorokautista ylityötä 

 

 
 

Yölisä 

• Valitaan ensin, otetaanko yölisien laskenta käyttöön 
• Alkaa: syötetään kellonaika, jonka jälkeen yölisää alkaa kertyä 
• Loppuu: syötetään kellonaika, mihin asti yölisää kertyy 
• Kertyy vuorokautisen ylityön ajalta: tällä valinnalla otetaan kantaa, kertyykö yölisää myös niiden työtuntien 

osalta, joista kertyy vuorokautista ylityötä 
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Päiväkohtaiset lisät 
 

Tähän osioon määritetään vain tiettyjä viikonpäiviä koskevien lisien laskentasäännöt. Perustetut lisät muodostavat 
automaattisesti samannimisen palkkalajin Palkkalajit-osion Palkkalajit-välilehdelle. Uusia lisien laskentasääntöjä 
luodaan napauttamalla Lisää päiväkohtainen lisä -painiketta. 

Esimerkki lauantailisän perustamisesta (kertyy koko vuorokauden ajalta) 

• Napauta Lisää päiväkohtainen lisä -painiketta 

• Syötetään ylimpään kenttään lisän nimi, esim. Lauantailisä 

• Määritetään lisälaskennan aloituspäivä ja -kellonaika (tässä tapauksessa Lauantai 00:00) 

• Määritetään, milloin lisälaskenta loppuu(tässä tapauksessa Sunnuntai 00:00) 

• Valitaan, kertyykö lisää vuorokautisen ylityön ajalta 
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Palkkakaudet 

Napauttamalla vihreää Plus-painiketta avautuu näkymä, missä määritetään palkkakausien tiedot. Palkkakausia voi 
perustaa joko yhden tai useamman kerralla. Jos työaikaryhmät ovat käytössä, voidaan valita mille ryhmälle luotava 
palkkakausi kuuluu. Tällöin kyseiseen työaikaryhmään kuuluva käyttäjä näkee vain oman työaikaryhmänsä 
palkkajaksot raporttien hakukriteerinä 

 

Yksittäistä palkkakautta luodessa määritetään seuraavat tiedot, joiden perusteella järjestelmä luo palkkakauden: 

• Nimi: palkkakauden selite 

• Alkupvm: perustettavan palkkakauden ensimmäinen päivä 

• Loppupvm: perustettavan palkkakauden viimeinen päivä 

• Työaikaryhmä : perustettavan palkkakauden työaikaryhmä  

Useampia palkkakausia luodessa määritetään seuraavat tiedot, joiden perusteella järjestelmä luo palkkakaudet: 

• Kausien määrä: Kuinka monta palkkakautta luodaan 

• Alkupvm: Mikä on ensimmäisen perustettavan palkkakauden aloituspäivämäärä 

• Kauden pituus: Valitaan vaihtoehdoista, minkä pituisia palkkakausia halutaan luoda 

• Työaikaryhmä: perustettavien  palkkakausien työaikaryhmä 

Useampia palkkakausia luodessa palkkakausien selitteeksi muodostuu automaattisesti palkkakauden päivämääräväli. 
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Palkkalajit 
 

Tässä osiossa määritellään palkkalajit ja työaikatyyppi kohtaiset laskennat. 

 
Palkkalajit osiossa näkyvät järjestelmän automaattisesti muodostamat palkkalajit (esim. ylityöt, lisät, päivärahat) sekä 
pääkäyttäjän manuaalisesti lisäämät palkkalajit. Työaikatyypit kohdassa näkyy automaattisesti luotu työaikatyyppi 
Tuntityö ja pääkäyttäjän manuaalisesti luodut työaikatyypit ( esim Urakkatyö, Matkatunnit ) 
Palkkalajit ja niiden määritykset tehdään työaikaryhmittäin. Jokaisella työaikaryhmällä on oletuksena yksi palkkalaji 
Tuntityö josta muodostuu automaattisesti työajansyöttölomakkeelle Työaikatyyppi valikko. 
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Automaattiset palkkalajit 
 

Kun asetuksista otetaan erilaisia laskentoja käyttöön, muodostuu kyseiseen laskentaan kytketty palkkalaji 
automaattisesti Palkkalajit-listalle niille Työaikaryhmille, joilla laskenta on käytössä. Alla olevassa kuvassa on 
esimerkki, missä ainoastaan Oletustyöaikaryhmälle on laitettu laskentoja päälle. 

 

Palkkalajien muokkausnäkymään päästään napauttamalla Kynä-ikonia. 

 

 
 

Automaattisesti muodostettujen palkkalajien osalta voidaan muokata ainoastaan Tunnus-kenttää. 
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Automaattisesti muodostuvia palkkalajeja ei voida siirtää passiivisiksi tässä näkymässä. Jos jokin näistä palkkalajeista 
halutaan passivoida, pitää kyseisen laskennan asetus kytkeä pois päältä. Kun tämä on tehty, laskentaan kytketty 
palkkalaji siirtyy automaattisesti passiivisten palkkalajien listalle. Listan näkee napauttamalla Näytä passiiviset -
painiketta. 
 
 

 
Automaattisesti muodostuvan palkkalajin palautus aktiiviseksi tapahtuu vastaavasti kytkemällä kyseinen asetus 
takaisin päälle. 
 

Manuaalisesti lisättävät palkkalajit 
 

Jos palvelun työaikalomakkeelle on tarve lisätä automaattisten laskentojen lisäksi manuaalisesti syötettäviä tai 
valittavia kenttiä, nämä pitää huomioida myös palkkalajien osalta. Kts Lomakkeiden muokkaus s ?? 
 
Uuden palkkalajin manuaalinen lisääminen aloitetaan napauttamalla vihreää Plus-painiketta. 
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Lisäysnäkymässä Tyyppi-alasvetovalikossa näkyy työaikalomakkeelle lisätty Likaisen työn lisä. Tällä kytketään 
perustettava palkkalaji kiinni kyseiseen työaikalomakkeen kenttään. 
 

 
 
Muita määriteltäviä kenttiä ovat ; 
 
Nimi: Määritetään palkkalajin nimi, joka voi olla sama kuin lomakkeen kentän selite. Halutessaan palkkalajin voi nimetä 
myös eri tavalla. 
 

Tunnus: Palkkalajin tunnus, jota käytetään tiedostosiirrossa palkanlaskentajärjestelmään. 
 
Työaikaryhmä: Valitaan työaikaryhmä, mille kyseinen palkkalaji perustetaan. Jos samoilla asetuksilla määritettyä 
palkkalajia käytetään useammalla työaikaryhmällä, voidaan valita kerralla useampi työaikaryhmä. Tätä valintaa ei voi 
enää muokata jälkikäteen. 
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Manuaalisesti perustetun palkkalajin voi passivoida napauttamalla  Roskakori-ikonia. 

 
 

Poissaololajit 
 
Jos palvelussa on käytössä Poissaolot-toiminto, voidaan perustaa erilaisia Poissaololajeja ( kts s. 32 ), joilla 
käyttäjät tallentavat poissaolojaan. Jos palvelussa on käytössä Saldolaskenta-toiminto, muodostuu poissaololajeihin 
automaattisesti poissaololaji nimeltä Saldopoissaolo. 
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Poissaololajien passivointi ja muokkaus tapahtuu samalla tavalla Roskakori- ja Kynä-ikoneista, kuin palkkalajeissa. 

 
 

Työaikatyypit 
 

Työaikatyypeillä on mahdollista valita, minkä tyyppistä työaikaa ollaan tallentamassa. Työaikatyypin taakse 
määritetään, mitä laskentoja (esim. vuorokautinen ylityö, saldolaskenta, iltalisä) halutaan huomioida tallennetun 
työajan osalta. 
 

 
 
Oletuksena jokaiselle työaikaryhmälle on perustettu yksi Työaikatyyppi Tuntityö. Jos Työaikaryhmällä on käytössä 
vain yksi Työaikatyyppi, valintaa ei näytetä työaikalomakkeella työaikoja tallentaessa. 
 

Työaikatyypin määrityksiä voidaan tarkastella ja muuttaa napauttamalla Kynä-ikonia. 
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Muokkausnäkymässä voidaan määrittää seuraavat tiedot: 
 

Nimi: Työaikatyypin nimi, joka näytetään myös työaikalomakkeen valikossa, jos kyseisen käyttäjän työaikaryhmälle on 
määritetty enemmän kuin yksi työaikatyyppi. 
 

Työaikaryhmä: Näytetään, mille työaikaryhmälle kyseinen Työaikatyyppi on perustettu. Tätä tietoa ei voi enää 
muokata jälkikäteen. 
 

Palkkalaji: Määritetään, mille palkkalajille kirjataan tuntikertymä ns. normaalien työtuntien osalta (tunnit ennen 
ylityölaskentaa). 
 

Huomioitavat laskennat: Tässä valitaan, mitä laskentoja kyseisellä Työaikatyypillä tallennetussa työajassa halutaan 
huomioida. Valintalistalla näkyvät ne laskennat, jotka ovat kyseisellä työaikaryhmällä käytössä. 
 

 

Työaikatyyppien passivointi ja muokkaus tapahtuvat Roskakori- ja Kynä-ikoneista. Huomioi, että jokaisella 

työaikaryhmällä pitää olla käytössä vähintään yksi työaikaryhmä. 
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Saldo ja Työaikapankki 
 

Palveluun voidaan ottaa käyttöön saldo-toiminto ja työaikapankki.  
Saldo lasketaan työaika- ja poissaolomerkinnöistä, työaikojen osalla verraten työtunteja Työpäiväkalenterin työpäivien 
pituuksiin. 

 

Saldotuntien laskenta 

Valitaan ensin, otetaanko saldotuntien laskenta käyttöön. Kun tämä toiminto laitetaan päälle, Poissaolojen 
määrityksiin muodostuu automaattisesti uusi poissaololaji Saldopoissaolo. Tätä poissaololajia käytetään kun 
tallennetaan saldovapaita. Kyseinen poissaololaji on linkitetty saldolaskennan toimintoon ja näin poissaolot 
vähentävät automaattisesti saldotuntien kertymää. 
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• Saldolaskennan alkupvm: Päivämäärä, mistä alkaen saldot lasketaan, jos työntekijälle ei ole määritetty 
henkilötason aloituspäivää 

• Saldon alaraja (h): Tuntimäärä, mihin asti saldolaskenta kerryttää miinussaldoja. Luku syötetään 
positiivisena esim. 20 ja järjestelmä tulkitsee sen negatiiviseksi (-20) 

• Saldon yläraja (h): Tuntimäärä, mihin asti saldolaskenta kerryttää plussaldoja 

• Maksimisaldo per päivä: Suurin tuntimäärä, mitä voidaan kerryttää saldoa per päivä eli saldo ei lisäänny 
tätä määrää enempää vaikka työtunteja kertyisi enemmän 

• Leikkaa saldon ylärajan ylittävät tunnit automaattisesti: Jos ruksi on päällä, leikataan automaattisesti 
määritettyjen sääntöjen (“Saldon yläraja (h)” ja “Maksimisaldo per päivä”) ylittävä työaika 

• Eritellään saldon perusosa omalle palkkalajilleen: Kun tämä valinta laitetaan päälle, työaika kirjataan 
Perustunnit-sarakkeelle 

• Palkanlaskenta-osion Palkkalajit-välilehdelle. Tälle palkkalajille lasketaan enintään kyseisen työpäivän 
oletuspituus ja sen ylittävä aika kirjataan saldokertymiin. Työpäivän oletuspituus määritetään 
Palkanlaskenta-osion Työpäiväkalenteri-välilehdellä. Tätä toimintoa käytetään esim. tuntipalkkaisilla, joilla 
on käytössä saldotuntien käsittely. 

• Älä laske saldoja seuraaville työaikaryhmille: Jos työaikaryhmiä on perustettu, tässä voidaan valita ne 
työaikaryhmät, joille ei haluta kerryttää saldoja 
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Ohita viikonloput saldolaskennassa 

 

Tämän asetuksen ollessa päällä lauantaille sekä sunnuntaille merkitään aina nolla tuntia saldoa riippumatta siitä, 

montako tuntia päivälle on merkitty työaikaa tai poissaoloa. 

 

 
 
 
 
 

Työaikapankit 

 

Kun tämä ominaisuus on päällä, Työajat-osiossa näkyy Työaikapankki-välilehti. Siellä voidaan perustaa uusia 

työaikapankkeja, sekä seurata ja muokata niiden tuntikertymiä. Tarkemmat ohjeet löydät sivulta 53 
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Ylityöt 
 

Palveluun voidaan ottaa käyttöön automaattinen ylitöiden laskenta. Toiminto erittelee työaikaraportille vuorokautiset ja 
viikottaiset ylityötunnit . 
 

 
Työpäivän sekä työviikon pituudet määritellään Työpäiväkalenterissa ( kts Palkanmaksu ja Työpäiväkalenteri ) 
Työntekijä merkitsee työaikansa valitun syöttötavan mukaisesti bruttomääräisenä. Tallennuksen jälkeen laskuri 
erottelee työajan työaikaraportilla varsinaiseen työaikaan sekä yli- ja lisätunteihin.   
 

Nämä asetukset voidaan määrittää työaikaryhmäkohtaisesti, jos Työaikaryhmät-toiminto on otettu käyttöön. Tämän 
sivun asetusten muutokset pitää tallentaa napauttamalla sivun alareunassa olevaa Tallenna-painiketta. 
Vuorokautisten- ja viikkoylitöiden laskentaan käytetään Työpäiväkalenteria, jossa määritellään työpäivän pituus ja 
lasketaan työviikon tunnit . Työpäiväkalenteri löytyy Palkanlaskenta-osion Työpäiväkalenteri-välilehdeltä 
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Lisätyö 

• Valitaan ensin, otetaanko lisätöiden laskenta käyttöön

 
• Vuorokauden työtunnit, joiden jälkeen lisätyön kertyminen alkaa: syötetään työtuntien määrä, jonka 

jälkeen alkaa kertyä lisätyötä 

• Vuorokauden työtunnit, joiden jälkeen lisätyön kertyminen päättyy: syötetään työtuntien, jonka täytyttyä 
lisätyön kertyminen päättyy  

• Lisätyötuntien maksimimäärä per viikko: Määritetään maksimiraja, kuinka monta tuntia lisätyötä voi kertyä 

yhden viikon aikana 

 

Eritellään ylityön perusosa omalle palkkalajilleen 

 

Kun tämä valinta laitetaan päälle, Palkanlaskenta-osion Palkkalajit-välilehdelle muodostuu automaattisesti 

Perustunnit-palkkalaji. Jos erittelyä ei oteta käyttöön, ylityön perusosan tunnit kirjataan samalle palkkalajille kuin 

työtunnit, joista ei kerry ylityökorvausta. 

 

Vuorokautiset ylityöt 

 

• Valitaan ensin, otetaanko vuorokautisen ylityön laskenta käyttöön 

•  
• Työaika (tunteina), jonka jälkeen lasketaan 50% ylityö: syötetään työtuntien määrä, jonka täytyttyä alkaa 

50%:lla korotetun vuorokautisen ylityön kertyminen 

• Työaika (tunteina), jonka jälkeen lasketaan 100% ylityö: syötetään työtuntien määrä, jonka täytyttyä 
50%:lla korotetun ylityön kertyminen päättyy ja 100%:lla korotetun vuorokautisen ylityön kertyminen alkaa 
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Viikkoylityö 

• Valitaan ensin, otetaanko viikkoylityön laskenta käyttöön 

•  
• Merkitse työaika tunteina jonka jälkeen lasketaan 50% viikkoylityö. Tähän kenttään määritetään viikko 

tuntien määrä jonka jälkeen aloitetaan 50%:lla kerrytetyn ylityön kertyminen 

• Merkitse työaika tunteina jonka jälkeen lasketaan 100% viikkoylityö. Tähän kenttään määritetään viikko 
tuntien määrä jonka jälkeen aloitetaan 100%:lla kerrytetyn ylityön kertyminen 

• Merkitse työaika tunteina per päivä  joka huomioidaan viikkoylityölaskentaan 

 

 

Jaksoylityö 
 

• Valitaan ensin, otetaanko jaksoylityön laskenta käyttöön 

•  
• Merkitse tähän 50% viikkoylityötuntien maksimäärä: Tähän kenttään määritetään, kuinka monta tuntia 

kertyy 50%:lla korotettua viikkoylityötä ja rajan ylittävä tuntimäärä kerryttää 100%:lla korotettua viikkoylityötä. 
Viikkoylityön 50%:n korotusta alkaa kertymään kun Työpäiväkalenteriin määritetyn "Viikon 
maksimipituuden" tuntimäärä ylittyy. Työpäiväkalenteri löytyy Palkanlaskenta-osion Työpäiväkalenteri-
välilehdeltä. 
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Poissaolot 
 

Palveluun voi työaikojen lisäksi merkitä poissaoloja. 

 
Poissaololajit voidaan määritellä vapaasti, kuten sairaspoissaolo, vuosiloma, vanhempainvapaa jne. 
Poissaoloraporttia voidaan tarkastella sivuvalikon kohdasta Poissaolot. Poissaolot näkyvät myös kalenterinäkymässä 
ja yhdistelmäraportissa. 
Jos poissaololajille valitaan  Kuluttaa lomapäiviä tulee käyttäjätietoihin antaa työntekijän työsuhteen 
alkamispäivämäärä. Tällöin palvelu laskee käyttäjän lomapäivät ja näyttää ne lomankäyttöjaksojen mukaisesti 
Poissaoloraportin välilehdellä 
 Palveluun on mahdollista määritellä myös Lomaravapaa laskuri jolloin käyttäjille määritellyt vapaat näkyvät 
poissaoloraportin välilehdellä. 

 

Asetukset 

Valitaan ensin, otetaanko poissaolojen toiminto käyttöön. 

 

 Uusia poissaololajeja perustetaan napauttamalla vihreää Plus-painiketta 

 

• Nimi: Annetaan poissaololajille selite, joka toimii samalla automaattisesti muodostuvan palkkalajin selitteenä. 

• Tyyppi: Valitaan, voidaanko kyseisellä poissaolotyypillä tallentaa poissaoloja tunteina, päivinä vai 
molempina. 
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• Kuluttaa lomapäiviä: Jos kyseisen poissaololajin halutaan vähentävän lomasaldoja, valitaan Kuluttaa 
lomapäiviä. Jos lomarahavapaiden käsittely on otettu käyttöön, valikossa on myös vaihtoehto Kuluttaa 
lomarahavapaita. Muun tyyppisten poissaololajien kohdalla tähän kenttään ei valita mitään. 

• Palkkalajin tunnus: Jos palkkalajit ovat käytössä, tässä voidaan määrittää poissaololajin palkkalajin tunnus 

• Työaikaryhmä : Määritellään yksi tai useampi työaikaryhmä joille kys poissaololaji tulee näkyä 
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Poissaolot syötetään tunteina 

 

Kun tämä asetus on päällä, poissaoloa tallentaessa syötetään tuntimäärä aloitus- ja lopetusajan sijaan.  

 

Tämä asetus pitää olla päällä, jos työaikojen syöttötavaksi on valittu Jälkisyöttö: kirjataan työtunnit. Työaikojen 

syöttötapa valitaan Työaika ja tauko -asetuksissa. 

 

Kohteet poissaoloille 

 

Tämän toiminnon ollessa päällä, poissaolo voidaan kohdistaa jollekin kohteelle. Kun toiminto ei ole päällä, Kohde-

kenttä piilotetaan poissaolojen tallennusnäkymässä. 

 

 

Piilota lomalaskuri 

 

Tämän toiminnon ollessa päällä, piilotetaan pääkäyttäjä-roolin käyttäjiä lukuun ottamatta kaikilta käyttäjiltä Poissaolot-

osion Lomalaskuri-välilehti. 

 

 

Käytä viiden päivän lomaviikkoja 

 

Tämän asetuksen ollessa päällä, vuosiloma kuluttaa viisi lomapäivää per viikko. 
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Lomarahavapaa 

 

Valitaan, otetaanko Lomarahavapaa-toiminto käyttöön. Kun toiminto otetaan käyttöön, poissaolo osion välilehdellä 

voidaan määritellä lomarahavapaiden lukumäärä. 
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Projektihallinta  
Täällä hallinnoidaan projekteihin liittyviä asetuksia kuten mm. tehtäviä ja ryhmä asetuksia 

 

 

Asetukset 
 

Kohteen omistaja 

Kun tämä asetus on laitettu päälle, kohteiden taakse ilmestyy Kohteen omistaja -valikko, mihin voidaan valita haluttu 

käyttäjä. Valitulle käyttäjälle luodaan automaattisesti Omat kohteet -osioon pikakuvake kyseisestä kohteesta. 

Kohteen omistaja -tieto vaikuttaa myös osaan lähetettävistä ilmoituksista, kenelle ilmoitukset lähetetään. 
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 GPS-sijainnin tarkistus 

GPS-pohjaista kohteen sijainnin varmennusta voidaan käyttää puhelimissa, joissa on GPS-ominaisuus. Jatkuva 

työntekijän paikantaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Käyttö ei ole myöskään mahdollista, jos puhelimet eivät saa 

riittävän voimakasta GPS-signaalia. Tässä tapauksessa kohteen takaa poistetaan GPS-paikannus. Tämä tapahtuu 

kyseisen kohteen muokkaustilassa, missä otetaan pois päältä valinta Käytä pakotettua GPS-paikannusta tällä 

projektilla. 

 

• GPS-sijaintia ei tarkisteta: sijainnin tarkistusta ei tehdä 

• GPS-sijainti tallennetaan työaikakirjauksen yhteydessä: käyttäjän sijaintitiedot tallennetaan 
työaikakirjauksen yhteydessä 

• Työaikakirjaus onnistuu vain projektin GPS-sijainnissa: Tämän asetuksen ollessa päällä, työaikakirjaus 
onnistuu vain sallitun etäisyyden päässä kohteesta. Sallittu etäisyys määritetään kohdassa Sallittu etäisyys 
kohteelta 
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Sallittu etäisyys kohteelta 

 

Tähän määritetään, kuinka kaukana työmaalta käyttäjät voivat lisätä työaikakirjauksia, kun käytössä on Pakotettu 
GPS-toiminto työajansyötön yhteydessä. 

 

 
 

Tuntihinnat 

 
Voit valita tuntihinnan joko työntekijälle tai työmaalle.  Järjestelmä laskee asetusten mukaisesti Työtunnit X 
Tuntihinta lisäten työaikaraportille oman sarakkeen laskennan tulosta varten. 

 

• Tuntihinnat ei käytössä: Tuntihintoja ei käytetä. 

• Käyttäjäkohtainen tuntihinta: Kun tämä valinta on päällä, voidaan määrittää jokaiselle käyttäjälle oma 
tuntihinta. Tässä tapauksessa käyttäjän tietoihin tallennettu tuntihinta vaikuttaa kaikkiin niihin työaikoihin, mitä 
kyseiselle käyttäjälle on kirjattu ns. perustuntisyötön kautta (kellokortti, aloitus- ja lopetusaika tai syötettävä 
tuntimäärä). Jos työaikalomakkeelle on lisätty muita kenttiä, tuntihinta ei vaikuta näiden kenttien tapahtumiin. 

• Kohdekohtainen tuntihinta: Kun tämä valinta on päällä, voidaan kohteen tietoihin määrittää 
projektikohtainen tuntihinta. Tässä tapauksessa kyseinen tuntihinta vaikuttaa kaikkiin kyseiselle projektille 
kirjattuihin työaikoihin, mitä on kirjattu ns. perustuntisyötön kautta (kellokortti, aloitus- ja lopetusaika tai 
syötettävä tuntimäärä). Jos työaikalomakkeelle on lisätty muita kenttiä, tuntihinta ei vaikuta näiden kenttien 
tapahtumiin. 
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Asiakkaat 

 
Tällä toiminnolla on mahdollista jaotella kohteet asiakkaittain. Samalla asiakkaalla voi olla useita kohteita, mutta 
kohde voi kuulua vain yhdelle asiakkaalle. Kun kohteelle on määritetty asiakas, voidaan työaikaraportteja hakea ja 
summata asiakaskohtaisesti 

 
 

• Uusi asiakas lisätään napauttamalla vihreää Plus-painiketta. Asiakkaalle voidaan määrittää seuraavat tiedot: 

• Numero 

• Nimi 

• Osoite 

• Postinumero 

• Toimipaikka 

• Lisätiedot 

• Yhteyshenkilö 

• Puhelinnumero 

• Sähköposti 

• Pääprojekti 

 

Asiakasvalinta työaikalomakkeella 
 

Kun tämä toiminto on päällä, voi työaikaa lisätessä valita asiakkaan. Tällöin vain kyseisen asiakkaan kohteet näkyvät 

kohdevalikossa. 
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Kohteet/Projektit 
 

Termistö 
 

Valitaan, mitä termiä kohteista käytetään järjestelmässä. 

 

Aliprojektit 

Kun tämä toiminto on käytössä, voidaan perustaa aliprojekteja kohteiden alle. Näin työaikoja voidaan kohdistaa 
kohteen alle useammalle aliprojektille. Aliprojekteina voidaan käsitellä esim. erilaisia työvaiheita (maatyöt, perustukset 
jne.). 

 

• Ei käytössä: Aliprojekteja ei käytetä. 

• Aliprojektia voidaan käyttää vain yhdellä kohteella: Aliprojektia voidaan käyttää ja kohdistaa vain yhden 
kohteen yhteydessä. 

• Aliprojektit voivat olla useammassa kohteessa mukana: Sama aliprojekti voidaan valita useammalla kuin 
yhdelle kohteelle. 
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Materiaalit 
 

Materiaalien ollessa käytössä on mahdollista valita käytetyt materiaalit työaikaa lisätessä, 
Työaikoihin lisätyt materiaalit löytyvät omalta raportiltaan mutta niistä on merkintä myös työaikaraportilla. 
Materiaalien ryhmittelyä kannattaa harkita, jos materiaaleja on useita kymmeniä, jolloin niiden valinta on helpompaa 
matkapuhelimesta. 

 

Uusia materiaaleja voidaan luoda napauttamalla vihreää Plus-painiketta. Lisäysnäkymässä määritetään seuraavat 
tiedot: 

• Ryhmä: Materiaalit voidaan ryhmitellä eri pääryhmien alle. Tämä tieto voidaan valita sen jälkeen kun 
Materiaaliryhmät-toiminto on otettu käyttöön. Kun ryhmittely on tehty, voidaan työaikojen 
tallennusnäkymässä valita ensin materiaaliryhmä, jonka jälkeen materiaalivalikossa näkyvät ainoastaan 
kyseiseen ryhmään kuuluvat materiaalit. 

• Nimi: Syötetään materiaalin selite 

• Tekninen nimi (käytössä vain integraatiossa): Tämä tieto määritetään, kun käytössä on integraatio, missä 
siirretään kyseistä tietoa toiseen järjestelmään esim. laskutukseen. 

• Yksikkö: Syötetään kyseisen materiaalin yksikkö 
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Materiaaliryhmät 

Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, materiaalit voidaan jakaa eri ryhmiin. Uusia materiaaliryhmiä voidaan 
perustaa Materiaalit-osion Ryhmät-välilehdellä. 

 
 

Mittaukset 
 

Työturvallisuusmittarin avulla arvioidaan työmaan turvallisuutta. TR/MVR-mittarilla havainnoitavia asioita ovat mm. 
telineet, kulkusillat ja tikkaat. 

 

 

Piilota mittauksen indeksi 
 

Kun tämä toiminto on päällä, TR- ja MVR-mittauksen indeksi näytetään vasta tallennuksen jälkeen. 

 

Mittauksiin pakollinen allekirjoitus 

 

Kun tämä toiminto on päällä, TR- ja MVR-mittauksiin asetetaan allekirjoituksen lisäys pakolliseksi. 
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Näytetään mittausten tila 

 

Kun tämä toiminto on päällä, lisätään TR- ja MVR-mittauksille tila-kenttä ja estetään valmiiden mittausten muokkaus. 

 

 

Perehdytykset 
 

Täältä löydät työmaa perehdytyksiin liittyvät asetukset 

 

Perehdytyslomakkeen esivalinta 

 

Kun tämä toiminto on päällä, perehdytyslomakkeen kaikki kohdat ovat oletuksena valittuna. 

 

Itsenäinen perehdytys työntekijälle 

 

Kun tämä toiminto on päällä, työntekijä voi itse lisätä perehdytyksen työajan lisäämisen jälkeen, jos hänelle ei ole 

vielä tehty perehdytystä kyseiselle työmaalle. 

 

 

Perehdytyksen tilaaja 

Kun tämä toiminto on päällä, perehdytyslomakkeella valitaan työntekijän työmaalle tilannut yritys. 
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Ryhmät 
 
 
Kohdassa Ryhmät voidaan muodostaa erilaisia ryhmiä, jotka asetetaan sekä käyttäjätietoihin että projektille. 

Ryhmään kuuluva työntekijä voi nähdä ja syöttää työaikoja vain sellaisille projekteille, jotka on määritelty samaan 

ryhmään. Myös esimies voidaan asettaa kuuluvaksi ryhmään. Tällöin esimies näkee ja voi hyväksyä vain oman 

ryhmänsä työntekijöiden ja projektien tiedot.  

 

Käyttäjän tai kohteen liittäminen ryhmään tapahtuu niiden perustamisen yhteydessä tai myöhemmin kyseisten tietojen 

muokkausnäkymässä. 

• Ei käytössä: Ryhmä-toimintoa ei käytetä. 

• Käyttäjä voi olla vain yhdessä ryhmässä, kohde useassa: Käyttäjä voidaan liittää vain yhteen ryhmään, 
mutta kohde voidaan liittää useampaan ryhmään. 

• Käyttäjä ja kohde voivat olla useassa ryhmässä: Käyttäjä ja kohde voivat molemmat olla liitettyinä 
useampaan ryhmään 

Uusia ryhmiä perustetaan napauttamalla vihreää Plus-painiketta, jonka jälkeen ryhmälle syötetään nimi. Muista 
tallentaa. 
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Tehtävät 
 

Kun tämä toiminto on käytössä, voidaan työaikoja kohdistaa kohteen lisäksi eri työvaiheille/tehtäville. Tätä tietoa 

voidaan hyödyntää myös hakukriteerinä eri raporteilla. 

 

• Ei käytössä: Tehtävät-toimintoa ei käytetä 

• Yksi tehtävä per työaika: Yhdelle työaikariville voidaan valita vain yksi tehtävä 

• Useita tehtäviä per työaika: Yhdelle työaikariville voidaan valita useita tehtäviä 

• Molemmat vaihtoehdot: Yhdelle työaikariville voidaan valita joko yksi tai useampia tehtäviä 

Uusia tehtäviä luodaan napauttamalla vihreää Plus-painiketta, jonka jälkeen tehtävälle syötetään nimi ja tarvittaessa 
integraatiossa käytettävä tunnus. 
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Alatehtävät 

 

Tässä asetuksessa voidaan perustaa alatehtäviä, jotka ryhmitellään aiemmin Tehtävät-asetuksessa perustettujen 

tehtävien alle. Tehtävien ryhmittely alatehtäviin helpottaa tehtävien valintaa, kun perustettuja tehtäviä on paljon. 

Työaikalomakkeella voidaan ensin valita Tehtävä, jonka jälkeen Alatehtävä-valikossa näkyvät vain kyseiseen 

tehtävään kytketyt alatehtävät. 
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Työaika ja tauko 
 

Täällä määritellään työajansyöttöä koskevia asetuksia kuten työajansyöttötapa tai leimalaitteen asetukset sekä 

määritellään oletustauon pituus. 
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Asetukset 

 

Työajan syöttötapa määrittelee tavan, jolla käyttäjäroolilla ” Työntekijä” olevat käyttäjät merkitsevät työajan. 

 

• Jälkisyöttö: kirjataan aloitus- ja lopetusaika: Työpäivän päätteeksi syötetään aloitus- ja lopetusaika, mistä 
järjestelmä laskee työajan. 

• Jälkisyöttö: kirjataan työtuntien määrä: Työpäivän päätteeksi syötetään tehtyjen työtuntien määrä tunteina 
ja minuutteina. 

• Kellokortti: työaikojen muokkaus sallittu: Työajat tallennetaan käyttämällä Kellokortti-toimintoa. Työajan 
laskenta käynnistetään töiden alkaessa Kellokortin Play-painikkeesta ja päätetään Stop-painikkeesta. Kun 
tämä asetus on valittu, käyttäjät voivat muokata tallennettuja työaikoja jälkikäteen manuaalisesti. 

• Kellokortti: työaikoja ei voi muokata: Työajat tallennetaan käyttämällä Kellokortti-toimintoa. Työajan 
laskenta käynnistetään töiden alkaessa Kellokortin Play-painikkeesta ja päätetään Stop-painikkeesta. Kun 
tämä asetus on valittu, käyttäjät eivät voi itse muokata tallennettuja työaikoja. 

Työajan syöttö- ja muokkausaika 

Tässä asetuksessa määritetään, kuinka monta vuorokautta työntekijä roolilla olevalla käyttäjällä on aikaa lisätä ja 
muokata kuluvan tai edellisten päivien työaikamerkintöjä 

 

• Saman vuorokauden aikana: Työaikaa voi muokata kyseisen vuorokauden aikana. 

• Kirjausta seuraavan vuorokauden aikana: Työaikaa voi muokata kyseisen ja seuraavan vuorokauden 
aikana. 

• Kirjausta seuraavien kahden vuorokauden aikana: Työaikaa voi muokata kyseisen ja seuraavien kahden 
vuorokauden aikana. 

• Kirjausta seuraavien ____ vuorokauden aikana: Tähän voidaan syöttää manuaalisesti, kuinka monen 
vuorokauden ajan käyttäjät voivat muokata omia työaikojaan. 

• Salli käyttäjien lisätä työaikoja tuleville päiville ____ päivää: Jos käyttäjillä on oikeus tallentaa työaikoja 
tuleville päiville, laitetaan tähän kohtaan ruksi päälle ja määritetään, montako päivää eteenpäin tallentaminen 
on mahdollista. 



   

48 
 

Tauko 

 

Tässä valitaan, minkä pituinen tauko kirjataan oletuksena työaikoihin. Tauon pituutta on mahdollista muuttaa 

manuaalisesti työaikojen syöttämisen yhteydessä. 

 

 Jos työajansyöttötapana on ”kellokortti tai jälkisyöttö aloitus- ja lopetuskellonajalla” vähennetään ilmoitettu tauko 

kyseisen päivän työtunneista. Jos työajansyöttötapa on ”kirjataan työtunnit” taukoa ei vähennetä työajasta, mutta se 

näkyy eriteltynä työaikaraportilla 

 

Leimauslaite 

Tässä asetuksessa voidaan perustaa  ja kytkeä  Inoptics leimalaitteita kohteille. Jotta tämä voidaan tehdä, pitää 
kohteen tietoihin olla tallennettu NFC-laitteen IMEI-koodi. Alasvetovalikossa näkyvät ne kohteet, joille IMEI-koodi on 
tallennettu. Kun oikea kohde on valittu, määritetään seuraavassa näkymässä leimauslaitteen painikkeiden toiminnot. 

 

Tiedot voidaan liittää erikseen kuhunkin käytössä olevaan laitteeseen. Jos samalle työmaalle asetetaan useita 
leimauslaitteita, samat painikeasetukset kopioidaan kaikkiin laitteisiin. Tätä ominaisuutta tarvitaan, kun esim. projektin 
eri porteille tai toimiston eri kerroksiin halutaan omat laitteensa. 

 
 

 
  



   

49 
 

Luo työaikamerkintä edeltävälle päivälle, jos käyttäjä ei ole sitä merkinnyt 

 

Tällä asetuksella voidaan ottaa käyttöön "automaattinen" työaikojen lisääminen käyttäjän puolesta. Erityisesti niille 

käyttäjäryhmille, jotka eivät käy lisäämässä käsin työaikojaan, kannattaa tämä asetus kytkeä päälle. Työaika lisätään 

vakioprojektiin, jonka voit valita, ja työpäivän pituudeksi tallentuu sen työaikaryhmän oletus, mihin kyseinen henkilö 

kuuluu. Työpäivien oletuspituus tulee määrittää työaikaryhmittäin Palkanmaksu-osion Työpäiväkalenteri-

välilehdellä. 
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Rajoitukset 
 

Täällä määritellään työaikoihin liittyviä rajoituksia ja voidaan määritellä työaikoja koskevia pyöristyssääntöjä 

 

Automaattinen työaikojen lopettaminen 

 

Kun tämä asetus on päällä, voidaan määrittää kellonaika, milloin tieto työmaalla paikallaolosta päätetään pakotetusti. 

Jos järjestelmässä on merkintä paikallaolosta Työajattarkistetaan klo -kentän kellonaikana, kyseinen paikallaolo 

päätetään automaattisesti kellonajalle, joka määritetty kohtaan Avoimet työajat lopetetaan klo. 
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Työajan pyöristys 

 

Työajan aloitus- ja lopetusajoille voidaan asettaa pyörityssäätöjä. Tämä asetus koskee kaikkia palveluun lisättäviä 
työaikamerkintöjä määriteltyjen aikavälien mukaisesti. 

 

Pääset lisäämään Työajan pyöristyssääntöjä napauttamalla vihreää Plus-painiketta. Tämän jälkeen määritellään 
seuraavat asetukset: 

• Aikavälin alku: Pyöristettävän aikavälin aloituskellonaika 

• Aikavälin loppu: Pyöristettävän aikavälin päättymiskellonaika 

• Pyöristys: Kellonaika, mihin aloitus- ja päättymisajan väliin osuva työaikakirjaus pyöristetään 

• Työaikaryhmä: Jos Työaikaryhmä-toiminto on käytössä, voidaan tässä kentässä määrittää, millä 
työaikaryhmillä kyseinen pyöristyssääntö on käytössä 
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Työaikojen päiväkohtainen rajoitus per projekti 

 

Kun tämä asetus on päällä, työntekijä voi saman päivän aikana lisätä vain yhden työaikamerkinnän samalle 

projektille. 

 
 

Päällekkäiset työajat 

 

Kun tämä asetus on päällä, käyttäjät voivat tallentaa päällekkäisiä työaikoja. Tämä mahdollisuus voidaan tarvita esim. 
laskutustöissä, joissa laskutetaan kokonaistunteja. 
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Työaikapankki 
 

Palvelussa voidaan ottaa käyttöön Työaikapankki. Tällöin työajansyöttölomakkeelle asetetaan tuntikenttä ( kts 
Lomakkeiden muokkaus) , johon työaikaa lisätessä merkitään tunnit joiden tulee siirtyä työaikapankkiin. 

Työpankkitunteja kerrytetään työajansyöttö lomakkeelle lisätyllä tuntikentällä ( kts Lomakkeiden muokkaus ). Tällä 

voidaan kerryttää mm. KiKy-tunteja niin etteivät ne kerrytä käyttäjän saldoja. Jotta työaikapankin tunteja voidaan 

käyttää, tulee sille lisätä oma poissaololajinsa. 

 

Työaikapankki löytyy Työaika raportin välilehdeltä Työaikapankki 

 

Luo uusi työaikapankki ; 

1. ValitseTyöaikapankki välilehti 

2. Valitse ->  
3. Täytä vähennyksen tiedot 
4. Anna nimi 
5. Määrittele työaikalomakkeen kenttä josta tunnit kerätään 
6. Valitse poissaolo laji joka vähentää työaikapankkiin kertyneitä tunteja 
7. Tallenne 
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Palkanmaksu 
 

 
Palveluun voidaan muodostaa palkkakausia, jotka helpottavat raporttien päivämäärärajausta.  

1. Muodosta uusi kausi Lisää-painikkeella. 
2. Voit muodostaa joko yhden palkkakauden tai koko vuoden kaudet samalla kertaa. 
3. Lisätäksesi useita kausia valitse Useita kausia 
4. Aseta kausien määrä, alkupäivä ja palkkakauden pituus. 
5. Palvelu muodostaa palkkakaudet Luo kaudet -painikkeella automaattisesti tekemiesi määrittelyjen 

perusteella.  
 
Jos kausia lisätään useita, kauden nimeksi tulee oletuksena alkupäivämäärä - loppupäivämäärä (dd.mm.yyy - 
dd.mm.yyyy) Nimet voi muuttaa jälkikäteen kynäpainikkeella, joka ilmestyy, kun hiiren vie palkkakauden 
päälle. 
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Työpäiväkalenteri 
 

Työpäivän oletuspituus sekä eri työaikaryhmien työpäivän pituudet määritellään välilehdellä Työpäiväkalenteri. 
Palvelussa on oletuksena työpäivän pituudeksi määritelty 7:30h.  Jos et ole määritellyt työaikaryhmiä, voit määritellä 
kaikkien työntekijöiden työpäivän pituuden muokkaamalla kynäpainikkeella jokaisen viikonpäivän erikseen. Palvelu 
laskee viikonpäiville asetettujen tuntien mukaan viikon pituuden ja maksimitunnit.  Maksimitunteja käytetään 
viikkoylityöiden laskentaan ( kts Ylityöt ) 

 
Jos halutaan määritellä työpäivän pituus tietylle työaikaryhmälle, valitaan ryhmä ensin alasvetovalikosta ja muokataan 
kynäpainikkeella jokainen viikonpäivä erikseen. 
 
 

 
 

Työpäiväsäännöt 
 

Palveluun on määritelty oletuksena yleiset vapaapäivät ja arkipyhät. 
Tarvittaessa voit luoda uuden vapaapäivän sekä määrittää Arkipyhä korvauksen napauttamalla kalenterin päivää. 
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Arkipyhän kohdalla työpäivän tuntimäärä tulee olla nollatuntia.  Jos käytössä on Arkipyhäkorvaus, tulee 

Arkipyhäkorvauksen määrä kohtaan määritellä korvauksen määrä tunteina 
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Lomakkeiden muokkaus 
 

Palvelun lomakkeille on mahdollista lisätä omia kenttiä kuten käyttäjälomakkeelle käyttäjän palkkaluokan tai 

työajasyöttölomakkeelle tuntikentän kerryttämään työaikapankkitunteja. 

Lomakkeet löydät Asetukset- valikon välilehdeltä Lomakkeet.  

 

Valitse ensin haluamasi lomake.Tässä esimerkissä lisätään uusi tuntikenttä työajansyöttölomakkeelle Työaikapankkia 

varten. 
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Lisätäksesi uuden tuntikentän, valitse ” Lisää kenttä”. Tällöin lomakkeen oikealla puolelle näytetään uuden kentän 

vaihtoehdot.  

 

1. Anna kentälle nimi ; KiKy-tunnit 

2. Valitse Kenttätyyppi : Tuntisyöttö 

3. Muista tallentaa näytön oikeasta ylälaidasta 

Kenttätyypeiksi voidaan valita ; 

 

Esimerkiksi Tekstialue, suppea( maks.256 merkkiä) käytetään usein työajansyöttölomakkeella nimellä Työselite kun 

halutaan että käyttäjä lisää selosteen päivän tapahtumista. 
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Käyttäjän lisääminen 
 
Käyttäjän lisääminen aloitetaan palvelun oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta Plus-painikkeesta. Palvelusta on yhteys 
Tilaajavastuun tietokantaan. Palvelu luo automaattisesti käyttäjälle tunnukset sekä kertakäyttöisen salasanan. 
Salasana tulee vaihtaa ensimmäisellä kirjautuskerralla vähintään kahdeksan merkkiä pitkään salasanaan (numeroita 
ja kirjaimia).  

 
1. Valitse Käyttäjä. 
2. Lisää käyttäjän veronumero jolloin palvelu hakee tiedot automaattisesti Tilaajavastuulta. Tarkista että 

Tilaajavastuulta palautuu myös oikea työnantajatieto. 
3. Lisää käyttäjä painamalla nimeä 
4. Lisää käyttäjän tiedot. Puhelinnumero tai sähköpostiosoite on tarpeellinen, jotta käyttäjä voi palauttaa 

unohtuneen salasanansa. Voit  myös hakea Valttikortissa olevan kuvan käyttäjätietoihin  
5. Määritä käyttäjärooli; Työntekijä, Raportinlukija, Työnjohtaja, Työpäällikkö tai Pääkäyttäjä (ks. Käyttäjäroolien 

oikeudet) 
6. Valitse toiminnot (tämä Kulunseurannan ollessa käytössä ) 

Työajanseuranta  
Leimauslaitteen työajat käytetään vain kulunseurantaan eikä työaikoihin 
Piilota kulunseuranta käyttäjältä ja käytä työaikoja verottajaraportoinnin perusteena 

7. Tallenna tekemäsi muutokset.  
 
 
 
 

 
 
 

Käyttäjän manuaalinen lisäys 
 
Siinä tapauksessa, että veronumerolla ei löydy Tilaajavastuulta tietoja, voidaan käyttäjä lisätä manuaalisesti. 
 

1. Valitse Lisää käyttäjä käsin 
2. Täytä kaikki, tähdellä merkityt, pakolliset kentät. 
3. Lisää muut käyttäjän tiedot. Puhelinnumero tai sähköpostiosoite on tarpeellinen, jotta käyttäjä voi palauttaa 

unohtuneen salasanansa.  
4. Määritä käyttäjärooli; Työntekijä, Raportinlukija, Työnjohtaja, Työpäällikkö tai Pääkäyttäjä (ks. Käyttäjäroolien 

oikeudet) 
5. Valitse toiminnot ( tämä vain Kulunseurannan ollessa käytössä ) 

Työajanseuranta  
Leimauslaitteen työajat käytetään vain kulunseurantaan eikä työaikoihin 
Piilota kulunseuranta käyttäjältä ja käytä työaikoja verottajaraportoinnin perusteena 

6. Tallenna tekemäsi muutokset.  
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Käyttäjäroolien oikeudet 
Työntekijä 
-    Näkyvyys vain omiin työaikoihin – saa lisätä, muokata ja poistaa riippuen asetuksissa määritellystä työajan syöttö- ja 
muokkausajasta.  
-    Näkyvyys vain omiin poissaoloihin – saa lisätä, muokata ja poistaa 
-   Työtapaturma/ työturvallisuus havainto 
-   Työmaatapahtuman lisäys 
Raportinlukija 
-    Näkyvyys Työaikaraporteille – ei lisäys, muokkaus tai poisto oikeuksia 
-    Näkyvyys Poissaoloraportille - ei lisäys, muokkaus tai poisto oikeuksia 
-    Näkyvyys Palkanmaksu osioon ,  
-    Palkkalajien lisäys ja muokkaus sekä poisto.  
-    Palkanmaksu tiedoston luonti sekä palkkajaksojen luonti, muokkaus ja poisto 
Valvoja 
-    Näkyvyys Työmaapäiväkirjaan- saa lisätä kommentteja olemassa oleviin päiväkirjoihin, ei oikeutta lisätä uutta 
-    Näkyvyys Turvallisuus osioon 
Aliurakoitsijan pääkäyttäjä 
-    Näkyvyys Työaikaraportteihin – saa lisätä työaikaa, muokata ja poistaa työaikoja –oman työnantajan työajat 
-    Näkyvyys Kulunseurantaraportteihin – saa lisätä työaikaa, muokata ja poistaa työaikoja oman työnantajan kulunseuranta 
-    Näkyvyys Poissaoloraporttiin – saa lisätä, muokata ja poistaa - oman työnantajan poissaolot 
-    Näkyvyys Käyttäjälistalle – saa lisätä, muokata ja poistaa – oman työnantajan käyttäjät 
Työnjohtaja 
-    Näkyvyys Työaikaraportteihin – saa lisätä työaikaa, muokata ja poistaa työaikoja sekä hyväksyä niitä 
-    Näkyvyys Kulunseurantaraportteihin – saa lisätä työaikaa, muokata ja poistaa  
-    Näkyvyys Poissaoloraporttiin – saa lisätä, muokata ja poistaa sekä hyväksyä niitä 
-    Näkyvyys Perehdytyksiin - saa lisätä, muokata ja poistaa 
-    Näkyvyys Päiväkirjaan - saa lisätä, muokata ja poistaa 
-    Näkyvyys Turvallisuus osioon  - saa lisätä, muokata ja poistaa 
Työpäällikkö 
-    Näkyvyys Työmaalistalle – saa lisätä, muokata ja poistaa 
-    Näkyvyys Käyttäjälistalle – saa lisätä, muokata ja poistaa 
-    Näkyvyys Perehdytyksiin - saa lisätä, muokata ja poistaa 
-    Näkyvyys Päiväkirjaan - saa lisätä, muokata ja poistaa 
-    Näkyvyys Turvallisuus osioon  - saa lisätä, muokata ja poistaa 
-    Näkyvyys Työaikaraportteihin – saa lisätä työaikaa, muokata ja poistaa työaikoja sekä hyväksyä 
-    Näkyvyys Kulunseurantaraportteihin – saa lisätä  muokata ja poistaa  
-    Näkyvyys Poissaoloraporttiin – saa lisätä, muokata ja poistaa sekä hyväksyä 
-    Viestin lähetys  
 
Pääkäyttäjä 
-    Näkyvyys Työmaalistalle – saa lisätä, muokata ja poistaa 
-    Näkyvyys Käyttäjälistalle – saa lisätä, muokata ja poistaa 
-    Näkyvyys Perehdytyksiin - saa lisätä, muokata ja poistaa 
-    Näkyvyys Päiväkirjaan - saa lisätä, muokata ja poistaa 
-    Näkyvyys Turvallisuus osioon - saa lisätä, muokata ja poistaa  
-    Näkyvyys Työaikaraportteihin – saa lisätä työaikaa, muokata ja poistaa työaikoja sekä hyväksyä 
-    Näkyvyys Kulunseurantaraportteihin – saa lisätä työaikaa, muokata ja poistaa  
-    Näkyvyys Poissaoloraporttiin – saa lisätä, muokata ja poistaa sekä hyväksyä 
-    Näkyvyys Palkanmaksu osioon ,  
-    Palkkalajien lisäys ja muokkaus sekä poisto.  
-    Palkanmaksu tiedoston luonti sekä palkkajaksojen luonti, muokkaus ja poisto 
-    Näkyvyys Asetuksiin – saa muokata asetuksia, ottaa käyttöön uusia tuotteita 
-    Viestin lähetys 
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Käyttäjä listaus 
 

Palveluun luodut käyttäjät listataan Käyttäjä raportille. Täältä löydät kaikki palveluun lisätyt käyttäjätunnukset. 

Ne käyttäjätunnukset joiden salasanaa ei vielä ole vaihdettu, voidaan lähettää joko tekstiviestillä tai sähköpostilla 

käyttäjälle. 

 
 

● 1. Valitsemalla rivin tai rivejä Lisää-kuvake aktivoituu. Kuvakkeen takaa on mahdollista lähettää 

käyttäjätunnukset tai tarkistaa käyttäjän veronumero Tilaajavastuun tietokannasta. Täällä on myös 

mahdollista massa muokata useampaa käyttäjätietoa kerrallaan 

● 2. Käyttäjät välilehdellä listataan kaikki palveluun luodut käyttäjät 

● 3. Tiedot pääurakoitsijoille välilehdelle listataan työmaittain käyttäjät työaika- ja kulunseurantamerkintöjen 

perusteella 

● 4. Rajoitetut käyttäjät välilehti sisältää tiedon niistä käyttäjistä joilla on esim. työmaa näkyvyyttä rajoitettu 

● 5. Poistetut käyttäjät välilehti listaa poistetut käyttäjätunnukset 

● 6. Passiiviset käyttäjät välilehti listaa ne käyttäjätunnukset joilla ei ole kirjauduttu palveluun viimeisen 40 

vuorokauden aikana. 

● 7. Saldot välilehdeltä löydät käyttäjien saldot  

● 8. Saldokalenteri välilehti listaa saldot käyttäjittäin kalenteri muodossa. 

● 9. Saldomuutokset välilehdeltä löydät käyttäjäkohtaiset saldoja koskevat muutokset 

● 10. Kuvakkeen takaa löydät eri tulostus mahdollisuudet. Täältä on mahdollista etsiä poistetut merkinnät ja 

palauttaa ne. 

● 11. Yksittäisen rivin muokkaus on mahdollista näillä kuvakkeilla. Kynä avaa muokkaus ikkunan ja roskakori 

poistaa rivin. Suurennuslasi kertoo rivin historian ja kiikarit syöttölomakkeen tiedot. 
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Käyttäjätietojen muokkaus 
 

Osoittamalla käyttäjä riviä, vasemmassa laidassa aktivoituu muokkaus kuvake. Kynä-kuvaketta painamalla avautuu 

muokkausikkuna. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna sivun alalaidassa. 

 

 

● 1. Muokkaa tietojasi välilehdellä teet muutokset käyttäjän tietoihin 

● 2. Kompetenssi välilehti listaa käyttäjälle lisätyt pätevyydet 

● 3. Perehdytykset välilehti listaa käyttäjälle tehdyt työmaaperehdytykset 

● 4. Käyttöoikeudet näyttää käyttäjälle asetetut rajoitukset  

● 5. Saldo välilehti näyttää käyttäjäkohtaisen saldon 

● 6. Käyttäjän loki välilehdelle tallennetaan käyttäjän tietoja hakeneiden tiedot 

● 7. Käyttäjän tiedot välilehdeltä löydät mahdollisuuden ladata käyttäjää koskevat raportit. Täällä voit myös 

poistaa kaikki käyttäjän tiedot palvelusta. 
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Työnantajan lisääminen 
 
Työnantajan lisääminen aloitetaan palvelun oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta Plus-painikkeesta. Käyttämällä 
yrityksen Y-tunnusta lisäyksessä palvelu hakee tiedot automaattisesti Tilaajavastuulta. Samalla haetaan 
VastuuGroupin Luotettavakumppani raportti, joka tallentuu työnantajatietoihin. 
 

1. Valitse Työnantaja 
2. Aloita lisäämällä yrityksen Y-tunnus 
3. Tarkista yrityksen yhteystiedot 
4. Tallenna  
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Työnantaja listaus ja muokkaus 
 

Listalta löydät kaikki palveluun lisätyt Työnantajat. Täältä löytyvät myös Tilaajavastuu Luotettavakumppani raportti 

joka tallennetaan palveluun pdf-muodossa. 

Osoittamalla Työnantaja riviä, vasemmassa laidassa aktivoituu muokkaus kuvake. Kynä-kuvaketta painamalla 

avautuu muokkausikkuna. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna sivun alalaidassa. 

 

● 1. Valitsemalla rivin tai rivejä Lisää-kuvake aktivoituu. Voit tarkistaa mm. Työantajan Tilaajavastuu statuksen 

ja raportin. 

● 2. Työnantajat välilehti listaa kaikki palveluun lisätyt työnantajat. 

● 3. Alihankinta puu välilehti näyttää mahdolliset ketjutukset työnantajittain. 

● 4. Tarkistettavat työnantajat välilehti listaa ne työnantajat joiden Tilaajavastuuraportilla on huomautettavaa. 

● 5. Poistetut työnantaja välilehdeltä löydät poistetut työnantajat 

● 6. Passiiviset työnantajat välilehdellä listataan ne työnantajat joiden työntekijät eivät ole merkinneet työaikaa 

tai olleet mukana kulunseurannassa. 

● 7. Kuvakkeen takaa löydät eri tulostus mahdollisuudet. Täältä on mahdollista etsiä poistetut merkinnät ja 

palauttaa ne. 

● 8. Yksittäisen rivin muokkaus on mahdollista näillä kuvakkeilla. Kynä avaa muokkaus ikkunan ja roskakori 

poistaa rivin. Suurennuslasi kertoo rivin historian ja kiikarit syöttölomakkeen tiedot. 
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 Työmaan lisääminen 
 

Työmaan lisääminen aloitetaan palvelun oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta Plus-painikkeesta. 
1. Valitse Työmaa. 

Palvelu ehdottaa työmaan järjestyksessä seuraavaa vapaata numeroa. Numeron voi kuitenkin tarvittaessa 
muuttaa. 

2. Määrittele työmaalle nimi. 
3. Katuosoite on annettava, mikäli käytössä on GPS-sijainti. 
4. Työmaan yhteyshenkilön voi valita valikosta. 
5. Tarkista verottajan ilmoitusvelvollisuus, valitse valikosta 
6. Työmaalle voi lisätä liitteitä, esimerkiksi perehdytystä varten. 
7. Jos työmaa halutaan liittää tiettyyn asiakkaaseen (ks. Asiakas-toiminto), valitaan asiakas pudotusvalikosta  
8. Tallenna tekemäsi muutokset. 
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Työmaa listaus ja muokkaus 
 

Listaus 

Listalta löydät kaikki palveluun lisätyt työmaat. Täältä löytyvät myös ne työmaat joilla ei ole ollut merkintöjä viimeiseen 

30 vuorokauteen.  

 

● 1. Valitsemalla rivin tai rivejä Lisää-kuvake aktivoituu. Kuvakkeen takaa on mahdollista mm. tulostaa 

työmaalle ohjeet anonyymin työturvallisuushavainnon tekoon. 

● 2. Aktiiviset työmaat välilehti listaa kaikki palvelussa olevat aktiiviset työmaat 

● 3. Poistetut työmaat välilehdeltä löydät poistetut työmaat 

● 4.Työmaat joilla ei ole aktiivisuutta välilehdellä listataan ne työmaat joilla ei ole ollut merkintöjä viimeiseen 30 

vuorokauteen. 

● 5. Summatunnit välilehdeltä voit hakea työtunnit työmaittain 

● 6. Kuvakkeen takaa löydät eri tulostus mahdollisuudet. Täältä on mahdollista etsiä poistetut merkinnät ja 

palauttaa ne. 

● 7. Yksittäisen rivin muokkaus on mahdollista näillä kuvakkeilla. Kynä avaa muokkaus ikkunan ja roskakori 

poistaa rivin. Suurennuslasi kertoo rivin historian ja kiikarit syöttölomakkeen tiedot. 
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Muokkaus 

 

Osoittamalla Työmaa raportilla riviä, vasemmassa laidassa aktivoituu muokkaus kuvake. Kynä-kuvaketta painamalla 

avautuu muokkausikkuna. Voit asettaa Työmaa kohtaisia tehtäviä tai liittää työmaatietoihin liitteitä kuten Perehdytys-

liite.  Tee tarvittavat muutokset ja tallenna sivun alalaidassa. 

 

 

● 1. Yleisnäkymä välilehdeltä löydät  kuluvan päivän Kulunseuranta tiedot sekä työaikamerkinät ja 

Turvallisuusmittauksen indeksin. 

● 2. Muokkaa välilehdellä voit korjata tai lisätä tietoja  

● 3. Verottajan virheet välilehdeltä löydät työmaa kohtaiset verottajan henkilöraportilla olevat virheet 

● 4. Liitteet välilehdeltä löydät työmaalle lisätyt liitteet 

● 5. Töissä nyt välilehti listaa kaikki käyttäjät jolla on työaikamerkintä kyseiselle työmaalle 

● 6. Työmaakohtaiset tehtävät välilehdellä listataan kyseiselle työmaalle asetetut tehtävät 

● 7. TR-huomautukset välilehdeltä löydät työmaan Turvallisuusmittausten huomautukset 

● 8. Työmaan käyttäjät välilehti listaa käyttäjätiedot  Kulunseurannasta 
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Raportit 

Palvelusta on mahdollista hakea mm. työaika-, AVI- ja poissaolo raportteja.  Myös Yhteistä Rakennustyömaata 

koskeva ilmoitusvelvollisuus voidaan hoitaa palvelun kautta. Palveluun luodut käyttäjät ja työmaat löytyvät omilta 

raporteiltaan.  

 

Verottajaraportointi – Verottajan kuukausi-ilmoitukset 
 

Täällä voi luoda veromenettelylain mukaisen kuukausi-ilmoituksen työmaiden henkilötiedoista sekä 

urakkailmoituksen. Tiedostot tulee ladata verottajan Ilmoitin.fi-palveluun ja tätä varten tarvitset yrityksesi KATSO-

tunnukset. 

 Ohjelma luo henkilötiedoston työaika-ja kulunseuranta merkinnöistä niistä työmaista, joilla ”Ilmoitusvelvollisuus-

kentässä” on valittuna ”Ilmoitetaan henkilötiedot tai Ilmoitetaan Henkilö-ja urakkatiedot”.  

 

Henkilötiedoston luominen 

1. Valitse Luo verottajan kuukausi-ilmoitus  
2. Tarkista ilmoituskuukausi( oletuksena on aina kuluva kuukausi) 
3. Anna tiedostolle nimi 
4. Valitse tyyppi – vaihtoehtoina Perusilmoitus, Korjausilmoitus ja Poistoilmoitus. Korjaus-ja poistoilmoitukset 

vaativat verottajan antaman Ilmoitustunnuksen  
5. Tallenna  
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Palveluun luodut verottajatiedostot tallentuvat ” Luodut tiedostot” välilehdelle. 

1. Napauta tiedoston nimeä 

2. Tallenna tiedosto omalle koneellesi 

3. Kirjaudu verottajan Ilmoitin-palveluun  

4. Lataa tiedosto Ilmoitin- palveluun 

 

 

Urakkatietojen luonti 
 

1. Valitse Urakkatiedot vihreän Plus-painikkeen alta .. 
2. Valitse työmaa jonka tietoja ilmoitat tai vaihtoehtoisesti urakkasopimuksen numero. 
3. Valitse ilmoituskuukausi 
4. Valitse Aliurakoitsija jonka laskutusta olet ilmoittamassa 
5. Täytä kentät 
6. Jos lisäät useamman aliurakoitsijan laskutustietoja, paina Lisää uusi ja täytä kyseisen yrityksen laskutustiedot 
7. Tallenna  

 

 

Palvelu tallentaa urakkatiedot ” Luodut tiedostot-välilehdelle 

1. Napauta tiedoston nimeä 
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2. Tallenna tiedosto omalle koneellesi 

3. Kirjaudu verottajan Ilmoitin-palveluun  

4. Lataa tiedosto Ilmoitin- palveluun 

 

 

Työaikaraportit 
 

Täältä löydät työaikoihin liittyvät raportit, AVI-raportin sekä kalenterin.  

 

Työajat 
 

Hakukriteereinä raporteilla ovat mm. Työnantaja, Työntekijä, Työmaa. 

 

Valitsemalla työaikarivin/työaikarivejä, ”Hyväksy” ja ” Lisää” kuvakkeet aktivoituvat. Näiden avulla voit mm. massa 

muokata, hyväksyä tai poistaa työaikarivin. Myös työaikojen sarake kohtainen summaus mm. käyttäjittäin on 

mahdollista. 

Valittu työaikaraportti voidaan myös lähettää ulkoiselle hyväksyjälle sähköpostilla.  

 

 

  

● 1. Valitsemalla rivin tai rivejä hyväksymispainike aktivoituu. Samalla Lisää kuvakkeen takaa avautuu 

mahdollisuus mm. massa muokata, lukita tai poistaa rivejä  

● 2. Työaikaraportti josta voit hakea mm. työmaan, käyttäjän tai työnantajan tiedoilla työaikoja 

● 3. Raportti jonka avulla saat hyväksymättömät työajat työmaittain. 

● 4. Raportti työajoista summattuna työnantajittain 

● 5. Raportti niistä työntekijöistä joilla on aktiivinen työaikamerkintä 

● 6. Raportti joka yhdistää työajat ja poissaolot työntekijöittäin 

● 7. Raportti AVI:a varten  
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● 8. Työajat työntekijöittäin haetulla aikajaksolla kalenteri muodossa. Täältä on myös mahdollista hyväksyä 

samassa näkymässä työajat sekä poissaolot. Palvelu summaa näkymään myös mahdolliset ylityöt, saldot ja 

työaikapankkiin lisätyt tunnit. 

● 9. Raportti joka koostaa työajat ja poissaolot summaten tunnit työntekijöittäin.  

● 10. Kuvakkeen takaa löydät eri tulostus mahdollisuudet sekä työaikaraportin lähetyksen mm. ulkoista 

hyväksyntää varten. Täältä on mahdollista etsiä poistetut merkinnät ja palauttaa ne. 

● 11. Yksittäisen rivin muokkaus on mahdollista näillä kuvakkeilla. Kynä avaa muokkaus ikkunan ja roskakori 

poistaa rivin. Suurennuslasi kertoo rivin historian ja kiikarit syöttölomakkeen tiedot. 

 

 

 

AVI-Raportti – Ajantasainen lista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä 
 

Tällä raportilla saat haettua AVI:n tarkastajalle esitettävän työmaakohtaisen listan työmaalla työskentelevistä 

työntekijöistä. Raportti löytyy Työajat raportilta omalta välilehdeltään. 

Lista kokoaa niin työaikamerkinnöistä kuin kulunvalvonnasta työmaalla työskentelevien tiedot. Myös perehdytys sekä 

kulkulupa tiedot kootaan tähän raporttiin. 
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Kulunseuranta 
 

Kulunseurannan avulla voidaan seurata mm. aliurakoitsijoiden työmaalle kirjautumista.  Kulunseuranta merkinnöistä 

ei muodostu työaikamerkintää, mutta Verottajan henkilötiedostoon ne siirtyvät.  Kulunseuranta määritellään 

käyttäjätiedoissa – kts Käyttäjän lisäys 

Kulunseuranta raportilla näkyvät ne työntekijät jotka ovat merkinneet itsensä työmaalle joko leimalaitteella tai 

Movenium sovelluksella. 

Paikallaolohistoria raportilla näkyvät kaikki työmaalle jo aiemmin kulunseuranta merkinnän tehneet työntekijät. 
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Poissaolot 
 

Työntekijöiden lisäämät poissaolot löytyvät omalta raportiltaan. Kohdasta ”Lisää suodattimia” voit valita 

hakukriteereiksi: Käyttäjän, Poissaololajin ja Ryhmän 

 

Valitsemalla poissaolorivin/ rivejä, ”Hyväksy” ja ” Lisää” kuvakkeet aktivoituvat. Näiden avulla voit mm. massa 

muokata, hyväksyä tai poistaa poissaolo rivin 

 

 

● 1. Valitsemalla rivin tai rivejä Hyväksy-kuvake aktivoituu. Samalla Lisää-kuvakkeen takaa avautuu mm. 

mahdollisuus muokata tai poistaa rivejä. 

● 2. Poissaolot välilehti listaa kaikki poissaolot 

● 3. Lomalaskuri välilehdeltä löydät käyttäjäkohtaiset lomapäivät. Tämä edellyttää vuosiloma asetuksen 

käyttöönottoa (kts. poissaolot) 

● 4. Kuvakkeen takaa löydät eri tulostus mahdollisuudet. Täältä on mahdollista etsiä poistetut merkinnät ja 

palauttaa ne. 

● 5. Yksittäisen rivin muokkaus on mahdollista näillä kuvakkeilla. Kynä avaa muokkaus ikkunan ja roskakori 

poistaa rivin. Suurennuslasi kertoo rivin historian ja kiikarit syöttölomakkeen tiedot. 
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Materiaalit 
 

Materiaalien ollessa käytössä on mahdollista valita käytetyt materiaalit työaikaa lisätessä, 
Työaikoihin lisätyt materiaalit löytyvät omalta raportiltaan mutta niistä on merkintä myös työaikaraportilla. 
Materiaalien ryhmittelyä kannattaa harkita, jos materiaaleja on useita kymmeniä, jolloin niiden valinta on helpompaa 
matkapuhelimesta. 
Jos asetuksista on otettu käyttöön Materiaali ryhmät, luodaan ryhmät sekä materiaali tyypit Materiaali raportin 

välilehdellä.   

Materiaalien käyttö 
 

Hakukriteereinä raporteilla ovat mm. Työnantaja, Työntekijä, Työmaa sekä materiaalien tyypit ja ryhmät 
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Materiaali ryhmät 
 

 

Materiaaliryhmä lisätään raportin oikeassa ylälaidassa olevan pienen Plus merkin avulla 
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Materiaali tyyppi 
Kun ryhmät on lisätty, voidaan palveluun lisätä materiaali tyypit 

 

Materiaali tyyppi lisätään raportin oikeassa ylälaidassa olevan pienen Plus merkin avulla . 

Valitse ryhmä ja anna nimi sekä lisää yksikkö 
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Saldoraportit 
 

Saldojen tarkastelu sivuvalikon kohdassa Käyttäjät välilehdellä Saldot. 

 
Kaikkien työntekijöiden saldokertymä näkyy raportilla. Saldoa voidaan korjata manuaalisesti Vähennä saldoa ja Lisää 
saldoa -painikkeilla. Muutokset tehdään työntekijäkohtaisesti ja ne jäävät näkyviin Saldohistoria-välilehdelle 
 

 
 
Saldokalenteri näyttää työntekijäkohtaisesti saldokertymän per päivä. Päivän kohdalla oleva Kumulatiivinen saldo 
näyttää saldo kertymän. Jos käyttäjällä  on poissaolomerkintä ( ei saldopoissaolo ), päivän kohdalle merkitään 0:00 
tuntia. 
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Työntekijä voi tarkastella henkilökohtaista saldokertymäänsä omasta profiilista. 
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Päiväkirja 
 

Päiväkirja merkintä aloitetaan oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta Plus-painikkeesta. 

Valitse työmaa sekä päivämäärä ja lisää päivän työt sekä mahdolliset kuvat tai liitteet kohtaan Liitteet. Voit myös 

liittää mukaan Työntekijöiden lisäämiä Työmaatapahtumia päiväkirjaan. 
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Päiväkirja raportit ja muokkaus 
 

Palvelussa tehdyt Päiväkirja merkinnät tallennetaan omalle raportilleen.  Täältä on mahdollista tulostaa 

päiväkirjamerkinnät sekä poistaa että muokata niitä. 

 

 

● 1. Valitsemalla rivin tai rivejä Hyväksy-kuvake aktivoituu. Samalla Lisää-kuvakkeen takaa avautuu 

mahdollisuus poistaa rivejä. 

● 2. Päiväkirja välilehdellä listataan päiväkirja merkinnät 

● 3. Tapahtumat välilehti sisältää käyttäjien lisäämät Työmaatapahtumat 

● 4. Kalenteri välilehdeltä löydät päiväkirjamerkinnät kalenteri muodossa 

● 5. Koko raportti välilehdeltä saat esille ja tulostettua päivittäisen raportin 

● 6. Kuvakkeen takaa löydät eri tulostus mahdollisuudet. Täältä on mahdollista etsiä poistetut merkinnät ja 

palauttaa ne. 

● 7. Yksittäisen rivin muokkaus on mahdollista näillä kuvakkeilla. Kynä avaa muokkaus ikkunan ja roskakori 

poistaa rivin. Suurennuslasi kertoo rivin historian ja kiikarit syöttölomakkeen tiedot. 
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Perehdytykset 
 

Palvelussa tehdyt työmaaperehdytykset tallennetaan omalle raportilleen. Perehdytys tieto näkyy myös AVI-raportilla 

(kts. Työaikaraportit ja AVI-raportti). 

 

● 1. Valitsemalla rivin tai rivejä Lisää-kuvake aktivoituu. Samalla Lisää-kuvakkeen takaa avautuu mahdollisuus 

poistaa tai lukita rivejä. 

● 2. Perehdytykset välilehdeltä löydät kaikki palveluun luodut perehdytykset 

● 3. Kulkuluvat välilehti listaa käyttäjille annetut kulkuluvat 

● 4. Käyttäjät ilman perehdytystä listaa ne käyttäjät joille ei ole suoritettu työmaa perehdytystä. 

● 5. Kuvakkeen takaa löydät eri tulostus mahdollisuudet. Täältä on mahdollista etsiä poistetut merkinnät ja 

palauttaa ne. 

● 6. Yksittäisen rivin muokkaus on mahdollista näillä kuvakkeilla. Kynä avaa muokkaus ikkunan ja roskakori 

poistaa rivin. Suurennuslasi kertoo rivin historian ja kiikarit syöttölomakkeen tiedot. 
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Perehdytyksen lisäys 
 

Perehdytyksen lisääminen aloitetaan palvelun oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta Plus-painikkeesta. 
 
Käy läpi Perehdytyksen eri kohdat ja voit myös halutessasi lisätä Kulkulupa päivämäärät. 
 
Allekirjoitukset on mahdollista tallentaa suoraan palveluun aktivoimalla allekirjoituskentät ja kirjoittamalla joko hiirellä 
kenttään tai suoraan näytölle ( Movenium sovellus ). Muista tallentaa lopuksi. 
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Turvallisuus 
 

Suoritetut työturvallisuusmittaukset tallennetaan työmaakohtaisesti ja jokaiselle mittaukselle lasketaan indeksi. 

Turvallisuusraportilta saa näkyviin mittaukset graafisessa muodossa sekä mittauskohteittain ( Rivitieto ) .Myös 

mahdollisten huomautusten haku on mahdollista. 

Tämän raportin välilehdille Työturvallisuushavainnot ja Tapaturmaraportti tallentuvat työntekijöiden tekemät 

merkinnät. 

 

● 1. Valitsemalla rivin tai rivejä Lisää-kuvake aktivoituu ja voit tulostaa mittauksen PDF muotoon.  

● 2. TR-status välilehti näyttää turvallisuusmittaukset graafisessa muodossa 

● 3. Rivitieto välilehdeltä löydät mittauksen 

● 4. Huomautukset välilehdeltä löytyvät mittauksen aikana tehdyt huomautukset 

● 5. Työturvallisuus välilehdeltä löydät käyttäjien lisäämät työturvallisuushavainnot. 

● 6. Tapaturma välilehti sisältää käyttäjien luomat tapaturma ilmoitukset 

● 7. Kuvakkeen takaa löydät eri tulostus mahdollisuudet. Täältä on mahdollista etsiä poistetut merkinnät ja 

palauttaa ne. 

● 8. Yksittäisen rivin muokkaus on mahdollista näillä kuvakkeilla. Kynä avaa muokkaus ikkunan ja roskakori 

poistaa rivin. Suurennuslasi kertoo rivin historian ja kiikarit syöttölomakkeen tiedot. 
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Työturvallisuusmittauksen lisäys  
 

Työturvallisuusmittauksen lisääminen aloitetaan palvelun oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta Plus-painikkeesta. 
 
Käy läpi mittauksen eri kohdat merkiten Oikein – Väärin. Väärän työskentelytavan tai vaarallisen tilanteen tullessa 
eteen, voit lähettää siitä vastuulliselle henkilölle sähköpostilla ilmoituksen. Lisää kohtaan ” Huomautus lähetetty” 
vastuullisen henkilön sähköpostiosoite.  Tällöin kyseinen henkilö saa tiedon ja voi sähköpostin mukana tulleen linkin 
avulla merkata ongelman korjatuksi. 
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Dashboard 
 

Dashboard kokoaa samaan näkymään huomautukset mm. puuttuvista työajoista, päättyvistä kulkuluvista 

verottajaraportin virheistä, poissaoloraportin ja Movenium tuotteen ilmoitustaulun.  Näkymässä on mahdollista syöttää 

työaikaa, seurata käyttäjien poissaoloja sekä lisätä palveluun yrityksen omia ohjeita. Täällä on mahdollista seurata 

palvelussa olevien työnantajien Tilajaavastuu tila työmaittain sekä tarkastella työmaalla juuri nyt työskentelevien 

tietoja. 
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Kalusto 
 

Palvelussa on mahdollista seurata Kalustoa niin sen sijainnin kuin kulujen osalla. 
 
Kalusto voidaan jaotella myös ryhmiin esim kuorma-autot, nosturit, jne jolloin raporteilla on mahdollista hakea 
luoduilla ryhmillä kalustoa ja seurata niiden kuluja. 

 

 

● 1. Valitsemalla rivin tai rivejä Lisää-kuvake aktivoituu ja voit mm massamuokata tai poistaa valittuja rivejä.  

● 2. Kalusto tapahtumat välilehti näyttää kaluston sijainnin, tilan sekä lukumäärän kohteessa 

● 3. Tapahtumahistoria välilehdeltä löydät tiedot kaluston siirroista 

● 4. Kalusto välilehti listaa palveluun lisätyn kaluston hintoineen 

● 5. Kalusto kartalla välilehdeltä näet kaluston kartalla 

● 6. Kuluraportti laskee kaluston kuluja halutulla aikajaksolla 

● 7. Kuvakkeen takaa löydät eri tulostus mahdollisuudet. Täältä on mahdollista etsiä poistetut merkinnät ja 

palauttaa ne. 

Kalustoryhmät 
Kalusto ryhmien avulla voit jaotella kaluston typpien mukaan esim Kuorma-autot, Kaivinkoneet jne. Tällöin raporteilla 

sekä kaluston lisäyksessä ryhmät ovat käytössä. 

1. Valitse Kalustoryhmät →  

2. Anna ryhmälle nimi 
3. Tallenna 
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Kaluston lisäys 
 

Kalusto lisätään palvelun oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta Plus-painikkeesta 

 

 

1. Valitse Kalustoryhmä 
2. Anna Kaluston nimi 
3. Anna halutessasi laitteelle nimi. Tämän avulla voi erotella saman tyyppisiä laitteita toisistaan 
4. Määrittele lisättävälle kalustolle tuntihinta 
5. Tallenna 
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Kaluston hallinta 
 

Kaluston hallinnan avulla määritellään millä työmaalla kalusto sijaitsee. Kalustoa voidaan myös siirtää työmaalta 
toiselle ja kalustolle voidaan määritellä myös tila ( Työmaalla , Käytössä, Rikki, Asennettu, Palautettu ) jolloin kys 
tiedolla voidaan suorittaa hakuja eri raporteilla. 
 

 
 
 

Kaluston lisäys työmaalle 
 

Kalusto lisätään työmaalle Lisää kalustoa välilehden avulla. Tämä edellyttää sen että palveluun on jo lisättynä 

kalustoa ( kts Kaluston lisäys ) . 

Valitse Kalusto valikosta haluamasi laite, valitse työmaa ja anna lisättävien laitteiden määrä. Muista tallentaa 
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Kaluston siirto työmaalta toiselle 
 

Kalusto siirretään työmaalta toiselle Valitse työmaa välilehden avulla. Tämä edellyttää sen että palvelussa on jo 

kalustoa määriteltynä työmaille ( kts Kaluston lisäys ) 

 

1 Valitse ensin Työmaa mistä kalustoa tulee siirtää 

2 Valitse Kalusto ryhmä tai ryhmät jonka laitteita haluat siirtää. Kalustoa voi siirtää useammasta 

ryhmästä samanaikaisesti 

3 Määrittele siirrettävän kaluston määrä painamalla vihreää plus-merkkiä 

4 Voit määritellä siirrettävän kaluston tilan ; Työmaalla , Käytössä, Rikki, Asennettu, Palautettu 

5 Valitse työmaa jolle kalusota tulee siirtää kohdasta Siirrä työmaalle 

6 Vahvista kaluston siirto Siirrä kalusto työmaalle painikkeen avulla 

 

 

 

 

 

 


