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Aiheet:

• eKieku-käyttöliittymä työasemalle

• ota käyttöön Kieku 

mobiililaitteessa

• työaikaleimaukset ja työajan 

kohdentaminen eKiekussa



Mikä muuttuu?

Kieku-portaalin Virkamies-näkymään tulee huhtikuun 

puolivälissä kaikille käyttäjille linkki vaihtoehtoiseen 

Kiekun käyttöliittymään. Niin sanottu eKieku tarjoaa 

virkamiehille ja esimiehille selkeän käyttöliittymän 

tuttuihin, useimmin käytettäviin Kieku-palveluihin.

eKiekuun tulee uusia toiminnallisuuksia toukokuun 

puolivälissä. Kuluvan päivän työaikojen leimaaminen 

tulee teknisesti mahdolliseksi kaikille ja työaikojen 

kohdentaminen tulee mahdolliseksi CATS-

virastoissa.

Jos eKiekua halutaan käyttää työaikojen 

leimaukseen, on kirjanpitoyksikön päätettävä muiden 

leimausjärjestelmien käytön lakkauttamisesta ja 

sovittava uuden palvelun käyttöönotosta Palkeiden 

kanssa.



Näin kirjaudun eKiekuun
Kirjaudun Kieku-portaalin 

ja valitsen linkin eKieku



Aloitussivuni

Jos haluan katsella 

palkkalaskelmiani, 

valitsen

”Palkkalaskelmani”

Jos haluan tehdä tai 

katsella 

poissaoloilmoituksia tai 

lomatietojani, valitsen

”Poissaoloni ja lomani” 

Julkaisussa toukokuussa 

2018 tulossa: Työaikojen 

leimaaminen 

(kirjanpitoyksikkö päättää 

käyttöönotosta)

Julkaisussa toukokuussa 

2018 tulossa: Työaikojen 

kohdentaminen (CATS-

käyttäjät)



Kun muutan selaimeni kielivalinnaksi  

Svenska tai English saan valintani mukaan 

tekstit ruotsinkielisinä tai englanninkielisinä. 

Aloitussivuni



Näen poissaoloni ja lomajaksoni samassa kalenterinäkymässä



Poissaoloni / Pitkät poissaoloselitteet

Kun valitsen 

uuden poissaolon 

näen 

valintalistalla 

poissaolojen 

pitkät selitteet



Poissaoloni / Poissaolon valintaa helpottava lyhyt poissaolokohtainen ohje

Kun valitsen uuden poissaolon 

näen poissaoloon liittyvät 

lyhyen ohjetekstin 



Poissaoloni / Näin teen oman suosikki-listani

Valitsen listalta 

poissaololajit, jotka 

haluan 

suosikkilistaani

Valitsen ”Poissaoloni” 

Valitsen 

”Muokkaa suosikkeja” 



Poissaoloni / Näin ilmoitan sairausajan

Valitsen poissaolon 

ja sen jälkeen 

poissaoloajan. 

Valitsemani aika 

näkyy kalenterissa 

sinisellä värillä 

korostettuna.



Poissaoloni / Näin ilmoitan tuntipoissaolon

Tuntipoissaoloissa 

minun on huomattava 

antaa aloitus- ja 

päättymisaika. Onneksi 

ne ovat pakollisia 

kenttiä, enkä pysty 

ilmoittamaan 

tuntipoissaoloja ilman 

aloitus- ja 

päättymisaikoja.

Valitsemani aika 

näkyy kalenterissa 

sinisellä värillä 

korostettuna.



Tiedot poissaoloistani ja lomajaksoistani (historia)

Poissaolohistoriaani pääsen kun 

valitsen Historia-näytön. Historia-

tiedoista näen myös lomajaksojeni 

historian.



Näin katselen palkkalaskelmiani

Palaan aloitusnäytölleni 

tästä väkäsestä.

Valitse 

”Palkkalaskelmani”



Voin tarkastella myös 

pdf-muotoista 

palkkalaskelmaani, 

josta voin tarkistaa 

esimerkiksi, mille 

pankkitilille palkkani 

maksetaan.

Näin katselen palkkalaskelmiani

Maksupäivän 

erittelytiedoissa näkyy 

bruttopalkkani 

eriteltynä vastaavasti 

kuin pdf-muotoisessa 

palkkalaskelmassani. 

Erona kuitenkin on se, 

että tässä tiedot 

näytetään 

maksupäivittäin ja pdf-

muotoisessa 

palkkakausittain.



Voin tarkastella myös 

pdf-muotoista 

palkkalaskelmaani, 

josta voin tarkistaa 

esimerkiksi, mille 

pankkitilille palkkani 

maksetaan.

Näin katselen palkkalaskelmiani

Voin tarkastella myös pdf-muotoista 

palkkalaskelmaani, josta voin tarkistaa 

esimerkiksi, mille pankkitilille palkkani 

maksetaan.



Työaikaleimaukset eKiekussa



Työaikojen leimaaminen (kirjanpitoyksikkö päättää käyttöönotosta)

Työaikojen leimaamismahdollisuus ja tietojen korjaaminen saman päivän 

aikana on tulossa eKiekuun toukokuussa 2018.

Ohjeistus tältä osin kesken



Työaikojen leimaaminen



Työaikojen leimaaminen



Työaikojen leimaaminen



Työaikojen leimaaminen



eKiekun hyödyt yhteenvetona



eKiekun hyötyjä 

• Poissaolojen tekstit näkyvät kokonaisina

• Poissaoloista voi tehdä ”suosikit” yleisimmin käytetyistä poissaolon 
syykoodeista

• Yhteinen kalenterinäkymä poissaoloille ja vuosilomille

• Palkkalaskelmien pikanäkymä ja samalta näytöltä mahdollisuus avata 
normaali palkkalaskelma

• Esimiehen työlistan näkymässä näkyy hyväksyttävien poissaolojen 
vuosilomien lukumäärä

• Kustannustehokas tapa hoitaa leimaaminen, ei erillistä järjestelmää tai 
leimauslaitteita

• Leimaaminen on helppoa, olitpa kokouksessa tai koneen äärellä



Miten virasto saa käyttöön mobiilileimaukset?

1. Kerro kirjanpitoyksikön halukkuudesta ottaa mobiilileimaus käyttöön 

ottamalla yhteyttä Palkeisiin joko Pointin tai asiakkuuspäällikön kautta.

2. Irtisano sopimus leimauslaitteiden toimittajan kanssa, henkilöstö ei voi 

leimata kahdella eri järjestelmällä

3. Palkeet aktivoi henkilöstölle Kiekuun uuden roolin

4. Virasto luopuu leimauspäätteistä (tai huputtaa ne)

5. Henkilöstö voi leimata joko älypuhelimella, tabletilla tai työasemalla

6. Korjaukset leimauksiin onnistuvat saman päivän aikana, eKiekuun on 

tulossa myös takautuvien leimausten korjaaminen. Takautuvia leimauksia 

voi edelleenkin korjata suoraan Kiekun Ajanhallintaan.



Työajan kohdentaminen eKiekussa



Työajan kohdentaminen mahdollista 

eKiekussa kaikkien CATS-käyttäjien työasemilta

• Näkymä, jossa työaikoja kohdennetaan on selkeämpi eKiekussa

• Työajat annetaan tunnit ja minuutit-muodossa (01:30), ei tunnin sadasosina

• Työajankohdennuslomakkeen (CATSin) käyttäjät voivat valita tekevätkö 

kirjaukset työasemalla Kiekun vai eKiekun kautta. Mikäli virastolla on Valtorin

mobiilipäätelaitesopimus voi työaikaa kohdentaa myös tabletilla tai 

älypuhelimella.

• Työajan kohdentamisen aloitus eKiekussa ei vaadi ilmoitus- tai 

sopimustoimenpiteitä CATS-virastoilta. 



Miltä eKieku näyttää tulevaisuudessa?



Leimaaminen



Työajan kohdentaminen


