
 

 

Käyttöopas hakijoille ja työntekijöille 

 

Tässä käyttöoppaassa voit lukea hakijaportaalista ja sen ominaisuuksista. Käymme läpi tärkeimmät 

toiminnot, kuten tuntien rekisteröinnin, profiilin pakolliset tiedot sekä salasanan vaihtamisen. 

 

 

 

Huomaa: Profiilin näkymä ja käytössä olevat toiminnot voivat vaihdella esimerkiksi työnhakijalla ja 

työntekijällä. 

  

 

  



Kirjaudu järjestelmään 
 

Hakijaprofiilia täyttäessäsi sinua pyydetään luomaan itsellesi käyttäjätunnus ja salasana, joita 

käyttämällä voit myöhemmin kirjautua hakijaprofiiliisi uudelleen. Voit jatkossa kirjautua profiiliisi eri 

päätelaitteilla, esimerkiksi tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. 

  

Kun olet rekisteröinyt käyttäjäprofiilisi yritykselle TEMP-TEAM Finland Oy, joka käyttää Recman CRM-

järjestelmää, voit kirjautua sisään haluamallasi tavalla.  

 

Mikäli olet tehnyt itsellesi profiilin RecMan-järjestelmässä jonkin toisen yrityksen kautta, tietosi eivät 

näy TEMP-TEAMilla. Tässä on linkki, josta pääset kirjautumaan RecMan-järjestelmään TEMP-TEAMin 

profiiliisi.   

  

Klikkaamalla linkkiä, pääset sisäänkirjautumissivulle: 

 

 

Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, jotka valitsit rekisteröityessäsi järjestelmään. Klikkaa “Kirjaudu 

sisään”-painiketta kirjautuaksesi profiiliisi. 

  

https://temp-team-fi.recman.no/login.php


Sisäänkirjautumisongelmat ja unohtunut salasana 
 

Jos kirjautumisessa on ongelmia, tarkistathan, että olet syöttänyt sähköpostiosoitteesi ja salasanasi 

oikein. Jos et vieläkään pääse kirjautumaan, klikkaa ”Unohdettu salasana” -painiketta. 

 

 

 

Klikatessasi painiketta näyttöön ilmestyy laatikko, johon voit syöttää sähköpostiosoitteesi uudelleen, ja 

klikata ”Pyydä uutta salasanaa” -painiketta.  

Saat sähköpostiviestin, jossa olevaa linkkiä klikkaamalla voit kirjautua järjestelmään. Jos linkki ei toimi, 

voit myös kopioida linkin ja liittää sen selaimen osoiteriville. 

 

Kirjauduttuasi profiiliisi voit luoda uuden salasanan syöttämällä sen punaisessa laatikossa oleviin 

kenttiin. 

 

 

Jos sinulla on vieläkin vaikeuksia kirjautua järjestelmään, ota yhteyttä laittamalla viesti osoitteeseen 

info@temp-team.fi tai soittamalla meille. 

 

  

mailto:info@temp-team.fi


Vaihda salasana 
 

Kun olet kirjautunut profiiliisi, voit vaihtaa salasanasi. Sinua pyydetään määrittelemään uusi salasana, 

kun kirjaudut järjestelmään ensimmäistä kertaa tai jos klikkaat "Unohditko salasanasi" -painiketta. 

Mikäli haluat vaihtaa salasanasi muusta syystä, klikkaa "Asetukset"-painiketta ja sen jälkeen ”Vaihda 

salasana”. 

 

 

 

Kirjoita kenttään uusi valitsemasi salasana. Sinun on syötettävä se kahdesti varmistaaksesi, että kirjoitit 

sen oikein. Klikkaa vielä "Tallenna"-painiketta. 

 

 

 

  



Päävalikon välilehdet 
 

Kun kirjaudut profiiliisi, löydät eri toiminnot eri välilehdiltä. Näkymän välilehdet vaihtelevat sen mukaan, 

käytätkö järjestelmää työnhakijana vai työntekijänä. 

 

 

Avoimet työpaikat (Paikat) 
Tällä välilehdellä näet kaikki avoimet työpaikat, joihin voit hakea. Koska olet jo luonut profiilin, sinun ei 

tarvitse täyttää tietojasi uudestaan. 

 

Uutiset 
Tällä välilehdellä voit lukea TEMP-TEAM Finlandin julkaisemia uutisia. 

 

Kalenteri 
Kalenteri-välilehdellä voit esimerkiksi ilmoittaa käytettävyytesi työvuoroihin ja vastaanottaa niitä. Voit 

myös merkitä tähän lomia ja työvuoroja, mutta huomioithan, ettei työvuorojen ja poissaolojen 

merkitseminen kalenteriin vastaa työtuntien tai poissaolojen rekisteröimistä! 

 

Työhakemukset 
Tällä välilehdellä voit nähdä aktiiviset ja aikaisemmat työhakemuksesi sekä niiden tämänhetkisen tilan. 

 

Ota meihin yhteyttä 
Täältä löydät TEMP-TEAM Finlandin yhteystiedot. Jos tämä painike ei ole käytettävissäsi, siirry kohtaan 

«Avoimet työpaikat», mistä löydät yhteystiedot. 

 

Asetukset 
Tässä voit muuttaa profiilisi asetuksia. Voit poistaa profiilisi yrityksen tietokannasta milloin tahansa. 

Kaikki tietosi, mukaan lukien kaikki lähettämäsi liitetiedostot, poistetaan pysyvästi tietokannasta.  

Työnantajasi tietokanta-asetuksista riippuen voit joko poistaa tietosi tai pyytää niiden poistamista. Jos 

olet työntekijä, et voi poistaa profiiliasi. 

Huomaa: TEMP-TEAM Finland ei voi palauttaa profiiliasi, kun se on poistettu.  

 



Kirjaudu ulos 
Klikkaa tätä painiketta kirjautuaksesi ulos. Huomaa, että jos et kirjaudu ulos, pysyt kirjautuneena 

seuraavaan kertaan! Tietoturvan kannalta suosittelemme aina uloskirjautumista. 

 

Kieli 
Tässä voit valita millä kielellä haluat käyttää järjestelmää. 

 

Oma profiili 
Tämä on profiilisivusi. Tänne voit lisätä esimerkiksi tietoja työhistoriastasi ja koulutuksistasi sekä muusta 

osaamisestasi. 

Voit myös lisätä liitetiedostoja, kuten CV:si, hakemuskirjeitä ja profiilikuvasi. Täällä voit myös päivittää 

yhteystietojasi.  

   

Sopimus 
TEMP-TEAM Finlandin kanssa voit allekirjoittaa sopimuksia sähköisesti. Sinulle voidaan lähettää linkki 

esimerkiksi työsopimuksen tai työtilauksen allekirjoittamista varten. 

Huomaa, että tämä painike on näkyvissä vain, kun sinut on kirjattu järjestelmään työntekijäksi. 

Voit kuitenkin nähdä ja allekirjoittaa kaikki sopimukset myös suoraan hakijaprofiilissasi. Tämä painike 

näkyy punaisena, jos sinulla on allekirjoitettavia asiakirjoja. 

 

Työtuntien rekisteröiminen (Työ) 
Työntekijänä pääset rekisteröimään tehdyt työtunnit tällä välilehdellä ’Työ’. 

 

 

  



Pakolliset kentät 
 

Täyttäessäsi profiiliasi pääset lisäämään esimerkiksi työkokemuksesi. Useimmat kentät ovat 

vaihtoehtoisia, mutta jotkin kentät voivat olla myös pakollisia, eikä profiilia voi luoda ilman niitä. 

Suosittelemme täyttämään profiiliin mahdollisimman kattavasti tietoja, sillä silloin sinut huomioidaan 

paremmin hauissa ja sinulle voidaan löytää paremmin osaamistasi vastaavaa työtä. 

 

 

 

Rekisteröi työtunteja 
 

Klikkaa "Työ"-painiketta löytääksesi työtuntien rekisteröinti -näytön. 

 

 

 

Vasemmalla puolella löydät valikkovaihtoehtoja. Valitse ”Kirjaa työ”, kun haluat rekisteröidä työtuntisi.  

  

Mikäli haluat nähdä rekisteröidyt työtunnit, valitse ”Kirjattu työ".  

"Minun työni" luettelee kaikki tämän hetkiset ja menneet työt. 



 

 

Kun valitset ”Kirjaa työ” näet kuluvan viikon päivät ja voit tallentaa tehdyt työtunnit. 

Kuten alla olevasta kuvasta näet, voit valita yhden tai useamman päivän ennen kuin klikkaat 

”Rekisteröi”. Huomaa, että ”Rekisteröi”-painike näkyy vain, kun olet klikannut pientä valkoista laatikkoa 

jokaisen rivin vasemmalla puolella. Voit myös muuttaa tallentamiasi aikoja vastaamaan todellisia tunteja 

ennen kuin klikkaat pientä valkoista laatikkoa. 

Vasta rekisteröinnin jälkeen työnantajasi pääsee hyväksymään tunnit.  

Jos haluat rekisteröidä ylityötunteja, poissaoloja tai muuta poikkeavaa tietylle päivälle, klikkaa "Lisäys", 

"Poikkeama" tai "Tunnit" -painiketta.  Voit myös lähettää halutessasi liitteitä klikkaamalla ”Lisäys”-

painiketta. 

 

 



 

Lisäykset, vähennykset ja liitteet 
Lisäyksiä ja vähennyksiä merkitään, jos esimerkiksi saat kilometrikorvauksia tai korvausta omien 

työvälineiden käytöstä. Tällä sivulla voit myös tarvittaessa lisätä liitteitä. 

 

Poissaolot (Poikkeama) 
Poissaolot rekisteröidään normaaliksi työksi, mutta merkintä täytyy muuttaa poissaoloksi 

(poikkeamaksi). Tyypillisiä poissaoloja ovat esimerkiksi lomat ja sairauspoissaolot. 

 

Tunnit 
Joissain tapauksissa sinun on rekisteröitävä työ eri aikoina samalle päivälle. "Tunnit" -painiketta 

klikkaamalla lisäät yhden uuden lisärivin samalle päivälle. Tätä voidaan käyttää myös poissaolon 

yhteydessä, esimerkiksi siinä tapauksessa, että olet käynyt kesken työpäivän lääkärissä ja jatkanut 

työpäivää sen jälkeen. 

  

Tuntien rekisteröinti osaprojekteihin 
Tilanteissa, joissa joudut rekisteröimään säännöllisen työn, mutta tekemäsi työ on erotettava eri 

projekteihin, työnantajasi voi käyttää osaprojekteja. Voit siten raportoida tuntejasi eri osaprojekteihin, 

ja työnantajasi voi nähdä, missä ja milloin työskentelit. 

 


