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Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella tilitoimisto Accountor Oy:n uuden 

palkkamoduulin käyttöönottoa asiakkaille kahden pilottitoimiston avulla. Tutkimus 

on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. 

Teorian ensimmäisessä kappaleessa kuvataan asiakasyritystä Accountor Oy:tä ja 

sen uutta ohjelmistoa, Easyä, jonka avulla yrityksen asiakkaat pääsevät syöttämään 

palkkatietoja sisään luettavassa muodossa palkanlaskijalle.  

Toisessa osiossa käydään läpi palkanlaskennan prosessia yleisesti sekä 

palkkavuoden rutiineja palkanlaskennan näkökulmasta sekä palkkaprosessin 

tulevaisuutta KATREn myötä. Kolmannessa kappaleessa keskitytään uuteen 

tietosuoja-asetukseen, GDPR, General Data Protection Regulationiin ja sen 

vaikutuksista taloushallintoon.  

Tutkimusosio on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimuksen 

neljännessä osassa kuvataan tutkimuksen kulkua ja sen aikana vaadittuja 

toimenpiteitä niin Accountor Oy:n, palkanlaskijoiden kuin asiakkaidenkin puolelta. 

Viimeisessä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen tuloksia ja mahdollisia 

jatkotutkimusideoita. 

Easy-palkkamoduulia testatessa löydettiin suuri määrä potentiaalisia asiakkaita 

ohjelman käyttöönottajiksi ja saatiin selville, millaisille asiakkaille moduuli sopii 

ja millaisille ei. Kaikki mahdolliset kehitysehdotukset on kerätty yhteen ja esitetty 

palveluntarjoajalle, jotta Easyn käyttöönottoa voidaan laajentaa tulevaisuudessa 

myös suuremmille yrityksille. 
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The aim of this thesis was to explore the introduction of a new salary data entry for 

Accountor Oy through two test offices. The research was made by using qualitative 

research methods.  

The theory first describes Accountor Oy and their new program called Easy. With 

that program, the clients can deliver their employees salary information for the 

wages clerk by electronically read in form.  The second section contains general 

information about payroll activities and processes and the salary year routines on 

the aspect of the payroll specialist. It also takes into consideration the new Incomes 

register and its impacts on payroll processes. 

The third section is all about the new data privacy directive, General Data Protection 

Regulation (GDPR) and how it is affecting the whole financial administration 

through all Europe.  

The research part of the thesis has been made with qualitative methods and the 

fourth part of the research describes how the study went forward and what 

requirements Accountor Oy, the payroll specialist and also the clients had to go 

through. The last chapter is explaining the outcome of the research and possible 

follow-up study proposals. 

While testing this Easy –data entry, it was possible to find many potential customers 

who would be able to use the program. The research discovered for which clients 

the program is suitable and for whom not. All the possible improvements that came 

across during the research were presented to the service provider in order to spread 

the use of Easy –data entry also for the companies who have more employees. 
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1  JOHDANTO 

1.1 Tausta ja tavoite 

Palkanlaskenta on taloushallinnon alue, joka ei koskaan tule katoamaan. Sitä ei voi 

koskaan korvata pelkillä digitaalisilla menetelmillä, mutta sitä voi tehostaa ja 

kehittää niiden avulla hurjasti. Viimeisten vuosikymmenten aikana digitaalisuuden 

kehittyminen myös palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnan alalla on ollut huimaa. 

Lähes kaiken pystyy tekemään ohjelmistojen avulla ja vanhanaikaista 

päässälaskutaitoa ei enää turhan paljon käytetä.  

Palkanlaskennassa on kuitenkin vielä paljon saroja, joihin digitaalisuutta ei ole 

hyödynnetty tarpeeksi. Työnantajani Accountor Oy aikoo ottaa käyttöön uuden 

palkkamoduulin, jonka avulla asiakkaat lähettävät palkkatietoja palkanlaskijalle 

niin, että ne saadaan sisään luettua suoraan ohjelmaan ja ammattilaiset välttyvät 

ylimääräiseltä näppäilyltä, jolloin myös virheiden riskit pienenevät. Ohjelmasta 

käytetään kahta nimitystä, Accountor Easy ja Nettikon. 

Toukokuussa 2018 myös uuden tietosuojalain voimaan astuessa on erittäin tärkeää, 

että työntekijöihin liittyvät henkilötiedot pystytään siirtämään asiakkailta 

palkanlaskijalle turvallisesti. Tekniikan ja digitalisoitumisen kautta Internetin 

käytön turvallisuus on asia, jota ei voi sivuuttaa. Palveluntarjoajien ja työnantajien 

täytyy välittää henkilötietoja niin, että ne eivät ole kenenkään muun kuin sen 

henkilön käsillä ja saatavilla, jolle se on tarkoitettu. Uuden tietosuojalain myötä 

halutaan myös lisätä luottamusta online-palveluihin (EU Publications).  

Accountor Oy ottaa siis käyttöön uuden moduulin, jota alettiin tuoda markkinoille 

syyskuussa 2017. Suunnittelutyötä palveluntarjoaja on tehnyt jo pitkään, mutta itse 

ammattilaisten piti alkaa toimiin vasta elokuussa 2017. Jokainen toimisto hoitaa 

omien asiakkaidensa ohjelmistoasetukset ja taustatiedot niin, että ne ovat 

käyttöönotto valmiita heti, kun ensimmäinen versio ohjelmasta otetaan käyttöön.  

Accountor Vaasan ja Seinäjoen toimistot toimivat pilotteina ohjelmalle ja vuonna 

2018 keväällä katsotaan, millaiseksi ohjelma on koettu ja millaisia 

kehitysehdotuksia palkanlaskijat ovat keksineet ja miten laajasti ja millaisille 
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asiakkaille moduuli voidaan ottaa käyttöön koko Suomen osalta. 

Oletuksena moduulista on se, että palkanlaskijoiden työaikaa säästyy, joten uusien 

asiakkaiden ottaminen tulee mahdolliseksi. Myös virheiden määrän voisi olettaa 

vähenevän. Tutkimuksessa selvitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

• Osaavatko asiakkaat käyttää digitaalista ohjelmaa, jos he ennen ovat 

ilmoittaneet tiedot käsin kirjoitettuna esimerkiksi faksin kautta?  

• Voiko ohjelmaan luottaa sataprosenttisesti, vai pitääkö palkkatietoja 

kuitenkin käydä läpi ja tarkistaa?  

• Väheneekö palkanlaskentaan käytettävä aika todellisuudessa? 

• Onko ohjelma toimiva palkkatietojen toimittamiseen? 

1.2 Tutkimuksen rakenne ja aihealueen rajaus 

Tutkimuksen teoreettisessa osassa käsitellään Accountor Oy:tä ja palkanlaskentaa 

ammattilaisten näkökulmasta sekä digitalisoitumisen vaikutusta palkanlaskennan 

toimintoihin. Palkanlaskenta on toimialana laaja kokonaisuus, johon Accountor Oy 

on kehittänyt toimivat ratkaisut ja myös kehittää niitä jatkuvasti. 

Teoriaosuudessa käsitellään myös isona osana uutta tietosuoja-asetusta, jonka 

vaikutukset taloushallintoon ovat merkittävät. Palkanlaskennassa käsiteltävien 

henkilötietojen määrä on suuri, jonka vuoksi palkanlaskijoilla on erityinen vastuu 

suojella yritysten työntekijöiden tietoja.  

Tässä tutkimuksessa käsitellään nimenomaan uuden Easy-palkkamoduulin käyttöä, 

eikä palkanlaskennan apuohjelmia yleisesti. 

1.3 Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksen aineisto ja menetelmät koostuvat käytännön kokeista, 

kommunikoinnista ohjelmiston kehittäjän kanssa, sekä sen Accountorin puolen 

henkilöstön kanssa, joka on mukana ohjelman käyttöönotossa. Myös asiakkailta 

saatava käyttökokemus ja palaute otetaan huomioon. 
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Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkija on 

ollut osallisena tutkimuksessa koko projektin ajan ja riskinä on objektiivisuuden 

kärsiminen. Tutkija itse käyttää ohjelmaa jokapäiväisessä työssään, jolloin omat 

mielipiteet ja kokemukset voivat vaikuttaa tulosten analysointiin. Eskola ja 

Suoranta toteavatkin (2008, 17), että vaikka tutkija pyrkii tunnistamaan oman 

subjektiivisuutensa, voi sen hallinta täysin olla kuitenkin vaikeaa. 

Laadullisessa tutkimuksessa, kuten tässäkin kyseisessä Easy-palkkamoduulin 

käyttöönotossa, keskitytään pieneen määrään tapauksia, mutta niitä analysoidaan 

sitäkin syvemmin ja tarkemmin (Eskola & Suoranta, 2008, 18). Tutkijalla on 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa paljon vapautta ja tutkimuksen toteutus on yleensä 

joustavaa ja mahdollisuuksien määrä on rajattomampi kuin kvantitatiivisessa, eli 

määrällisessä tutkimuksessa (Eskola & Suoranta, 2008, 20). 

Tässä tutkimuksessa virheistä oppiminen korostuu, sillä monia kysymyksiä, joita 

ohjelma herättää, joudutaan oikeasti ratkomaan itse ja oppimaan ohjelmasta lisää 

omatoimisesti. Testivaiheessa kysymyksiä heräsi vain pieni määrä ja käyttöönottaja 

ajattelivat, ettei ohjelmassa ole paljoakaan kehitettävää. Kuitenkin kun todellisuus 

astui peliin ja asiakkaat alkoivat ottaa ohjelmaa käyttöön, mahdollisia 

kehitysehdotuksia löydettiin todella paljon. Jotkut niistä olivat niin sanotusti 

käyttömukavuutta lisääviä, mutta osa taas välttämättömiä asiakkaan tarpeisiin. 
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2 ACCOUNTOR JA EASY-MODUULI 

2.1 Accountor-konserni 

Accountor-konserni on erikoistunut talous- ja henkilöstöhallinnon sekä 

asiakkuuksien hallinnan ohjelmistoratkaisuihin. Konsernin palveluksessa 

työskentelee yli 2 300 taloushallinnon ammattilaista seitsemässä maassa. Yrityksen 

tavoitteena on tarjota asiakkailleen mahdollisuus hoitaa taloushallinto 

nykyaikaisesti ja hyödyntää digitalisoitumisen tuomia mahdollisuuksia 

jokapäiväisessä työssään. (Accountor, 2018d) 

Accountor on aiemmin tunnettu nimellä Pretax Oy, mutta se muutti nimensä 

Accountor Oy:ksi vuonna 2011. Pretax Oy nimi säilytettiin kuitenkin Suomen 

markkinoilla vielä kolmen vuoden ajan.  (My news desk, 2011) Huhtikuussa 2014 

Accountor nimi otettiin käyttöön myös Suomessa (Accountor, 2018f).  

Accountorin pääkonttori on Helsingissä ja Suomen lisäksi Accountor tarjoaa 

palveluitaan myös Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa, Venäjällä sekä 

Ukrainassa (Accountor, 2018d). Accountorin toimistoja löytyy joka puolelta 

Suomea, jopa 26 kaupungista. Toimistoja löytyy niin pääkaupunkiseudulta, kuin 

myös lapista Rovaniemeltä. Osa toimistoista on suuntautunut esimerkiksi vain 

palkkahallinnon palveluihin, mutta useimmista löytyy monen taloushallinnon alan 

ammattilaisia.  

Accountorin toimistot tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä ja apua löytyy aina 

jostakin toimistosta. Tavallisten taloushallinnon ammattilaisten lisäksi joukosta 

löytyy myös lakipuolen henkilöitä, joilla on vankka kokemus muustakin kuin 

tavallisesta tilitoimiston arjesta. Accountorilla on myös monia sidosryhmiä, joiden 

kanssa yhteistyötä on tiivistetty. Esimerkiksi verottajan kanssa on solmittu 

omanlainen kanava, jonka kautta apua saadaan nopeammin. Koulutuksia saadaan 

monelta eri taholta, Opinahjo pääpalveluntarjoajana, jonka kautta esimerkiksi 

Eläkeyhtiöiden muutokset saavuttavat ammattilaiset. 

Vaasan Accountorin toimiston pääpainona on palkanlaskenta ja kyseinen toimisto 

onkin yksi Accountorin suurimmista palkkatiimeistä Suomen alueella. 
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Työntekijöitä Vaasan toimistossa on tällä hetkellä kuusi ja yksi heistä toimii myös 

kirjanpidon tehtävissä. Vaasassa hoidetaan erikokoisten yritysten palkanlaskentaa 

ja yritysten työntekijöiden määrä vaihtelee yhdestä noin neljäänsataan. Suurin osa 

yrityksistä on suomalaisia, mutta joukossa on myös yrityksiä esimerkiksi Ruotsista. 

Vaasan palkkatiimi käyttää palkanlaskentaan ohjelmaa nimeltä Tikon, joka on 

suunnattu pienten ja keskisuurten yritysten palkanlaskennalle. Easy-

palkkamoduuli, toiselta nimeltään NetTikon, onkin synkronoitu sopivaksi Tikon-

palkanlaskentaohjelmaan.  

Palkanlaskennan ohjelmistotarjoaja tarjoaa kahta eri taloushallinnon ohjelmistoa, 

Tikonia ja Procountoria ja viime vuoden lopussa se päättikin jatkaa toimintaansa 

uuden nimen alla: Finago, joka sisältää molemmat Tikonin ja Procountorin. Finago 

on osa Accountor-konsernia ja ohjelmistojen tuotekehitys tehdään Suomessa. 

(Parempi Bisnes, 2017) Finagon henkilöstö on kehittänyt myös Easy-ohjelmiston, 

joten he olivat palkkamoduulin käyttöönottoprosessissa vahvasti mukana ja heille 

esitettiin kehitystoiveita ja kysyttiin käyttöohjeita. Easy -ohjelmassa on saatavana 

myös kirjanpidon palvelut, jolloin asiakas pystyy keskittämään koko 

taloushallintansa yhteen ohjelmaan. 

2.2 Accountor Easy 

Accountor Easy palvelu tarjoaa pienyritys asiakkailleen kokonaisvaltaisen 

taloushallinnon sähköisen työkalun. Easyn avulla yrittäjä saa hyödynnettyä 

sähköistä palvelua esimerkiksi laskujen lähettämiseen ja laskujen maksamiseen 

myös mobiilina, jolloin aineiston käsittely ja hoitaminen sujuvat nopeasti ja 

aikataulussa. Raportit säilyvät ohjelmassa myöhempää tarkastelua varten, eikä 

fyysistä dataa tarvitse tulostaa mappeihin. (Accountor, 2018b) 
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Kuvio 1 Easy -palvelun näkymä asiakkaalle 

Kuviossa 1 nähdään Finago Easyn asiakkaan näkymä. Ohjelma sisältää erilaisia 

väliehtiä kuten palkka, myyntilasku, ostolasku, raportti, kulu ja matka, pankki, aika 

ja tosite. Jokainen asiakas voi valita itselleen tarpeelliset moduulit aktiivisiksi. 

Tässä Demo-näkymässä aktiivisena on vain Palkka-osio ja kaikki muut otsikot ovat 

harmaalla.  

Asiakas voi valita käyttöönsä kirjanpidon työkalun, palkanlaskennan työkalun, tai 

tarvittaessa molemmat. Easy-palkat osiota on otettu asiakkaille testivaiheessa 

käyttöön ja tavoitteena onkin, että jatkossa kaikki mahdolliset asiakkaat käyttävät 

ohjelmaa ja uudet asiakkaat viedään mahdollisuuksien mukaan suoraan Easyyn. 

Easy-palkat mahdollistavat palkka-aineiston käsittelyn ja hyväksynnän missä ja 

milloin vain, vaivattomasti ja helposti. Sen kautta asiakas pystyy tarkastamaan, 

hyväksymään ja kommentoimaan palkanlaskijan lähettämää niin sanottua valmista 

palkka-aineistoa. Asiakas pystyy myös ohjelman kautta tallentamaan tai 

tulostamaan aineiston kätevästi itselleen talteen. (Finago, 2018) 

Easy-palkkojen tarkoitus on helpottaa palkka-aineiston käsittelyä ja nopeuttaa sen 

kulkeutumista asiakkaan ja asiantuntijan välillä. Ohjelmisto sopii erityisen hyvin 

niille, jotka haluavat saada tiedot viipymättä ja suojatun yhteyden kautta. Tieto 

siirtyy järjestelmän kautta salaman nopeasti. (Finago, 2018) 
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Kuvio 2 Palkka-osion tarkemmat toiminnot Easyssa 

Kuviossa 2 nähdään Easy Palkka-osion kolme alavälilehteä: Palkka-aineiston 

hyväksyntä, Palkkatapahtumien syöttö sekä Palkkatapahtumien selaus. Tässä 

kuviossa on valittu ”Palkkatapahtumien syöttö”, jossa moduulin tärkeimmät 

toiminnot tapahtuvat. Sieltä avautuu lisää vaihtoehtoja. Kuvion yläreunassa on 

neljä eri osiota. ”Palkkatapahtumien syöttö” -kohtaan alkaa kertyä asiakkaan 

syöttämä data ja ”Keskeneräisiin” tallentuu tieto suoraan palkkatapahtumien 

syötöstä, jos esimerkiksi koneen yhteys katkeaa tai tietojen syöttäjän täytyy siirtyä 

tekemään jotain muuta tehtävää. 

”Lähetys palkanlaskentaan” on osio, johon asiakas voi siirtää syöttämänsä tiedot, 

jotka ovat jo varmuudella oikeat. Ne eivät kuitenkaan vielä tässä vaiheessa lähde 

palkanlaskijalle, vaan se on asiakkaalle itselleen niin sanottu Valmis-kansio. Kun 

asiakas vihdoin lähettää tiedot palkanlaskijalle, tiedot siirtyvät välilehdelle 

”Palkkatapahtumien selaus”, eikä ”Palkkatapahtumien syöttö” -välilehdelle jää 

niistä enää tietoa. 

Viimeinen osio ”Mallipohjat”, on suunniteltu auttamaan asiakasta syöttämään 

tietoja nopeammin, jos palkkatapahtumat tai palkkalajit ovat toistuvia.  
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Kuvio 3 Mallipohjat 

Kuviossa 3 tarkastellaan ”Mallipohjat” -osiota. Sinne asiakas pystyy tallentamaan 

esimerkiksi työntekijäkohtaisia tai palkkalajikohtaisia pohjia. Jos nämä tapahtumat 

ovat yrityksessä toistuvia, säästää yrittäjä aikaa, kun hänen ei tarvitse joka kerta 

syöttää tapahtumia alusta, vaan hän voi hakea mallipohjan ”Palkkatapahtumien 

syöttö” -osioon ja käyttää niitä hyväkseen sitä kautta. 
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3 PALKANLASKENNAN PROSESSIT NYT JA 

TULEVAISUUDESSA 

Palkanlaskenta on toimialana erittäin hektinen ja tarkka. Eräpäiviä ei pysty 

venyttämään, vaan työt on tehtävä juuri silloin, kuin on tarkoitus. Lait ja säännökset 

muuttuvat jatkuvasti, eli ala muuttuu ja kehittyy koko ajan. 

3.1 Palkkahallinto ja palkkavuoden rutiinit 

Yrityksen taloushallintoon kuuluvat palkanlaskennan lisäksi laskentatoimi, 

kirjanpito, tilintarkastus sekä veroneuvonta (Ammattinetti, Taloushallinto, 2018). 

Nykyään palkanlaskenta on alettu mieltää yhä enemmän taloushallinnon ja 

laskentatoimen sijaan henkilöstöhallinnon piiriin. Silti sen yhteys taloushallintoon 

on kiistaton. Palkkoja maksetaan yleensä säännöllisesti vähintään kuukausittain, 

joten ne vaikuttavat yrityksen kirjanpitoon alati. (Syvänperä & Turunen 2012, 12) 

Palkkahallinnon tärkeimpiin tehtäviin kuuluu lakien ja asetusten noudattaminen ja 

palkanmaksu oikein ja oikeaan aikaan, täsmällisesti. Palkanlaskijan työ sisältää 

esimerkiksi palkkojen laskemisen ja maksun, työehtosopimusten tulkitsemisen, 

palkkatietojen tilastoinnin sekä tarpeellisten tietojen arkistoimisen. Myös 

henkilötietojen ajantasainen ylläpito, palkasta perittävien vähennysten periminen 

sekä niiden tilittäminen viranomaistahoille ja tarvittavien tietojen ilmoittaminen 

sidosryhmille, kuten Kelalle ja ulosottovirastolle, kuuluvat palkanlaskijan 

jokapäiväiseen työhön. (Syvänperä & Turunen 2012, s. 13) 

Palkanlaskennassa käytetään tiettyä vuosikelloa, josta nähdään palkkavuoden 

tärkeimmät toiminnot. Vuosi tavataan jakaa taloushallinnossa yleensä 

neljännesvuosiin, joiden mukaan monet toiminnotkin käsitellään. Ensimmäinen 

vuosineljännes on palkanlaskijan työssä hyvin intensiivinen, sillä vuoden lähes 

tärkein toiminto, eli vuosi-ilmoitukset, täytyy lähettää tammikuun loppuun 

mennessä. Vuosi-ilmoitukset sisältävät ilmoituksen verottajalle maksetuista 

palkoista, ennakonpidätyksestä, työntekijän sivukuluista sekä luontoiseduista.  
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Työeläkevakuuttajalle lähetetään palkkasummat eläkevakuutuksen alaisista 

palkoista. Eläkelaitos tekee vuoden alussa arviolaskun asiakkaalle, jonka 

perusteella hän maksaa työeläkemaksua, mutta monesti tämä arvio voi heittää 

paljonkin todellisesta työeläkkeen alaisesta summasta, jolloin monia yrittäjiä 

odottaakin iso tasauslasku vuoden päätteeksi. Nykyään yleistynyt kuukausi-

ilmoittaminen helpottaa vuodenvaihdetta, sillä tässä tapauksessa reaaliaikaiset 

tiedot TyElin -alaisista palkoista lähetetään joka kuukausi työeläkeyhtiöön ja 

yritykset maksavat yhtiölle joka kuukausi, eikä yllättäviä laskuja pääse tulemaan.  

Vuodenvaihteessa palkkatiedot täytyy lähettää lisäksi myös 

tapaturmavakuutusyhtiölle sekä työttömyysvakuutusyhtiölle. Kyseinen vuosi-

ilmoituskäytäntö kuitenkin muuttuu vuonna 2019, kun reaaliaikainen kansallinen 

tulorekisteri Katre otetaan käyttöön ja yllämainitut tiedot lähetetään reaaliajassa 

(Opinahjo, 2018). 

Ensimmäisellä neljänneksellä helmikuussa otetaan käyttöön uudet verokortit, jotka 

saadaan haettua verottajan taholta sähköisesti. Maaliskuun loppuun taas päättyy 

lomavuosi, joka on eri kuin kalenterivuosi ja kulkee huhtikuun alusta maaliskuun 

loppuun. Työntekijöille lasketaan heidän kerryttämänsä lomapalkat seuraavalle 

lomavuodelle. Myös KTA-laskenta, sekä neljännesvuosi-ilmoitukset 

ammattiyhdistyksille tehdään maaliskuun lopussa. 

Toinen ja kolmas vuosineljännes ovat hieman rauhallisempia palkanlaskijan arjessa 

ja ne sisältävät tilastokeskusten palkkakyselyihin vastailua, lisää KTA-laskentaa ja 

ammattiyhdistysten jäsenmaksuselvityksiä. Myös lomapalkkojen ja lomarahojen 

maksamista tavataan tehdä eniten kesän aikana.  

Viimeisen neljänneksen koittaessa aletaan jo valmistautua seuraavaan vuoteen 

odottamalla uusia sivukuluprosentteja ja verohallinnon verottomien kustannusten 

arvoja. Myös vuosi-ilmoitusten tarkistusta voi aloittaa jo etukäteen. Vuodenvaihde 

2018-2019 tulee olemaan palkanlaskijoille erittäin haastava, sillä heidän täytyy 

tehdä vuosi-ilmoitukset vuodelta 2018 tammikuun 2019 loppuun mennessä ja 

samaan aikaan aloittaa tulorekisterin käyttö 1.1.2019 (Accountor, 2018e). 
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3.2 Palkanlaskennan ulkoistaminen 

Palkanlaskennan ulkoistaminen on yksi yleisimmistä ulkoistamisen alueista 

taloushallinnon piirissä. Sen ulkoistaminen todellakin kannattaa, jotta yritys voi 

palkanlaskennan opettelemisen sijaan keskittyä omaan ydinosaamisensa ja jättää 

jatkuvasti muuttuvan osa-alueen ammattilaisen vastuulle. Kun palkanlaskennan 

ammattilainen hoitaa esimerkiksi henkilösivukulut aina oikein ja maksaa 

esimerkiksi työntekijälle lopputilin yhteydessä kaikki hänelle kuuluvat palkat, ei 

työnantaja joudu myöhemmin kiusallisiin tilanteisiin ja joudu maksamaan 

maksamatta jääneiden palkkojen korkoja työntekijälle. (Talousplus, 2015) 

Yritys voi halutessaan ulkoistaa pelkästään palkanlaskennan osa-alueen ja hoitaa 

itse esimerkiksi kirjanpidon. Palkanlaskennan palvelu valitaan tarkasti jokaiselle 

asiakkaalle sopivaksi. Jos asiakas tarvitsee laajamittaista kustannuspaikkaseurantaa 

tai työajanlyhennysvapaiden ylläpitämistä, hoituu se palkanlaskennassa kätevästi. 

Myös yksinkertaisempi tarve, kuten joka kuukausi maksettavat toistuvat 

kuukausipalkat, hoituvat palkanlaskennan ulkoistamisen myötä. Asiakkaan kanssa 

voidaan etsiä siis juuri hänelle sopiva tapa palkanlaskennassa. (Accountor, 2018a)  

Jos palkanlaskenta ulkoistetaan, on yrityksen yhteyshenkilöllä aina mahdollisuus 

saada luotettavaa neuvontaa. Hänen ei myöskään tarvitse huolehtia siitä, että 

omassa yrityksessä koulutettu palkanlaskija häviäisi yhtäkkiä esimerkiksi 

työpaikan vaihdoksen johdosta, sillä ulkoistusyritys hoitaa tehtävään aina uuden 

ammattilaisen, eikä palvelu katkea. (Talousplus, 2015) 

Palkanlaskennan ulkoistamisessa on myös haasteita. Sana ”palkanlaskenta” ei ole 

kovin kattava ja antaa mielikuvan pelkästään palkanlaskennasta sekä sen 

maksatuksesta. Asiakkaan kanssa täytyy käydä läpi hyvin tarkasti, mitkä kaikki 

asiat sisältyvät palkanlaskennan toimintoihin ja mitkä asiat ovat palkanlaskijan 

vastuulla ja mitkä taas työnantajan. Sopimusta tehdessä palvelukuvauksessa 

täytyisi käydä läpi palkanlaskennan kaikki osa-alueet ja keskustella hoidetaanko 

nämä ulkoistusyrityksessä, vai pitääkö asiakas kirjaa itse joistakin asioista. 

(Tilisanomat, 2013) 
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Myös pienet asiat kuten palkkalaskelmien hyväksyntä työnantajalta ennen 

palkkojen maksuun laittoa pitäisi käydä läpi, ettei myöhemmin synny 

väärinkäsityksiä tehdyistä toiminnoista. Työehtosopimukset ovat välillä myös 

hyvin tulkinnanvaraisia ja palkanlaskijan täytyy niitä noudattaa. Työnantaja voi 

kuitenkin joskus kumota jonkun työehtosopimuksessa määritellyn asian, jolloin 

palkanlaskija voi joutua tukalaan tilanteeseen, kun ei tiedä noudattaako asiakkaan 

käskyä vai työehtosopimusta. Työnantaja kantaa kuitenkin työnantajavastuun, joten 

tulkinnanvaraisissa asioissa päätöksentekijä on työnantaja. Selkeissä 

palkanlaskentaan liittyvissä asioissa luotetaan pääasiassa asiantuntijan 

ammattitaitoon ja hän kantaakin palveluntarjoajana asiantuntijavastuun. 

(Tilisanomat, 2013) 

Jotta palkanlaskija pystyy tekemään palkanlaskennan ja maksun ajallaan ja oikein, 

edellyttäen sitä, että hän saa tarvittavan aineiston tiettyyn, yhdessä sovittuun 

eräpäivään mennessä ymmärrettävässä muodossa, kaikkine tarvittavine tietoineen. 

Yrittäjät ovat usein hyvin kiireisiä ja välillä heille onkin haastavaa lähettää tiedot 

ajoissa, eivätkä he välttämättä aina ymmärrä palkanlaskijalla olevan oma 

aikataulunsa ja muitakin asiakkaita. Palkanlaskijalle toimitettava raakadata voi 

ottaa paljonkin aikaa ennen kuin se saadaan sopivaksi palkanlaskentajärjestelmään. 

(Tilisanomat, 2013) 

Koulutukset, jotka on suunnattu nimenomaan palkanlaskijalle, ovat nykyään 

harvinaisempia ja esimerkiksi ammattikorkeakoulussa liiketalouden 

taloushallinnon linja sisältää vain palkanlaskennan hyvin perustason kursseja, 

joissa syvempää oppimista on vaikea saavuttaa. Palkanlaskennan ammattilaiset 

ovatkin yleensä muokkautuneet ammattilaisiksi vuosien saatossa ammattinsa 

myötä. On olemassa kuitenkin PHT-koulutusohjelma, jonka suorittanut 

palkanlaskija todistaa olevansa oikeasti pätevä. (Tilisanomat, 2013) 

3.3 Palkkaprosessi tulevaisuudessa - KATRE 

Jo aiemmin mainittu Kansainvälinen tulorekisteri tulee muuttamaan 

palkanlaskennan toimintoja huomattavasti. Tähän asti palkanlaskennan aivan 

pakollisia tietoja ovat olleet käytännössä nimi, henkilöturvatunnus ja palkanmäärä. 
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Monet yrittäjät maksavat palkat vielä nykypäivänä itse verkkopankin kautta, jolloin 

edes tilinumeroa ei ole tarvittu palkanlaskentaan.  

Tulorekisteriä tulevat tulevaisuudessa kuitenkin hyödyntämään monet eri tahot, 

jolloin pakollisten tietojen määrää on myös lisättävä merkittävästi. Tulorekisterin 

käyttöönottoon on alettu valmistautua jo aikaisin palkkojen saralla. (Vero, 2018) 

 

Kuvio 4 Tulorekisterihankkeen aikataulu: palkat 

Kuviossa 4 käydään läpi tulorekisterihankkeeseen valmistautumisen aikataulua 

palkkojen näkökulmasta. Valmistelu on aloitettu jo aikaisin maaliskuussa ja sitä on 

jatkettu portaittain kesän yli aina loppuvuoteen saakka. Kyseisiä toimintoja 

yrityksissä hoitavat yleensä IT-puolen asiantuntijat sekä projektiryhmät, jotka on 

valittu hoitamaan nimenomaan tätä asiaa. Palkkahallinnon ammattilaiset eli 

palkanlaskijat, ovat saaneet käytännössä seurata vierestä, eivätkä ole paljon 

pystyneet tekemään asian eteen.  

Tulorekisterin tavoitteena on selkeyttää työnantajan ilmoituksia. Nykyään samoja 

tietoja täytyy lähettää monelle eri tahoille eri ajankohtina. Nyt kun tiedot lähetetään 

kerralla yhteen paikkaan kattavasti, voivat sidosryhmät käydä hakemassa ne sieltä 

itsenäisesti. Palkkahallinnon ohjelmistoyritykset ovat pyrkineet luomaan teknisen 

rajapinnan eli sähköisen yhteyden palkanlaskentaohjelman sekä tulorekisterin 
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välille, jolloin automaattinen tietojen lähetys korvaisi nykyään tehtävän 

manuaalisen työn. (Vero, 2018) 

Palkanlaskijoilla on suuri rooli tulorekisteri-ilmoittamisessa: sen oikeellisuudessa 

sekä täsmällisyydessä. Positiivinen asia tulorekisteri ilmoittamisessa on, että 

palkanlaskijan työt tulevat jakaantumaan tasaisemmin koko vuodelle, eikä 

ilmoittaminen keskity vain vuodenvaihteeseen. (Vero, 2018) 

Reaaliaikainen seuranta tulee uutena myös itse työntekijälle. Työntekijä pystyy 

seuraamaan omia tietojaan yhdestä ja samasta paikasta voiden luottaa siihen, että 

ne ovat ajan tasalla. Enää ei myöskään tarvitse toimitella yksittäisiä tietoja eri 

tahoille, sillä he saavat ne suoraan tulorekisteristä. Tulorekisteri ei kuitenkaan tuo 

työntekijälle mitään uusia velvoitteita. (Vero, 2018) 

Myös ylemmällä tasolla tulorekisteri auttaa torjumaan harmaata taloutta, sillä 

tarvittavien tietojen puuttuminen havaitaan hyvin nopeasti, eikä vasta seuraavana 

vuonna. Tiedot menevät yhtä aikaa kaikille viranomaistahoille, eivätkä työntekijät 

pysty kikkailemaan esimerkiksi etuuksien tai ulosottojen kanssa lähettämällä tietoja 

oikeaan aikaan vain tietyille sidosryhmille. (Vero, 2018) 
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Kuvio 5 Tulorekisterin sidosryhmät 

Kuviossa 5 on kuvattu, milloin mikäkin taho alkaa hyödyntää tulorekisteriä. 

Vuonna 2019 kun tulorekisteri otetaan käyttöön, sen käyttäjinä aloittavat 

palkansaajat, työnantajat, Kela, Verohallinto, Eläkelaitokset, Eläketurvakeskus 

sekä Työttömyysvakuutusrahasto. Kun rekisteri on saatu otettua käyttöön, vuonna 

2020 mukaan liittyvät Työttömyyskassat, Vahinkovakuutusyhtiöt, Kunnat, 

TEM:ön hallinnonala, Työsuojeluviranomaiset, Koulutusrahasto, Tilastokeskus, 

Tapaturmavakuutuskeskus sekä Potilasvakuutuskeskus. Myös etuuden saajat ja 

maksajat pystyvät jatkossa saamaan tietonsa täältä. Vuonna 2021 myös Ulosotto 

alkaa hyödyntää tulorekisteriä ja tulevaisuudessa varmasti vielä muutkin tahot. 

(Vero, 2018) 

 Kaikki lähtee siis siitä, että työntekijän palkkatiedot täytyy ilmoittaa reaaliajassa 

viiden päivän kuluttua maksusta tulorekisteriin. Palkkasummaa ei voi ilmoittaa vain 

könttänä, vaan rekisteriin erotellaan tarkasti, millaisesta palkasta on ollut kyse, 

jolloin eri sidosryhmät saavat tiedon sieltä tyhjentävästi. Palkkahallinnosta 

huolehtiva osapuoli on lähtökohtaisesti se, joka ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, 

mutta joissain tapauksissa yritykset eivät halua antaa valtuutuksia ulkopuoliselle, 

jolloin heidän täytyy huolehtia tulorekisteri ilmoittamisesta itse. Tällöin 

palkanlaskenta hoitaa edelleen vaan palkkojen laskemisen sekä mahdollisesti myös 

maksun. 
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Kuvio 6 Mitä Verohallinnon tietovirtoja tulorekisteri korvaa 

Kuviossa 6 kuvataan, mitkä Verohallinnon tietovirrat Tulorekisteri tulee 

korvaamaan. Kuukausittain tehtävät oma-aloitteiset veroilmoitukset poistuvat 

käytöstä, vaikkakin työnantajasuoritusten maksupäivä pysyy samana, eli kuun 

kahdentenatoista päivänä. Myös yrittäjien täytyy alkaa ilmoittaa laajempaa tietoa 

työntekijöistään palkkahallintoon, jos ilmoitukset tehdään ulkoistusyrityksen 

kautta. Pakolliset tiedot työntekijästä ovat jatkossa nimi ja osoitetiedot, 

ammattinimike ja ammattiluokan koodi, jonka Tilastokeskus on määritellyt 

(Tilastokeskus).  

Ensi vuonna pakollisiin tietoihin lisätään ilmoitettavia tietoja työntekijästä, 

esimerkiksi työsuhteen muoto, työsuhteen päättymisen syy, sovellettava 

työehtosopimus sekä tarkempia tietoja työn toimipaikasta. Tällä hetkellä nämä 

tiedot ovat vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja, jotka täydentävät kuvaa 

työntekijästä ja hänen tilanteestaan. (Vero, 2018) 

Vuoden 2019 jälkeen palkanlaskijoiden pitää tehdä vuosi-ilmoitus vielä 

tapaturmavakuutusyhtiöön, mutta työeläke- ja työttömyysvakuutuksen vuosi-

ilmoitus tehdään viimeisen kerran jo vuoden 2018 lopussa. Vuonna 2020 myös 

tapaturmavakuutusyhtiöt saavat niin kattavat tiedot tulorekisterin kautta, että 

näidenkin vuosi-ilmoitukset voidaan poistaa käytöstä. 
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Nyt on kyseessä erittäin iso muutos Suomessa aivan valtakunnallisesti, eikä 

tulorekisteriin siirtyminen todennäköisesti hoidu vain sormia napsauttamalla ja 

verottaja onkin luvannut, ettei ensimmäisenä vuotena sanktioita tule myöhässä 

ilmoitetuista tiedoista.  
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4 TIETOSUOJALAKI 

Uutta henkilötietoja koskevaa tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa toukokuussa 

2018. Asetus on tullut voimaan jo 24.5.2016, mutta siirtymäajaksi sovittiin kaksi 

vuotta. (Euroopan komissio) Tämän lain voimaantulon seurauksena henkilötietojen 

käsittelyä aletaan kontrolloida entistä tarkemmin. Palveluntarjoajayritysten sekä 

myös asiakasyritysten vastuu henkilötietojen käsittelystä kasvaa huomattavasti. 

Henkilötietoja on suojattu tähänkin asti lain puitteissa ja tietoja on säilytetty ja 

käsitelty niille kuuluvalla tavalla, mutta nyt yksilöllä on oikeus saada tietää mitä 

tietoa ja missä muodossa hänestä on rekisterinpitäjillä ja hän voi vaatia poistamaan 

omat tietonsa rekisteristä, jos niitä ei ole laissa määritelty säilytettäväksi. 

Esimerkiksi palkkatietoja täytyy lain puitteissa säilyttää jopa 10 vuotta, mutta jos 

yksilö kokee, että hänestä säilytetään jotain tietoa joka ei ole relevanttia, joutuu 

rekisterinpitäjä ne poistamaan. 

4.1 Tietosuojalaki  

Tietosuojalain tarkoituksena on ”...toteuttaa yksityiselämän suojaa turvaavia 

perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän 

tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista.” (L 22.4.1999/532, 1§) 

Käytännössä tämä on tarkoittanut yrityksille sitä, että heidän rekisterinpitäjinä on 

täytynyt käsitellä henkilötietoja henkilön yksityisyyttä suojaten, lakia noudattaen ja 

käyttäen hyvää tietojenkäsittelytapaa. (L 22.4.1999/532, 5§) 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joiden perusteella hänet tai 

hänen läheisensä voidaan tunnistaa. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan 

kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, kuten niiden säilyttämistä, 

arkistoimista, keräämistä ja luovuttamista. Henkilörekisteri sen sijaan on 

henkilötietoja sisältävä tietojoukko, jota käsitellään automaattisen 

tietojenkäsittelyn avulla tai sellainen luettelo tai kortisto, josta henkilötiedot 

voidaan löytää vaivattomasti ilman kohtuuttomia kustannuksia. (L 22.4.1999/532, 

3§) 
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Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka tarvitsee ja huolehtii henkilötietojen 

säilyttämisestä jotakin tarkoitusta varten rekisteröidystä henkilöstä. (L 

22.4.1999/532, 1§) 

4.1.1 Tietosuojalain muutos 

Uusi tietosuoja-asetus korvaa vuonna 1995 annetun direktiivin yksilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY) Vuonna 1995 annettu 

asetus on Euroopan parlamentin antama ja sitä on sovellettu jo toistakymmentä 

vuotta Suomessa henkilötietolain alaisena vuodesta 1999.  

Ennen direktiivi 95/46/EY:tä sovellettiin vuonna 1981 asetettua ensimmäistä 

kansainvälistä yleistietosuoja-asetusta, jonka Suomi otti käyttöön 1992. Tätä 

yleisasetusta käytetään edelleen pohjana uusia asetuksia päätettäessä. 

4.2 Henkilötietojen tarpeellisuus 

Työnantaja tarvitsee tietynlaisia tietoja työntekijöistään, mutta hän saa kerätä niistä 

vain sellaiset, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia työsuhteen kannalta. 

Pääasiassa työntekijän tiedot täytyisi pyytää häneltä itseltään, mutta tietyissä 

tilanteissa myös viranomaisilta pyydettävät selvitykset esimerkiksi rikosrekisteristä 

ovat mahdollisia. Rikosrekisteriä ja luottotietoja koskevaa informaatiota saa 

hankkia myös ilman työntekijän suostumusta, jos sille on painava syy työsuhteen 

kannalta. Tällaisista tiedonhankinnoista täytyy kuitenkin kertoa työntekijälle, 

ennen kuin niihin perustuvaa päätöstä työsuhteeseen liittyen tehdään (Mattinen, 

Parnila & Orlando 2015, 293). 

Työnantajat ja rekisterinpitäjät ovat vastuussa myös työntekijöiden arkaluontoisista 

tiedoista ja palkanlaskennassa yleisimpinä tutkija nimeäisikin tiedon 

ammattiliittoon kuulumisesta ja erinäiset tiedot työntekijöiden terveydentilasta sekä 

mahdolliset ulosoton tiedot. Näiden arkaluontoisten tietojen käsittelyyn on 

kuitenkin saatu suostumus työntekijöiltä. Palkanlaskentaan saapuu paljon 

sairaslomatodistuksia, joista selviää arkaluontoista tietoa työntekijöiden 
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terveydentilasta ja rekisterinpitäjän kuulukin säilyttää nämä tiedot erillään muista 

henkilötiedoista. (Mattinen, Parnila & Orlando 2015, 295-296) 

4.3 Uuden tietosuoja-asetuksen tavoitteet ja muutokset 

Uuden tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa yksilön henkilötietojen suojaa 

ja hänen oikeuksiaan omiin tietoihinsa. Digitalisoitumisen myötä on myös 

väistämätöntä olla ottamatta huomioon mahdollisia tietosuojarikoksia, jotka 

mahdollistuvat yhä enemmän kaiken tiedon siirtyessä digitaaliseksi. 

(Tietosuojauudistus, 2018) 

Tavoitteena on myös yhtenäistää EU:n sisäistä tietosuojasääntelyä ja saada EU-

maille kattava ja yhdenmukainen tietosuojakehys. Digitalisoituminen on tapahtunut 

hurjalla vauhdilla ja informaatioteknologian nopean kehittymisen myötä eri maiden 

käytännöt ovat alkaneet poiketa toisistaan välillä huomattavastikin. Erilaiset 

käytännöt voivat estää sisämarkkinoiden kasvua, vääristää kilpailua ja jopa 

vaikeuttaa viranomaisten unionin oikeuden mukaisia velvollisuuksia. (HE 9/2018) 

Euroopassa on käynnissä tietosuojapakettihanke, jonka osana yhtenäinen 

tietosuoja-asetus toimii. Näin suurta muutosta henkilötietojen suojaa koskien ei ole 

tehty Euroopassa yli 20 vuoteen ja lailla onkin laaja-alaiset tavoitteet: ”Yleisen 

tietosuoja-asetuksen tarkoitus on yhtäältä taata luonnollisten henkilöiden suojelu 

henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ja toisaalta tukea vapauden, turvallisuuden ja 

oikeuden alueen ja talousunionin kehittämistä, taloudellista ja sosiaalista edistystä, 

talouksien lujittamista ja lähentämistä EU:n sisämarkkinoilla.” (HE 9/2018)  

Aiemmat henkilötietoja koskevat asetukset ovat myös suojanneet yksittäisten 

henkilöiden henkilötietoja, mutta ne ovat jättänyt myös liikkumavaraa määräysten 

soveltamiseen. Tällä hetkellä asetusta halutaan syventää ja se: ”...koostuu vuonna 

1995 hyväksytystä henkilötietodirektiivistä sekä eräistä muista henkilötietojen 

suojaa koskevista säädöksistä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksesta (EY) 45/2001 yksiköiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 

suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2002/58/EY 
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henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 

(sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi). Henkilötietojen suoja on myös vuonna 

2000 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan tunnustama 

perusoikeus.” (HE 9/2018) 

Rekisterinpitäjän vastuu kasvaa entisestään ja jokaista henkilötietojen 

käsittelyvaihetta tulee alkaa tarkkailla tarkemmin ja asiantuntijoiden täytyy yhä 

enemmän kiinnittää huomiota siihen, mitkä tiedot ovat tarpeellisia ja minkä 

säilyttäminen rikkoo yksilön oikeuksia. Myös henkilötietojen muutokset täytyy 

pitää ajan tasalla entistä paremmin ja virheelliset tiedot täytyy korjata viipymättä. 

Rekisterinpitäjän täytyy pystyä osoittamaan viranomaisille, että tietojenkäsittely on 

lain mukaista ja että uusia asetuksia noudatetaan. Jos asiaa ei pysty näyttämään 

toteen, on uhkana saada sakko tai jopa menettää oikeus henkilötietojen käsittelyyn. 

(Tietosuojauudistus, 2018) 

Accountorin näkökulmasta henkilötietoihin sisältyy tietysti yritysasiakkaiden 

työntekijöiden henkilötiedot kuten nimet, henkilötunnukset, osoitteet, tilinumerot 

ja verotiedot. Lisäksi rekisterinpitäjänä Accountorilla on tietoa henkilöiden 

palkoista, mahdollisista terveyteen liittyvistä asioista ja tieto siitä kuuluvatko he 

ammattiliittoon tai onko heillä maksettavaa ulosottoon eli tiedot ovat hyvinkin 

arkaluontoisia. 

Tällä erää sähköpostin määrä asiakkaan ja asiantuntijan välillä on erittäin laajassa 

skaalassa. Nykyaikana tavallinen sähköposti ei kuitenkaan ole enää turvallista ja 

sitä verrataan jopa postikortin lähettämiseen: kuka tahansa voi saada sähköpostin 

käsiinsä. Tietosuojauudistuksen myötä sähköpostin käyttö täytyy siis lopettaa 

kokonaan ja sen tilalle täytyy löytää korvaavat vaihtoehdot tiedonsiirtoon. 

Yleisimpiä tietoja, joita asiakkaat palkanlaskijalle lähettävät, ovat tosiaan 

työntekijän henkilötiedot (työsuhteen alkaessa, toki osoitemuutokset yms. 

myöhemmin), mutta arjessa palkanlaskija saa heiltä enemmänkin työntekijän 

tuloihin vaikuttavia tietoja, kuten työntekijöiden tehdyt työtuntitiedot ja 
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palkanmäärät. Myös muutosverokortit ovat nykyään hyvin yleisiä ja niissä on 

suoraan nähtävillä henkilön henkilötunnus. 

4.4 Uudistuksen vaikutukset Accountoriin 

Vastatakseen tietosuojauudistukseen Accountor on kehittänyt erilaisia salattuja 

yhteyksiä asiakkaan ja asiantuntijan välille, joiden avulla palkanlaskija saa kaiken 

tarvittavan tiedon asiakkaalta noudattaen tietosuojauudistusta. Accountor on 

informoinut asiakasta jo pitkän aikaa tulevista muutoksista, jotta lain voimaan 

astuessa myös asiakkaat ymmärtävät sen, etteivät palkanlaskijat pysty enää 

ottamaan palkkatietoja vastaan esimerkiksi sähköpostitse, sillä siinä vaiheessa 

ammattilaiset rikkovat tietosuoja-asetusta.  

Asiantuntijoiden täytyy myös ohjeistaa asiakkaita jatkuvasti, että sähköposti ei ole 

oikea tapa tietojen lähettämiseen ja jotkut asiakkaat ovat suoraan sanoneet, että 

ottavat vastuun mahdollisista sanktioista. On myös syntynyt tilanteita, joissa 

asiakas ei yksinkertaisesti suostu käyttämään mitään salattua yhteyttä, jolloin 

Accountorin täytyy tehdä niin sanottu kirjallinen sopimus, jossa pidätetään kaikki 

vastuu mahdollisista tietosuojavuodoista, jotka saattavat aiheutua tämän takia. 

Accountorin päässä on täytynyt huolehtia sisäisesti siitä, että vain ne henkilöt, joilla 

on tarve päästä näkemään tiettyjä tietoja, pääsevät niitä näkemään. Kirjanpitäjällä 

ei ole tarve nähdä kenenkään työntekijän palkka- tai loma-ansiotietoja, vaan hän 

tarvitsee vain kokonaissummat pystyäkseen tekemään kirjanpidon oikein. Vaikka 

ollaankin yhtä ja samaa yritystä, siltikään kaikki tieto ei saa olla saatavilla kaikille 

Accountorin työntekijöille. 

Easy-palkkaohjelma on tosiaan annettu asiakkaille tavaksi toimittaa palkkatiedot 

salattuna. He pystyvät syöttämään sitä kautta tunti- ja kuukausipalkkatiedot, kaikki 

mahdolliset lisät sekä myös vapaamuotoisena tekstinä ilmoittamaan esimerkiksi 

palkankorotukset tai kustannuspaikan muutokset. Liitteitä, eli esimerkiksi 

verokortteja varten käyttöön on otettu Extranet, joka on toinen salattu yhteys 

asiantuntijan ja asiakkaan välillä.  
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Extranetiin on mahdollista syöttää kaikenlaisia liitetiedostoja. Asiakkaalla on 

mahdollisuus saada kaikki kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvät tiedot samaan 

paikkaan, mutta fiksusti eri kansioihin, jolloin palkat ja kirjanpito pidetään erillään: 

palkanlaskija ei pääse kirjanpidon kansioon eikä kirjanpitäjä palkanlaskennan. 

Asiakas pystyy myös omassa päässään määrittämään oikeudet esimerkiksi 

palkanlaskennan yhteyshenkilöille vain palkkatietokansioon. Tieto liikkuu 

salattuna ja säilyy kansiossa tallessa kahden vuoden ajan. (Accountor, 2018c) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Easyn käyttöönotto sisälsi palkka-asiakkaiden viennin ohjelmaan, ammattilaisten 

kouluttamisen ja asiakkaille tiedottamisen uuden ohjelman käyttöönotosta. Palkka-

asiakkaiden perustaminen Easyn puolelle tapahtui yhdessä erässä, mutta 

ammattilaisten kouluttaminen ja asiakkaiden käyttöönotto tapahtuivat portaittain. 

5.1 Easyn käyttöönotto ohjelmistossa 

Ohjelmaan tutustuminen aloitettiin Accountorin kehityspäällikkö Johanna 

Simonsenin johdolla. Hän järjesti tapaamisen jokaiseen pilottitoimistoon 

opastaakseen yhden henkilön kustakin toimistosta siihen, kuinka Tikon palkka-

asiakkaille saadaan avattua käyttäjätunnukset Easyyn, ja kuinka tarvittavat 

työntekijätiedot ja palkkalajit saatiin linkitettyä heidän omiin Easy-moduuleihinsa.  

Ennen kyseistä vierailua jokainen palkanlaskija oli kerännyt listan omista 

asiakkaistaan, jotka voisivat olla potentiaalisia Easy-asiakkaita. Yleisimpiä 

valittuja olivat sellaiset asiakkaat, jotka lähettivät palkanmaksuun joka kerta 

muuttuvia tuntitietoja jonkinlaisen oman tunti-ilmoituslistan avulla. Asiakkaat, 

joilla oli jo valmiina jokin esitietojärjestelmä, kuten Työvuorovelho, käytössä, 

jätettiin suoraan pois. Vaasan toimistosta saimme kerättyä noin 40 mahdollista 

asiakasta ja Seinäjoen toimistosta loput 30, jolloin saimme pilottivaiheeseen 

yhteensä 70 asiakasyritystä mukaan. 

Simonsen vieraili ensimmäisenä Seinäjoen Accountor-toimistolla, jossa tehtiinkin 

suurin työ käyttöönoton testauksessa. Siellä käytännössä testattiin kokeile-korjaa 

tyyppisesti, mitä tietoja Tikonin Nettikon puolelle piti syöttää ja kuinka tietojen 

siirto sujui mahdollisimman nopeasti. Palkkalajien ja työntekijöiden siirrossa 

käytettiin Excel csv-tiedoston siirtomuotoa, jolloin palkat saatiin muutamalla 

toiminnolla vietyä csv-tiedostoksi ja sitten sisään luettua Nettikonin puolelle täysin 

valmiina. Myös tietojen syöttöä käsin ja yksitellen kokeiltiin, mutta se oli 

huomattavasti hitaampaa ja riskimpää mahdollisten virheiden kannalta. 
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Kuvio 7 Tikon palkanlaskennan ylläpito 

Kuviossa 7 ote Tikonin palkanlaskentaohjelmasta. Vasemmalla normaali 

palkanlaskijoiden käyttämä puoli ”Palkanlaskenta”, josta löytyy kaikki yrityksen 

tiedot, muun muassa työntekijät ja palkkalajit. Sieltä ne siirrettiin Tikonin 

Nettikonin puolelle.  

Syyskuun lopussa järjestettiin Skype-palaveri, johon osallistuivat pilottitoimistojen 

NetTikon vastaavat, kehityspäällikkö Simonsen sekä kaksi henkilöä Tikonista 

(nyk. Finago), jotta ohjelman toimivuutta voitaisiin testata. Palaverissa käytiin läpi 

tarvittavat muutokset, joita asiakkaiden tietoihin piti laittaa ohjelmaan tulleiden 

päivitysten vuoksi. Tutkijaryhmä valitsi yhden asiakkaan koekaniiniksi, jonka 

tunnuksilla kirjauduttiin ohjelmaan ja varmistettiin, että siellä toimi kaikki niin kuin 

piti. Tarvittavien muutosten jälkeen testiryhmä syötti kuvitteellisia palkkatietoja ja 

yritti ymmärtää mikä oli kätevin tapa syöttää tietoja ohjelmaan. Nämä koevedokset 

lähetettiin palkanlaskentaan ja palkanlaskijat sisäänlukivat ne ohjelmaan ilman 

ongelmia.  

5.2 Informointi asiakkaalle 

Seuraava askel oli tietysti informoida asiakasta tulevasta muutoksesta, josta 

huolehtivat asiakkaiden omat asiakashuolenpitäjät eli KAMit. Itse 

palkanlaskijoiden ei siis tarvinnut olla mukana käyttöönoton tiedottamisesta. 

Asiakkaille annettiin tunnukset ja osoite ohjelmaan, ja viestiin liitettiin 

opetusvideoita ohjelman käytöstä. Itse tutkija pääsi myös kertomaan KAMin 

mukana moduulista yhdelle asiakkaalle, jolloin selitettiin, kuinka ohjelma toimii ja 

miksi uusi tapa palkkatietojen toimittamiseen oli väistämätöntä tulevan 

tietosuojalakimuutoksen vuoksi.  

Vaikka käyttöönoton tiedotus aloitettiinkin jo ajoissa, ei asiakasten vakuuttaminen 

sen käyttöön ollutkaan niin helppoa. Vaikka monissa tapauksissa asiakas lähetti 
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palkanlaskijalle palkkatiedot syöttämällä ne johonkin tiettyyn pohjaan, siirtyminen 

Nettikonin käyttöön ei innostanut heitä, vaikka periaatteessa he tulisivat näkemään 

täysin saman vaivan. Uuden asian opetteleminen ei tuntunut sopivan kiireisten 

yrittäjien arkeen.  

Ohjelman käyttöönottamisen voi sanoa olleen suoraan riippuvainen yrittäjän 

aktiivisuuteen ja kiinnostukseen. Jotkut asiakkaat alkoivat käyttää ohjelmaa ilman 

sen suurempia kysymyksiä ja vastaväitteitä ja kehuivat ohjelmaa heti. Muutamat 

asiakkaat ottivat ohjelman käyttöön vain meidän lähettämiemme ohjeiden 

perusteella eivätkä he tarvinneet henkilökohtaista opastusta. 

Toiset taas tuntuivat välttelevän käyttöönottoa viimeiseen asti. Ongelma oli myös 

se, että monella yrityksellä palkat lasketaan vain kerran kuussa, eli jos heiltä meni 

kerran ohi ohjelman käyttöönotto, siirtyi sen ottaminen heti suoraan kuukaudella.  

Takarajana tuntui olevan ainoastaan toukokuu, jolloin tietosuojalaki astuisi 

voimaan. Yleinen kommentti asiakkailta oli ”Kokeilen ensi kuussa teidän 

ohjelmaa” mikä jäi monesti turhaksi lupaukseksi. Olimme yrittäneet koko 

Accountorin puolelta informoida asiakasta viimeisen puolen vuoden ajan tulevasta 

tietosuojalaista ja sen vaikutuksista asiantuntijan ja asiakkaan kommunikointiin. 

Onneksi kuitenkin osa asiakkaista ottautui asiaan vakavasti ja heidän ansiostaan 

saimme huiman listan kehitysehdotuksia ja löysimme ohjelmasta puuttuvia osia. 

Käytännössä ohjelma toimi niin kuin sen piti, mutta tässä vaiheessa korostui 

ohjelman käytettävyys asiakkaalle. Saimme pieniä korjausehdotuksia, joita 

ilmankin ohjelmaa pystyi käyttämään, mutta joiden avulla käyttäminen olisi ollut 

hurjasti mukavampaa. Myös joitakin niin sanottuja ohjelmavirheitä löytyi 

ohjelmasta, eli sellaisia asioita joiden olisi todellisuudessa täytynyt toimia toisella 

tavalla kuin ne tällä hetkellä toimivat. 

5.3 Ammattilaisten vastuu 

Palkanlaskijoiden piti selvittää, millaisille asiakkaille tämä ohjelma sopisi ja kelle 

ei, ja miksi näin. Tutkija itse sanoisi, että ohjelma on täydellinen sellaisille, jolla on 

1-20 työntekijää ja joilla on toistuvia palkkatapahtumia, esimerkiksi tuntipalkka ja 
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iltalisä. Jos palkat tulevat kerran tai kahdesti kuussa, asiakkaalta ei vie kauaa aikaa 

syöttää tietoja ohjelmaan. Sieltä kautta hän saa myös palkkalaskelmat 

tarkistettavaksi sen jälkeen, kun asiantuntija on ne viimeistellyt ja lähettänyt 

takaisin asiakkaalle.  

Jos taas työntekijöitä alkaa olla enemmän kuin 20 ja samaan aikaan mahdollisia 

palkkalajeja on enemmän kuin viisi, joutuu asiakas ehkä käyttämään tietojen 

lähettämiseen enemmän aikaa kuin ennen. Sellaisissa firmoissa, jossa on yrittäjän 

lisäksi erillinen henkilö, joka hoitaa palkkatietojen toimittamisen, onnistui Easy-

palkkojen käyttöönotto huomattavasti helpommin. Kuten aiemmin mainittiin, 

kiireisille yrittäjille tuntui olevan haastavaa saada tarpeeksi aikaa ja innostusta 

tutustua uuteen ohjelmaan. Jos yrityksessä oli erillinen henkilö, jonka työkuvaan 

kuuluivat palkka-asiat, ohjelman käyttöönotto ei aiheuttanut niin suuria ongelmia.  

KAM ja tutkija kävivät yhden asiakkaan luona esittelemässä moduulia, jolla oli 

palkanmaksupäivä kahden viikon välein ja työntekijöitä oli yleensä noin 60 

kappaletta ja mahdollisia palkkalajeja kahdesta kymmeneen. Samalla kun asiakasta 

opastettiin ohjelman käyttöön, ymmärrettiin, että tässä tapauksessa massa oli liian 

laaja eikä ohjelma ollut tarpeeksi jouheva asiakkaalle.  

Vaikka tällaisia epäonnistumisia tuli vastaan, olivat ne korvaamattoman tärkeitä, 

jotta ohjelmasta opittiin lisää. Tällä käynnillä löydettiin monta uutta 

kehitysehdotusta ja myös ohjelmistovirheitä, ja tulimme siihen tulokseen, että näin 

suurelle määrälle tämä ohjelma ei ollut välttämättä sopivin. Myös Seinäjoen 

Nettikonvastaava totesi, että heti kun työntekijämäärä nousi yli 

kolmeenkymmeneen, oli yrittäjän ajankäyttö palkkatapahtumien syöttöön oikeasti 

kartalla, eikä pelkkä tekosyy. 

Samaan aikaan kun asiakkaita alettiin informoida, oli myös välttämätöntä alkaa 

kouluttaa palkanlaskijoita ohjelman käyttöön. Tikonilta saatiin ohjeet kummallekin 

osapuolelle, kuitenkin hieman viiveellä ohjelman käyttöönotosta, joten tutkija itse 

päätti testata ohjelmaa parin asiakkaan kanssa ja opettaa heille itse, kuinka moduuli 

toimii. Asiakkaista valittiin kaksi yritystä, joissa oli vain muutama palkallinen ja 

joiden palkanlaskennan yhteyshenkilöt olivat tutkijalle jo hieman tuttuja. 
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Asiakkaalle tehtiin niin sanottu pikaohje PDF-muotoon ja heitä opastettiin 

ohjelman käyttöön myös puhelimen välityksellä. 

Asiat, joita haluttiin ottaa tutkittavaksi raportointiin tässä pilotointivaiheessa, olivat 

esimerkiksi ajansäästö, mahdolliset toistuvat virheet (jos niitä on), jatkuvat 

kehitysehdotukset palkanlaskijoiden sekä myös asiakkaan näkökulmasta.  

Palkanlaskijoille aiheutti ongelmia se, että joulukuu ja tammikuu olivat todella 

kiireisiä kuukausia. Kun asiakas lähetti tiedot vanhanaikaisella tavalla, oli 

palkanlaskijan helpompaa ja aikaa säästävämpää hyväksyä ne niin ja tehdä kuten 

ennenkin, kuin että asiakasta olisi kontaktoitu jälleen kerran ja yritetty suostutella 

hänet kokeilemaan uutta ja vielä opettamaan häntä ohjelman käyttöön kaiken 

kiireen keskellä.  

5.4 Sisäinen raportointi 

Joka viikko pidettiin sisäinen palaveri Accountorin ja Tikonin (nyk. Finago) pään 

henkilöstön kanssa ja pidettiin kirjaa siitä, kuinka monta asiakasta on informoitu 

ohjelmasta, kuinka monen kanssa on sovittu käyttöönottopäivä ja kuinka moni on 

oikeasti ottanut ohjelman käyttöön. Palaverissa käytiin läpi aina siihen mennessä 

tulleet uudet asiakaspalautteet ja toivomukset ja ne esitettiin palveluntarjoajalle ja 

tiedusteltiin, oliko toivomuksia mahdollista toteuttaa ja millä aikataululla. 

Toivomuksia, joita havaittiin itse ohjelmasta, oli muun muassa erillinen 

kommenttiboksi, johon asiakas saisi kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä ja jonka 

avulla voisi ilmoittaa esimerkiksi uuden työntekijän henkilötietoja. Tämä oli suurin 

toivomus ja siihen saatiinkin vahvistus syksyllä 2017, että se tulisi ohjelmaan 

kesäkuun versiossa. Kuitenkin huhtikuussa 2018 kommenttiboksin lisääminen 

peruuntui GDPR:n myötä, sillä tästä erillisestä kommenttiosiosta generoitui 

sähköposti palkanlaskijalle, eikä se täyttänyt suojatun yhteyden kriteerejä.  

Muita pienempiä, mutta asiakkaille tärkeitä kehitysehdotuksia olivat muun muassa 

palkkatietojen syöttöruudun liikuteltavuus ruudulla ja työntekijöiden asettaminen 

aakkosjärjestykseen työntekijänumeron sijaan. Näihin ei saatu niin nopeita 

vastauksia, sillä ne olivat sidoksissa vain käyttäjämukavuuteen, eivätkä niinkään 
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ohjelman käytettävyyteen.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Tulosten esittely 

Alussa määritellyt tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

•  Osaavatko asiakkaat käyttää digitaalista ohjelmaa, jos he ennen ovat 

ilmoittaneet tiedot sähköpostilla tai käsin kirjoitettuna faksin kautta? 

• Voiko ohjelmaan luottaa sataprosenttisesti, vai pitääkö palkkatietoja 

kuitenkin käydä läpi ja tarkistaa?  

• Väheneekö palkanlaskentaan käytettävä aika todellisuudessa? 

• Onko ohjelma toimiva palkkatietojen toimittamiseen? 

Tutkimusta tehdessä korostuivat asiakkaiden erilaisuus ja aktiivisuus käyttöönoton 

tehokkuudessa. Ohjelma on rakennettu mahdollisimman selkeäksi ja helposti 

ymmärrettäväksi, eli kenenkään käyttöönottamattomuus ei varmasti johtunut siitä, 

ettei ohjelmaa osattaisi käyttää. Joillekin asiakkaille ohjelman käyttäminen ja 

käyttöönotto tuottivat enemmän ongelmia kuin toisille ja asiakkaat tuntuivatkin 

pitävän enemmän suorasta kontaktista palkanlaskijaan kuin ohjelman 

opettelemiseen pelkkien ohjevideoiden ja dokumenttien perusteella. Jonkun 

asiakkaan opastamisessa meni kymmenen minuuttia ja toisen yli tunti. 

Käyttöönoton ongelmana tuntuikin olevan suurelta osin yrittäjien ajan puute sekä 

negatiivinen asenne uutta ohjelmaa kohtaan. Kuitenkin kun asiakkaat alkoivat ottaa 

ohjelmaa käyttöön, he huomasivat, ettei siinä ollut mitään niin ihmeellistä ja he 

olivat tyytyväisiä, kun heidän ei tarvinnut miettiä, kuinka toimittaa palkkatiedot 

GDPR:n mukaisesti.  

Asiakkaiden syöttämät tiedot Easyyn ovat vaikuttaneet aina tulevan täysin niin kuin 

asiakas on ne täyttänyt, eikä virheitä tietojen siirrossa ole löydetty. Ohjelma on siis 

todistanut itsensä luotettavaksi ja tietojen haku Tikoniin on hyvin yksinkertainen.  

Jos asiakas on syöttänyt palkkatiedot täysin virheettömästi ohjelmaan, nopeutuu 

palkkojen teko huomattavasti, kun ylimääräinen näppäily työ vähenee. Nyt myös 

asiakas tarkistaa palkkalaskelmat ja esimerkiksi tuntimäärien oikeellisuuden 
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omasta palkka datastaan, sillä palkanlaskijoilla ei ole enää erillisiä tuntilistoja joista 

tarkistaa: vain Easysta tuleva tieto, johon palkanlaskijoiden on yksinkertaisesti 

luotettava. Hidastumista voi tapahtua siinä tapauksessa, jos yritykseen on tullut 

uusia työntekijöitä eikä palkkojen yhteyshenkilö ei ole niistä palkanlaskentaan 

muistanut ilmoittaa.  

6.2 Luotettavuus 

Kvalitatiivista tutkimustapaa on kritisoitu juuri sen luotettavuuskriteerien 

hämäryydestä. Tutkijalle jää paljon tilaa seilata aineistoa edes takaisin ja 

subjektiivisena pysyminen voi olla haastavaa. Tutkijan näkemystä tukevat omat 

kokemukset tutkimuksen aikana, kollegojen mielipiteet ja arviot sekä hänen oma 

teoreettinen oppineisuus. (Eskola & Suoranta, 2008) 

Easy-palkkamoduulin käyttöönoton tutkimus on kuitenkin ollut tekijän arjessa 

mukana jatkuvasti vuoden 2017 syksystä vuoden 2018 kevääseen. Tutkija on itse 

päässyt kokeilemaan ohjelmaa heti alusta asti ja ollut itse ongelmatilanteissa 

ratkaisun etsijänä. Hän on kommunikoinut joka viikko projektiryhmän kanssa ja 

opastanut itse asiakkaita ohjelman käytössä. Hän on siis ollut hyvin intensiivisesti 

projektissa mukana ja saanut vahvistusta omille mielipiteilleen myös muilta 

kollegoilta. 

Johtopäätökset esimerkiksi asiakkaiden sopivuudesta Easy-moduulin asiakkaiksi, 

on käyty projektiryhmän kanssa läpi yhdessä ja mahdolliset palkanlaskijan 

nimeämät ei-potentiaaliset asiakkaat on ensin kyseenalaistettu ja heille on yritetty 

kuitenkin keksiä tapaa toimittaa tietoa moduulin kautta. Tutkimuksen tulokset ovat 

olleet yhdessä keskusteluja ja analysoituja. 

Asiakkaalta saatu suora palaute on myös ollut positiivista ohjelmaa kohtaan ja 

etenkin nyt lähes vuoden käytön jälkeen asiakkailla ei tunnu olevan enää ongelmia. 

Ainut kritiikki on tullut vain siitä, että aikaa kuluu enemmän kuin aiemmin, mutta 

faktahan on se, että kun maailma muuttuu ja tietoja täytyy suojata varmemmin, ei 

voida olettaa, että kaikki pysyisi ennallaan.  
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6.3 Jatkotutkimusehdotukset ja pohdinta 

Easy-palkat ohjelma on otettu käyttöön vasta vuoden 2017 ja 2018 vuodenvaihteen 

jälkeen, eli ohjelman voi sanoa olevan upouusi. Moni asiakas on ottanut ohjelman 

käyttöön vasta toukokuussa 2018, kun uusi tietosuoja-asetus on tullut vastaan. 

Kehitystä tulee varmasti tapahtumaan suurissakin määrin, mutta tällaisten 

ohjelmistojen muokkaus ja uusien ominaisuuksien lisääminen eivät tapahdu 

yhdessä yössä. Kun Easy-palkkojen käyttöönotto laajennetaan koko Suomeen, 

löytyy varmasti paljon uusia kehitysehdotuksia ja toiveita niin asiakkaiden kuin 

asiantuntijoidenkin puolelta. Ohjelman kehittämistä ja sen testailua erilaisille 

asiakkaille voisi jatkaa varmasti loputtomiin. 

6.3.1 Easyn kehityskohde 

Yhdeksi ongelma kohderyhmäksi palkanlaskijat nimesivätkin hieman suuremmat 

yritykset, joissa työntekijöiden määrä nousi yli kolmeenkymmeneen. Olisi tärkeää 

keskittyä näiden asiakkaiden käyttöönoton mahdollisuuksiin, sillä ne ovat myös 

palkanlaskijalle työläitä. Pitäisi löytää ongelmakohdat näistä asiakkaista ja alkaa 

ratkoa niitä yksi kerrallaan. Yrittäjät sanoivatkin, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa 

syöttää niin monen työntekijän tietoja, eli prosessin kulkua Easyn-puolella täytyisi 

kehittää asiakkaan näkökulmasta. 

Easy-palkkamoduuli on kuitenkin todistanut olevansa käyttövalmis etenkin pienten 

yritysten käyttöön. Ohjelma on toiminut luotettavasti, eikä ole tuonut Tikonin 

puolelle virheellistä tietoa. Ohjelmassa ei ilmennyt käyttöönoton aikana 

minkäänlaisia tuontivirheitä, eikä se hävittänyt asiakkaan syöttämää tietoa 

bittiavaruuteen.  

6.3.2 Kansallinen tulorekisteri KATRE 

Hyvin mielenkiintoinen tutkimuskohde olisi myös Katre, eli kansallinen sähköinen 

tietokanta, sekä sen käyttöönotto etenkin palkanlaskijan näkökulmasta. 

Tulorekisteri tulee väistämättä vaikuttamaan palkanlaskijan jokapäiväiseen työhön 

ja koko palkanlaskennan vuosi-kelloon. Vuosi-ilmoitukset jäävät pois ja 

reaaliaikainen ilmoittaminen aloitetaan.  
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Vuoden 2019 alusta palkanlaskijoiden täytyy alkaa ilmoittaa tulorekisteriin tiedot 

maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista, aina viiden kalenteripäivän kuluttua 

maksupäivästä.  
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LIITTEET 

EASY PALKKAMODUULIN PIKAKÄYTTÖOHJE 

Mene linkistä osoitteeseen 

https://web.tikon.fi/AccountorAs2/TikonWeb/#/login 

Laita saamasi tunnukset ja kirjaudu sisään

 

Vasemmasta valikosta valitse PALKKA  

https://web.tikon.fi/AccountorAs2/TikonWeb/#/login
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Seuraavaksi ”Palkkatapahtumien syöttö” 

 

 

Paina ”Valitse mallipohja” niin alapuolelle aukeaa alasvetovalikko.  

 

 

Laita täpät niiden henkilöiden kohdalle, joiden palkkoja haluat syöttää ja ”Tuo 

tapahtumariveiksi”. 
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Kun palkkatapahtumarivit ilmestyvät ruudulle, niin voit poistaa roskakorin kuvasta 

turhat rivit (jos työntekijä ei tällä kertaa saakaan esimerkiksi kilometrikorvausta) ja sen 

jälkeen valita oikeasta reunasta kaikki rivit muokattavaksi, eli ylimmästä laatikosta 

painamalla voit valita kaikki.  

Kun kaikille riveille ilmestyy täpät, ilmestyy näytön alareunaan myös harmaa laatikko, 

josta voit valita ”Muokkaa”. Näin saat muokattua oikeat tunnit yms. kaikkein 

kätevimmin. 

 

 

Näytölle ilmestyy ikkuna, jossa 

näkyy ensimmäisen rivin 

palkkatieto. Muokkaa siihen 

oikea määrä kyseistä palkkalajia 

ja valitse seuraava. Näin saat 

syötettyä peräkkäin kaikki 

oikeat määrät. Kun olet saanut 

kaikille rivit oikeaksi valitse 

”Valmis”. 

 

Jos  mallipohjassa ei ollut 

kaikkia tarvittavia palkkalajeja, 

pääset lisäämään uuden ”Uusi 

palkkatapahtumarivi” kohdasta. 

Näytölle avautuu ikkuna josta 

valitset työntekijän nimen sekä 

halutun palkkalajin. 
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Syötä oikea määrä 

esimerkiksi aikaa ja 

”Kopioi” painikkeesta 

voit lisätä rivin tämän 

”Uusi 

palkkatapahtumarivi” 

ikkunan taakse, jolloin 

se tallentuu ja voit 

jatkaa saman ihmisen 

tietojen syöttämistä 

ikkunassa.  

Jos painat ”Lisää”, rivi 

tallentuu edelleen 

ohjelmaan, mutta 

”Uusi 

palkkatapahtumarivi”-

ikkuna siirtyy takaisin 

siihen, missä tiedon 

syöttö alkaa ns. 

alusta. Sitä kannattaa 

ehkä käyttää silloin 

kun vaihtaa 

työntekijää. 

Jos painat ”Tallenna”, 

rivi tallentuu ja 

tapahtumarivi-ikkuna 

sulkeutuu.  

Jos et siis halua koko 

ajan ravata ikkunaa 

auki ja kiinni, 

suosittelen 

käyttämään Kopioi (ja 

Lisää) nappia. Kun 

olet valmis ja 

syöttänyt siltä erää 

kaikki tiedot, paina 

”Tallenna”!  
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Kun olet saanut syötettyä kaikki tiedot, voit valita oikeasta reunasta täpän kaikille riveille 

kerralla ja sitten alhaalta ”Lähetä palkanlaskentaan”. Syötä siis kaikki palkkakauden 

tiedot, ennen kuin lähetät ne palkanlaskentaan, ei jokaista ihmistä yksitellen. 

Palkanlaskijasi saa sähköpostin kun olet lähettänyt tiedot, eli erillistä ilmoitusta sinun ei 

tarvitse lähettää! 

 

Tämän jälkeen palkanlaskija ”imaisee” palkkatiedot ohjelmaan ja luo niistä raportit, 

jotka lähetetään takaisin Easy palkkamoduuliin, jossa Sinä pääset kuittaamaan ne. 

Edelleen pysymme PALKKA osiossa, mutta nyt mennään ”Palkka-aineiston hyväksyntä” 

kohtaan. 
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Saat sähköpostin kun palkkatiedot ovat tulleet tarkistukseen/kuittaukseen. Pääset 

tarkastelemaan palkka-aineistoja suurennuslasin kohdasta vasemmasta reunasta. 

 

Jos palkat näyttävät olevan OK, valitse alareunasta ”Hyväksy”, jos eivät, niin ””Hylkää”. 
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Voit lisätä vielä seuraavassa kohdassa hylkäämisen syyn tai hyväksyessäsi yleisen 

kommentin. 

 

Tämän jälkeen, jos palkat ovat OK, palkanlaskija tekee tarvittavat toimenpiteet palkkoja 

koskien. Jos olet hylännyt palkkaerittelyt, palkanlaskija lähettää ne sinulle uudelleen 

tarkistukseen tehtyjen korjausten jälkeen ja käytte läpi saman kierroksen uudestaan. 

 

Kolmas osio on ”Palkkatapahtumien selaus”, josta pääset tarkastelemaan vanhoja 

palkkatapahtumia. 

 

 

 

 

 


