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1 JOHDANTO 

Perehdyttämisellä ja työhönopastuksella on jatkuva tarve työssä ja työyh-
teisöissä tapahtuvien muutosten vuoksi. Työpaikkojen toimintatavat 
muuttuvat, ammatit sekä työpaikat vaihtuvat ja toisilla työ ja työmenetel-
mät ovat murroksessa. Myös määräaikaiset ja tilapäiset työsuhteet lisään-
tyvät työyhteisöissä. Kaikissa näissä tilanteissa osaava ja huolellinen pereh-
dyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvällä perehdytyksellä luodaan 
vahva perusta työntekijän ja työnantajan väliselle yhteistyölle, jolloin työn-
tekijästä muodostuu nopeammin tuottava osa työyhteisöä. (Kangas & Hä-
mäläinen, 2010, s. 1  ̶5) 
 
Myös palkanlaskennan työtehtävät ovat olleet viime vuosina murroksessa. 
Automatisaation ja ohjelmistojen kehitys on ollut nopeaa. Stenbackan ja 
Söderstömin (2018, s. 3) mukaan palkanlaskennassa vain muutos onkin py-
syvää. Verotus, etuudet ja palkanlaskennan vaatimukset muuttuvat vuo-
sittain ja onkin erityisen tärkeää pysyä mukana muutoksessa. Nämä asiat 
luovat omat haasteensa perehdytyksen suunnittelulle ja toteutukselle. 
 
Osa onnistunutta perehdyttämistä on hyvä ja selkeä kirjallinen opas, joka 
toimii työntekijän apuna perehdytysvaiheessa. Usein työtehtävät sisältä-
vät monia eri osa-alueita ja omaksuttavaa tietoa on runsaasti, jolloin työs-
kentelyä helpottaa kirjallinen opas ja ohjeistus, johon voi aina tarvittaessa 
palata. Tämä säästää sekä perehdytettävän että perehdyttäjän aikaa kiirei-
sessä työympäristössä. 

1.1 Aihe ja työn tavoite 

Tämän opinnäytetyön aiheena on palkanlaskennan perehdytysmateriaalin 
kehittäminen ulkoministeriön palkanlaskentaa varten. Työn aihe valikoitui 
toimeksiantajan tarpeesta. Aihe on tilaajalle hyvin ajankohtainen selkeän 
yhtenäisen oppaan puuttuessa ja uusien organisaatiomuutosten myötä. 
Myös ohjelmistot ovat kehittyneet ja automatisaatio lisääntynyt, mikä on 
luonut päivitystarpeen jo olemassa olevalle perehdytysmateriaalille. Ulko-
ministeriön palkanlaskenta sisältää monia erityispiirteitä, joita muilla viras-
toilla ei ole ja siksi kaikkiin työvaiheisiin ei löydy ohjeistusta toimeksianta-
jan intrassa olevista oppaista. Perehdytysopas toimii näin myös jo aikai-
semmin muiden virastojen palkkapalvelusihteerin työtä tehneiden apuna. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on laatia selkeä sähköinen perehdytysopas, 
joka toimii sekä aloittelevien että kokeneempien palkkapalvelusihteerei-
den tukena tehtäessä ulkoministeriön palkanlaskentaa. Oppaan sisältönä 
on perustietoa ulkoministeriön palkanlaskentaan liittyvistä erityispiirteistä 
sekä ulkoministeriön palkanlaskennan keskeisimmät työvaiheet ohjeistuk-
sineen. Opinnäytetyöprosessissa luodaan uutta materiaalia, mutta myös 
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hyödynnetään ja täydennetään jo valmiina olevia ohjeistuksia. Opas sisäl-
tää ohjeita järjestelmien käyttöön ja työmenetelmiin ulkoministeriön eri-
tyispiirteisiin liittyen, mutta perusteita kuten ohjelmiin kirjautumista ei 
työhön sisälly. Myöskään perehdytystä Palkeisiin yrityksenä opas ei sisällä. 
Palkeilla on omat perehdytyssuunnitelmat tätä varten muun muassa Ter-
vetuloa taloon -koulutuksen muodossa, ja järjestelmien peruskäyttöön liit-
tyvää ohjeistusta löytyy toimeksiantajan intrasta. Työ rajataan siis koske-
maan ainoastaan ulkoministeriön palkanlaskennan erityispiirteitä toimek-
siantajan toiveen mukaisesti. 

1.2 Työn toteutustapa ja tutkimusmenetelmä 

Tämä työ on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäytetyön 
tavoitteena on toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, uudelleen järjes-
tely tai järkeistäminen. Työssä yhdistyvät tutkimusviestinnällinen rapor-
tointi ja käytännön toteuttaminen. Työn lopputuloksena syntyy aina konk-
reettinen tuote eli produkti, jonka toteutustapa voi vaihdella tapahtumista 
kirjalliseen oppaaseen. Useimmiten toiminnallisen opinnäytetyön tekemi-
sen vaiheisiin kuuluu myös selvityksen tekeminen. Selvitys on apuna pro-
duktin sisällön luomisessa tai toteutustavan valinnassa. Menetelmänä sel-
vityksessä voidaan käyttää tutkimuksellisia menetelmiä. Ennen tutkimuk-
sen aloittamista on kuitenkin mietittävä huolellisesti mitä tietoja toimin-
nallista opinnäytetyötä varten tarvitaan, miksi tämä tieto on tarpeellinen 
ja keneltä tieto on saatavissa. (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 9, 56  ̶57) 
 
Työn teoriaosuus sisältää perehdytykseen liittyviä perus- ja käytännön asi-
oita, jotta saataisiin kuva siitä, millaista on hyvä perehdyttäminen ja miten 
sen käytännön toteutus kannattaisi tehdä. Palkanlaskennan perusteet ovat 
oma asiakokonaisuutensa, jotta olisi helpompi muodostaa käsitys siitä, 
mitä on tavanomainen palkanlaskenta, ja mitkä ovat palkanlaskentaan si-
sältyviä erityispiirteitä. Viimeisessä osuudessa on tietoa ulkoministeriöstä 
ja ulkoministeriön palkanlaskentaan liittyvistä erityispiirteistä. Tätä samaa 
teoriaosuutta ulkoministeriöön liittyen hyödynnetään myös erillisessä pe-
rehdytysoppaassa. 
 
Tässä työssä käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jolla haetaan 
vastauksia kolmeen keskeisimpään tutkimuskysymykseen:  
 

̶ Mitkä ovat ulkoministeriön palkanlaskennan erityispiirteet?  
̶ Mitä tietoja ulkoministeriön aloitteleva palkkapalvelusihteeri tar-

vitsee?  
̶ Miten perehdytystä voitaisiin kehittää?  

 
Työssä tehdään teemahaastatteluita ulkoministeriön palkanlaskentaa te-
keville palkkapalvelusihteereille. Haastatteluiden tarkoituksena on saada 
vastauksia tutkimuskysymyksiin ja antaa kaikille mahdollisuus päästä vai-
kuttamaan opinnäytetyön tuloksena syntyvään materiaaliin. Haastatelta-
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vana toimii kahdeksan erilaisen työkokemuksen omaavaa palkkapalvelu-
sihteeriä. Haastattelut analysoidaan ja niiden avulla valitaan perehdy-
tysoppaan sisältämiä asioita. 

1.3 Toimeksiantaja 

Työn toimeksiantajana toimii Valtion talous- ja henkilöstöpalvelukeskus 
Palkeet. Palkeet tuottaa valtionhallinnon virastoille, rahastoille, laitoksille 
ja noin 73 000 yksittäiselle työntekijälle talous- ja henkilöstöpalveluja. Pal-
keissa työskentelee tällä hetkellä noin 630 työntekijää kuudessa eri toimi-
pisteessä. Vuosittain palkeissa käsitellään 1,2 miljoonaa ostolaskua, 0,7 
miljoonaa myyntilaskua sekä 1,2 miljoonaa palkkalaskelmaa. Tämän lisäksi 
Palkeilla tarjotaan muun muassa henkilöstöpalveluja. (Palkeet n.d.a)  
 
Palkeet on osa valtiovarainministeriön hallinnonalaa. Päätoimipaikkana 
toimii Joensuu, ja palvelukeskuksen ylintä johtoa edustaa toimitusjohtaja. 
Toimintaperiaatteena on, että Palkeiden tuottamat palvelut ovat maksul-
lisia ja maksuilla katetaan palveluiden tuottamisesta aiheutuneet kustan-
nukset. Maksujen suuruudet määräytyvät asiakkaiden kanssa tehtyjen pal-
velusopimuksien mukaan, joissa on määritelty kaikkien yksittäisten palve-
luiden hinnat. (Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallin-
non palvelukeskuksesta 650/2017) 
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2 PEREHDYTTÄMINEN 

Uuden työn aloittaminen on useimmille jännittävä hetki. Epävarmuutta ai-
heuttavat jo pelkät käytännön asiat, kuten pukeutuminen ensimmäistä 
työpäivää varten. Tärkeintä olisi kuitenkin aloittaa uusien työtehtävien ja  
-tapojen opettelu. Hyvin suunnitellulla perehdytyksellä voidaankin helpot-
taa uusien työtehtävien mukanaan tuomaa jännitystä. (Barr, 2011, s. 5) 
 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joilla työntekijä saa-
daan osaksi työyhteisöä, organisaatiota ja sidosryhmiä sekä hallitsemaan 
omat työtehtävänsä. Perehdyttäminen tulee ajankohtaiseksi silloin kun or-
ganisaatiossa aloittaa uusi työntekijä, tai työntekijä vaihtaa työtehtä-
väänsä organisaation sisällä. Myös pitkien poissaolojen kuten perhevapai-
den jälkeen on hyvä järjestää perehdytystä. Työtehtävän ja työsuhteen 
kesto vaikuttavat perehdyttämisen laajuuteen. Myös työkokemuksen 
määrällä, tulevalla roolilla sekä ammatillisen osaamisen tasolla on vaiku-
tusta perehdytyksen syvyyteen. (Österberg, 2014, s. 115 ̶ 116)  
 
Työnantajan velvollisuus riittävään perehdytykseen määritellään työtur-
vallisuuslaissa. Lain mukaan työnantajan on perehdytettävä työntekijää 
riittävästi työhön, työpaikan olosuhteisiin ja työhön liittyviin välineisiin. Pe-
rehdytyksessä on otettava huomioon työntekijän aikaisempi työkokemus 
ja perehdytystä täydennetään tarvittaessa. Erityisesti laissa painottuvat 
turvalliset työtavat. (Työturvallisuuslaki 738/2002 § 14) 

2.1 Onnistunut perehdyttäminen 

Onnistunut perehdyttäminen on työsuhteen kannalta erittäin tärkeää. Jos 
perehdyttäminen epäonnistuu, voi siitä pahimmillaan aiheutua merkittä-
viä lisäkustannuksia. Uusi työsuhde on työnantajalle iso investointi ja työn-
tekijälle merkittävä tapahtuma elämässä. (Hyria, 2017) Tästä huolimatta 
monet isotkin organisaatiot keskittyvät rekrytointiin ja uusien tekijöiden 
palkkaamiseen, mutta unohtavat perehdytyksen merkityksen. Perehdytys 
on usein hoidettu yhden päivän prosessilla, jossa uutta työntekijää kuor-
mitetaan tiedoilla organisaation toimintatavoista ja erilaisella byrokrati-
alla. Tämänkaltaisen perehdytyksen jälkeen työntekijästä saattaa tuntua 
ylivoimaiselta aloittaa uuden työtehtävänsä parissa. Siksi yritysten pitäisi-
kin ymmärtää, että rekrytoinnin jälkeen työ on vasta puoliksi tehty uutta 
työntekijää palkattaessa. (Barr, 2011, s. 6) 
 
Onnistunut perehdyttäminen tuo mukanaan monia hyviä asioita. Sen tu-
loksena työntekijä pääsee kiinni työtehtäviinsä nopeasti ja alun virheet vä-
henevät. Hyvän perehdytyksen jälkeen myös kollegoilta kyseleminen vä-
henee. Näin säästyy aikaa, kun virheiden korjaaminen vähenee ja vältytään 
toisten työajan jatkuvilta keskeytyksiltä. Myös perehdytettävä tuntee 
olonsa turvallisemmaksi ja positiivisemmaksi, sekä sitoutuu nopeammin 
yrityksen tuottavaksi jäseneksi. (Österberg, 2014, s. 115) Perehdytyksen 
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myötä tulevat tutuiksi työn ja yrityksen asettamat vaatimukset ja työnte-
kijän osaaminen kehittyy erityisesti niillä osa-alueilla (Hyria, 2017). 

2.2 Perehdytyksen käytäntö 

Ensimmäinen askel perehdytyksessä on saada uusi työntekijä tuntemaan 
olonsa tervetulleeksi. Pienet asiat, kuten lounaan järjestäminen ensimmäi-
senä päivänä, auttavat tutustumaan uusiin työkavereihin ja pääsemään 
osaksi työyhteisöä. Esimiehen kannattaa mennä henkilökohtaisesti tapaa-
maan uutta työntekijää heti ensimmäisen päivän alussa. Tämän jälkeen hä-
net on hyvä esitellä tuleville kollegoille. Vasta sitten aletaan käymään läpi 
organisaation yleisiä asioita, kuten palkkaan liittyviä asioita ja muita käy-
täntöjä, sekä esittelemään työpaikkaa. (Barr, 2011, s. 9  ̶10) 

2.2.1 Perehdytyksen suunnittelu 

Perehdytystä varten olisi hyvä aina laatia kirjallinen suunnitelma. Suunni-
telman avulla on helppoa seurata perehdytyksen etenemistä. Kirjallinen 
suunnitelma toimii samalla myös muistilistana, jonka avulla voidaan laatia 
henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma. Henkilökohtaisen perehdytys-
suunnitelman merkitys korostuu erityisesti työhön opastuksen alkuvai-
heessa. Dokumentoitu perehdytyssuunnitelma auttaa myös valvomaan, 
että työturvallisuuden kannalta tärkeät asiat tulevat käytyä läpi. (Hyria, 
2017) 
 
Perehdytyksen suunnittelu on hyvä aloittaa miettimällä, mitkä ovat tavoit-
teet työntekijän osaamisen ja kehittymisen suhteen. Suunnittelussa ote-
taan huomioon käytettävissä olevat resurssit, nykytilanne ja se, mitä toi-
minnassa tavoitellaan. Tämän myötä perehdyttämisen kehittämisen pai-
nopisteet vaihtelevat paljonkin eri organisaatioissa. Toisissa organisaa-
tioissa painopiste voi olla perehdytystaitojen kehittämisessä ja toisissa tii-
mikohtaisten perehdytysprosessien kehityksessä. (Kupias & Peltola, 2009, 
s. 87) 

2.2.2 Työhön opastus 

Työhön opastaminen on iso osa perehdytystä. Se sisältää kaiken työhön ja 
siinä käytettäviin välineisiin liittyvät asiat. Työntekijälle myös kerrotaan 
minkälaisia tietoja ja taitoja työn suorittaminen edellyttää. Yleisimmin pe-
rehdytyksen vastuuhenkilönä toimii lähin esimies, mutta perehdytystä voi-
daan delegoida myös henkilöstölle. (Hyria, 2017) Perehdytyksen aloittami-
sen kannalta on tärkeää, että työntekijän työpiste on valmisteltu jo ennen 
ensimmäistä työpäivää ja sieltä löytyvät kaikki tarvittavat välineet työn-
teon aloittamiseksi. Tarvittavat käyttäjätunnukset ja sähköpostiosoite tuli-
sivat myös olla valmiina. (Barr, 2011, s. 10) 
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Menetelminä työhönopastuksessa voidaan käyttää muun muassa työn-
kiertoa, ristiinkoulutusta ja mentorointia. Työnkierrolla tarkoitetaan me-
netelmää, jossa työntekijä tutustuu yrityksen eri toimintoihin ja yksiköihin 
sekä opettelee samalla eri työtehtävien perustaitoja. Näin työntekijän nä-
kemys yrityksestä kokonaisuutena kehittyy, ja hän tutustuu eri yksiköissä 
työskenteleviin kollegoihinsa. Hänelle myös kehittyy ymmärrys oman pää-
tehtävänsä roolista osana yrityksen toimintaa. Ristiinkoulutuksella taas 
tarkoitetaan sitä, että työntekijät kouluttavat toinen toisiaan omiin työteh-
täviinsä. Näin saadaan laajennettua eri osaamisalueita ja työntekijä voi tar-
vittaessa toimia sijaisena. (Hyria, 2017) 
 
Mentorointi on suosittu perehdytysmenetelmä, jossa kokeneempi työnte-
kijä opastaa ja tukee aloittelevaa työntekijää omissa työtehtävissään. 
Mentori on usein samalla myös työntekijän kollega, joka auttaa myös tu-
tustumisessa työkulttuuriin. Mentori kertoo työpaikan tavoista toimia, 
käyttäytymiskoodeista sekä toimii uuden työntekijän esikuvana. Suhde on 
sitä tasapuolisempi mitä enemmän perehdytettävällä jo on alan ammatil-
lista osaamista. Mentoroinnissa on säännölliset, tasaisin väliajoin jaksote-
tut tapaamiset ja työnantajan velvollisuutena on varata riittävästi resurs-
seja ja aikaa sen toteutukseen. Mentoroinnissa tavoitteena on muodostaa 
avoin ja luottamuksellinen suhde, johon molemmat osapuolet ovat sitou-
tuneet. (Hyria, 2017)  
 
Tärkeintä kuitenkin mentoroinnissa on mentorin osaaminen. Mentorin pi-
tää olla ohjattavaansa osaavampi, vaikka hänen ei välttämättä tarvitse olla 
korkeammassa asemassa organisaatiossa. Mentorointia voidaan toteuttaa 
perehdytettävän lähtökohdat huomioon ottaen, jolloin mentori valitaan 
perehdytettävän tarpeiden mukaan. Mentorointi voi myös lähteä mento-
rin omista lähtökohdista. Tällaisia tilanteita muodostuu, kun halutaan siir-
tää mentorin hiljainen tieto ja osaaminen eteenpäin hänen jäädessä eläk-
keelle tai lähtiessä pois organisaatiosta. Perehdytysmentorointi on tyypil-
lisesti osa perehdytyssuunnitelmaa, mutta perehdytettävä voi joskus myös 
spontaanisti itse valita itselleen mentorin. (Kupias & Salo, 2014) 

2.2.3 Muutosten vaikutus perehdyttämiseen 

Muutoksia on ollut aina, vaikka ne tällä hetkellä ovatkin enemmän esillä. 
Verrattuna aikaisempaan muutokset ovat kuitenkin nopeampia ja vähem-
män yksinkertaisia. Teknologian kehitystä ja tiedon määrän kasvua voi-
daankin pitää suurimpina muutosten tuojina. Työyhteisöissä tapahtuvia 
muutoksia voivat olla uusi esimies, uudenlainen työmenetelmä tai asiak-
kaan vaihtuminen. Varsinkin työtapojen muuttuessa perehdyttäminen tu-
lee ajankohtaiseksi. (Kangas & Hämäläinen, 2010, s. 20) 
 
Muutokset työssä voivat aiheuttaa muutosvastarintaa ja epävarmuutta. 
Tutun työympäristön tai työtavan vaihtuminen voivat luoda turvattomuu-
den tunnetta, joka usein purkautuu negatiivisella tavalla. Työntekijät eivät 
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halua osallistua muutokseen, ja syitä etsitään omalle epävarmuudelle esi-
miehistä tai uusista laitteista. Vastustus tehtävien kierrättämistä tai uusien 
työtapojen käyttöönottoa kohtaan voi olla suurta. Usein taustalla on kui-
tenkin pelko omasta epäonnistumisesta. (Kangas & Hämäläinen, 2010, s. 
20) 
 
Muutosvastarintaa voidaan lievittää hyvällä työhönopastuksella. Uusien 
toimintatapojen käyttöönotto perustellaan hyvin ja opastukseen varataan 
riittävästi aikaa. Keskusteluyhteys perehdyttäjän ja perehdytettävän välillä 
on yksi tärkeimmistä asioista. Perehdytettävää kuunnellaan ja hänen mie-
lipiteitään arvostetaan. Perehdyttäjän pitää myös itse olla hyvin selvillä asi-
oista. Kriittisinkin työntekijä saadaan osaksi muutosta, kun hän saa kysy-
myksilleen vastaukset, mahdollisuuden kokeilla asioita ja riittävän ohjeis-
tuksen. (Kangas & Hämäläinen, 2010, s. 20  ̶21) 

2.2.4 Perehdytyksen arviointi 

Perehdytystä tulee myös arvioida, seurata ja kehittää. Jo perehdytettyjen 
mielipiteitä ja kokemuksia on suositeltavaa hyödyntää kehitettäessä pe-
rehdytysjärjestelmää. Perehdytysvaiheessa on tärkeää käydä keskusteluja, 
joiden avulla arvioidaan toimintaa ja saadaan kehitysideoita, joiden  myötä 
voidaan päivittää perehdytyksen toimintamalleja ja suunnitelmia. Pereh-
dytysjärjestelmää tulee myös ylläpitää siitäkin huolimatta, vaikka työnte-
kijöiden vaihtuvuus olisikin pientä. (Ahokas & Mäkeläinen, 2013) 
  
Työpaikoilla jatkuvasti lisääntyvät nopeat muutokset tuovat mukanaan uu-
sia vaatimuksia perehdytys- ja opastusjärjestelmille. Myös näistä vas-
tuussa olevat henkilöt tarvitsevat koulutusta tehtäväänsä, sillä pelkästään 
ammatillinen osaaminen ei riitä, vaan pitää olla valmiuksia myös arvioida 
ja analysoida töitä ja opastustarvetta. (Ahokas & Mäkeläinen, 2013) 

2.3 Perehdytyksen tukena oleva materiaali 

Usein perehdytettävä arvostaa, kun materiaalia on jo valmiiksi tutustutta-
vaksi työtä aloittaessa. Tärkeimmät työhön liittyvät asiat kannattaa kerätä 
erilliseen materiaaliin, josta työntekijä voi rauhassa tutkia asioita ja tarvit-
taessa palata takaisin työsuhteen edetessä. (Kupias & Peltola, 2009, s. 77) 
Perehdytettävälle voidaan tehdä valmis paketti, joka sisältää tietoa muun 
muassa yrityksestä ja työtehtävistä. Materiaali on hyvä antaa perehdytet-
tävälle heti työsuhdetta solmiessa, jolloin työntekijällä on aikaa opetella 
tarvittavia tietoja ja taitoja jo ennen työsuhteen alkamista. Myös yrityksen 
intranetiin on hyvä olla pääsy heti alussa. On tärkeää antaa työntekijälle 
aikaa rauhassa tutkia ja opetella työtehtäviinsä ja yritykseen liittyviä asi-
oita. (Österberg, 2014, s. 123) 
 



8 
 

 
 

Perehdytysmateriaalina voidaan käyttää erilaisia yritysesitteitä ja -oppaita. 
Hyvää tukimateriaalia ovat myös organisaatiokaaviot, henkilöstön ja yh-
teistyökumppaneiden esittelyt, aikataulut, vuosikellot, käyttöoppaat ja  kä-
sikirjat. Näitä on usein organisaatiolla jo valmiina, ja niitä kannattaa hyö-
dyntää perehdytyksen tukena. (Hyria, 2017) Myös valmiit prosessikaaviot 
ja -kuvaukset voivat toimia hyvänä apuna kokonaiskuvaa hahmoteltaessa. 
Kaavioita voidaan myös yksinkertaistaa perehdytysmateriaalia varten, jol-
loin kokonaiskuvan luominen helpottuu. (Kupias & Peltola, 2009, s. 155) 
 
Perehdytysmateriaaliin työohjeita laadittaessa on hyvä huomioida muuta-
mia ohjetekstiin liittyvä perusasioita. Ohjeita tehdessä on suositeltavaa 
käyttää imperatiivia eli käskymuotoa. Imperatiivi ei tunnu määräilevältä, 
kun annettu toimintaohje on tavoitteen mukaista ja sitä noudattamalla 
päästään haluttuun lopputulokseen. Ohjetta laatiessa on hyvä myös ottaa 
huomioon, että asiat, jotka itselle tuntuvat itsestäänselvyyksiltä, eivät vält-
tämättä ole sitä lukijalle. Siksi kaikki olennaiset vaiheet on hyvä ottaa esille 
ohjetta tehdessä. Ammattisanastoa kannattaa käyttää harkiten ja tarvitta-
essa avata ja selittää käytetyt termit. (Kotimaisten kielten keskus, n.d.) 
 
Ohjeella pitäisi olla selkeä kokonaisrakenne. Kuvaavat väliotsikot, kuvat ja 
eri vaiheiden ja asioiden esittäminen hyvässä järjestyksessä auttavat hah-
motuksessa. Usein toimivin ratkaisu on aikajärjestys, mutta välillä voi olla 
hyvä käsitellä aihepiiri kerrallaan. (Kotimaisten kielten keskus, n.d.) Mate-
riaalin laatiminen vie aikaa, mutta nopeuttaa perehdytysprosessia. Jo ai-
neiston suunnitteluvaiheessa pitäisi kuitenkin ottaa huomioon, kuka vas-
taa materiaalin päivityksestä ja ajantasaisuudesta ja kuinka usein tarkistuk-
sia tehdään. Kaikkiin ohjeisiin on syytä merkitä valmistumispäivämäärät, 
jotta vanhat ja uudet versiot eivät sekoitu keskenään. (Kangas & Hämäläi-
nen, 2010, s. 7) 
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3 SÄHKÖINEN PALKANLASKENTA 

Palkkahallintoprosessit ovat yksi eniten työaikaa vaativista talouden pro-
sesseista. Palkanlaskentaprosessi on monivaiheinen, jota usein tehoste-
taan erilaisilla automatisoinneilla. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä palk-
kahallinto on monesti osa taloushallintoa, mutta suurissa yrityksissä se toi-
mii useimmiten taloushallinnon rinnalla ja on osa henkilöstöhallintoa. Palk-
kahallinnolla on kuitenkin yhteyksiä taloushallinnon prosesseihin kuten 
pääkirjanpitoon tai raportointiin. Myös erilaiset viranomaisille toimitetta-
vat tiedot ja ilmoitukset ovat osa palkkahallintoa. (Lahti & Salminen, 2014, 
s. 135  ̶136) 

3.1 Palkanlaskennan perusteet 

Henkilöstöhallinto, johon usein palkkahallinto ja palkanlaskenta on liitetty, 
on käsitteenä laaja ja sen työtehtävät ovat monipuoliset. Tehtävät vaihte-
levat rekrytoinnista ja henkilötietojen ylläpidosta henkilöstökoulutuksen 
suunnitteluun ja yhteistoiminta menettelystä sopimiseen. Palkkahallinnon 
työtehtäviä ovat muun muassa palkkojen laskenta, todistusten ja hake-
musten laatiminen sekä tietojen toimittaminen sidosryhmille. (Kouhia-
Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä & Turunen, 2017, s. 10  ̶11) 
 
Henkilöstö- ja palkkahallinnon ydinprosessi on itse palkanlaskenta. Palkan-
laskijalta vaaditaan monia eri taitoja. Pelkkä palkanlaskennan tekninen 
osaaminen ei riitä, vaan on tunnettava siihen liittyvä lainsäädäntö, lainsää-
dännön muutokset sekä palkanlaskennan ohjelmistoja. Tämän lisäksi pal-
kanlaskijalta vaaditaan asiakaspalvelutaitoja, säännösten tulkintataitoja ja 
hienotunteisuutta käsitellä palkansaajille tärkeitä tietoja. (Kouhia-Kuusisto 
ym., 2017, s. 11) 
 
Palkanlaskennan kannalta keskeisiä lakeja ovat muun muassa työsopimus-
laki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Tämän lisäksi siihen vaikuttavat käytet-
tävä työehtosopimus, solmitut työsopimukset, työsäännöt ja työpaikalla 
syntyneet käytännöt. Työpaikalla voi olla omia käytäntöjä esimerkiksi lo-
marahan maksamisesta, kunhan se ei ole ristiriidassa lainsäädännön tai 
työehtosopimuksen kanssa. (Kouhia-Kuusisto ym., 2017, s. 11) 

3.1.1 Palkan muodostuminen 

Monien työehtosopimusten mukaan palkka koostuu työtehtävien perus-
teella määritellystä tehtäväkohtaisesta palkanosasta sekä henkilön osaa-
misen mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta. Tällöin on 
kyseessä aikapalkka, joka on etukäteen sovittu ja kiinteä. Aikapalkkoja ovat 
sekä tunti- että kuukausipalkka. Palkka voi määräytyä myös suoriteperus-
teisesti, jolloin on kyse työmäärän perusteella laskettavasta urakkapal-



10 
 

 
 

kasta tai työtuloksen perusteella maksettavasta palkkiopalkasta. Provisio-
palkkaus, jota yleisesti myyntityössä käytetään, kuuluu myös palkkiopalk-
kaukseen. Peruspalkkaustapojen lisäksi voidaan käyttää myös yrityskohtai-
sia kannustavia palkkaustapoja kuten tulospalkkioita. (Kouhia-Kuusisto 
ym., 2017, s. 18 ̶ 21) 
 
Luontoisedut ovat työnantajan omistamia tai vuokraamia etuja, jotka luo-
vutetaan työntekijälle käytettäväksi. Yleisimpiä näistä ovat puhelin-, ra-
vinto-, auto- ja asuntoetu. Luontoisedut ovat osa työntekijän kokonais-
palkkaa ja niistä maksetaan veroa (kuva 1).  Veron laskemista varten luon-
toisedulle annetaan raha-arvo, jonka verohallinto vahvistaa vuosittain. 
Henkilökuntaedut ovat verovapaita, jos ne täyttävät verohallinnon asetta-
mat ehdot. Verovapaita edut ovat, kun ne ovat kaikille organisaation työn-
tekijöille samat ja niiden rahallinen arvo on kohtuullinen. Jos etu ei täytä 
näitä ehtoja, täytyy niistä suorittaa ennakonpidätys. Tyypillisiä verovapaita 
etuja ovat esimerkiksi liikunta- ja kulttuurisetelit. (Stenbacka & Söder-
ström, 2018, s. 26, 32, 54) 
 
Peruspalkan lisäksi palkka voi muodostua erilaisista palkanlisistä. Palkanli-
siä voivat olla ylityölisät ja olosuhdelisät ja monilla aloilla esimerkiksi kieli-
taidosta ja kertyneistä palveluvuosista maksetaan lisiä. Näiden lisäksi palk-
kiot ja työntekijöiden bonukset voidaan lukea palkanlisiksi. (Stenbacka & 
Söderström, 2018, s. 24  ̶25) 
 

 

Kuva 1. Esimerkki palkan muodostumisesta (mukailtu lähteestä Sten-
backa & Söderström, 2018, s. 18 ̶ 26) 

3.1.2 Ennakonpidätys 

Työ- ja virkasuhteessa ansaitusta palkasta on pidätettävä ennakonpidätys. 
Ennakonpidätyksen alainen palkka koostuu rahapalkasta, rahanarvoisista 
eduista ja vastikkeista, verovapaan korvausmäärän ylittävistä matkustus-
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kustannusten korvauksista sekä henkilökuntaeduista, jotka ylittävät tavan-
omaisen ja kohtuullisen määrän. Ennakkoperintälaissa mainitut palkkiot 
kuten kokouspalkkiot ovat myös ennakonpidätyksenalaista tuloa. Toimek-
siantosuhteessa ansaitut palkkiot eivät ole palkkaa, eikä niistä peritä enna-
konpidätystä, jos henkilö kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Ennakonpidä-
tys suoritetaan palkansaajan henkilökohtaisen veroprosentin mukaan. Ve-
roprosentti lasketaan tulojen ja valtion- sekä kunnallisverotuksessa suori-
tettavien vähennysten perusteella. Ennakonpidätysprosentti muodostuu 
valtion tuloverosta, kunnallisverosta, YLE-verosta, sairaanhoito- ja päivä-
rahamaksusta sekä evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuu-
luvilla kirkollisverosta. (Kouhia-Kuusisto ym., 2017, s. 36  ̶37) 

3.1.3 Sosiaalivakuutusmaksut 

Kaikki palkanmaksajat, kotitaloudet ja yksityishenkilöt mukaan lukien, ovat 
velvollisia maksamaan sosiaalivakuutusmaksuja. Erilaisia vakuutusmaksuja 
on viisi ja ne lasketaan prosentteina ennakonpidätyksen alaisista palkoista. 
(Stenbacka & Söderström, 2018, s. 86) 
 
Työnantajan on maksettava sairausvakuutusmaksua kaikista 16  ̶67 vuoti-
aista työntekijöistään, jotka kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin. Työn-
antaja laskee maksun työntekijöiden ennakonpidätyksen alaisista kalente-
rikuukauden aikaisista palkoista sekä maksaa ja ilmoittaa sen seuraavan 
kuukauden 12. päivään mennessä Verohallinnolle. Tietyistä henkilökohtai-
sista korvauksista, kuten kokouspalkkioista ei tarvitse maksaa sairausva-
kuutusmaksua. (Stenbacka & Söderström, 2018, s. 86  ̶87) 
 
Yksityisen alan työnantajalla on velvollisuus ottaa työntekijöilleen työelä-
kevakuutus. Kaikki 18 ̶ 67-vuotiaat työntekijät on vakuutettava. Työeläke-
vakuutusmaksujen maksamiseen osallistuvat niin työntekijä kuin työnan-
taja. Työnantajan velvollisuutena on pidättää maksu palkasta ja ilmoittaa 
maksujen suuruus tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitettujen maksujen 
perusteella eläkelaitos laskuttaa maksut työnantajalta. (Stenbacka & Sö-
derström 2018, 88) Julkisen sektorin työntekijät ovat vakuutettuja julkis-
ten alojen eläkelain mukaan. Kunta-alan, valtion, Ahvenanmaan, Kelan ja 
evankelisluterilaisen kirkon eläketurvasta vastaa Keva. (Keva, 2018, s. 4) 
 
Työttömyysvakuutusmaksua maksavat niin työntekijä kuin työnantaja sa-
maan tapaan kuin työeläkemaksuissa. Työttömyysvakuutusmaksua mak-
setaan kaikista 17 ̶ 65-vuotiaista työntekijöistä ja sillä rahoitetaan työttö-
myyskorvauksia. (Stenbacka & Söderström, 2018, s. 89) 
 
Useimpien työnantajien on otettava työntekijöilleen työtapaturma- ja am-
mattitautivakuutus jostakin vahinkovakuutusyhtiöstä. Vakuutusmaksun 
suuruuteen vaikuttavat vakuutusyhtiön valinta sekä työn vaarallisuus. Va-
kuutuksen liitännäiseksi on myös otettava ryhmähenkivakuutus, mikäli 
työnantajaa koskevassa työehtosopimuksessa on näin määritelty. (Sten-
backa & Söderström, 2018, s. 88 ̶ 89) Valtion työntekijöitä ei kuitenkaan 
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ole työtapaturmavakuutettu, vaan valtion työssä aiheutuneet työtapatur-
mat ja ammattitaudit korvataan valtion varoista ja maksajana toimii Valti-
onkonttori. Valtiolla ei siis ole vakuuttamisvelvollisuutta. (Työtapaturma- 
ja ammattitautilaki 2015/459 § 3, 207) 
 

3.2 Kansallinen tulorekisteri 

Vuoden 2019 alusta siirryttiin käyttämään kansallista tulorekisteriä. Työn-
antaja on velvollinen ilmoittamaan maksetut palkat palkansaajakohtaisesti 
viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoitettavia tietoja ovat 
rahapalkat, kustannusten korvaukset, palkkaennakot sekä luontoisedut. 
Jos maksetaan ainoastaan luontoisetuja, voidaan tiedot ilmoittaa vasta 
maksukuukautta seuraavan kuun viidenteen päivään mennessä. (Sten-
backa & Söderström, 2018, s. 67)  
 
Tulorekisteriin voidaan tehdä ilmoitus kahdella tavalla. Tapa yksi on kevy-
empi rahapalkkojen ilmoittamisen vähimmäistaso, joka sisältää eri tulola-
jien yhteissumman. Toisessa suositellussa ilmoitustavassa tulolajit ilmoite-
taan eritellysti. Tällöin rekisterin käyttäjät pystyvät paremmin hyödyntä-
mään sen sisältämiä tietoja. Vuonna 2019 rekisterin käyttäjiä ovat Kela, 
Verohallinto, työttömyysvakuutusrahasto sekä työeläkelaitokset. Vuonna 
2020 mukaan tulevat myös muun muassa kunnat ja työttömyyskassat. Il-
moittamisen tulorekisteriin voi tehdä eri tavoin. Tiedot voivat siirtyä suo-
raan palkkajärjestelmästä, tai sitten tiedot voidaan toimittaa joko lataa-
malla sähköinen tiedosto tai täyttämällä manuaalisesti verkkolomakkeen 
tulorekisterin sivuilla. Vain erityisestä syystä tiedot voidaan toimittaa pa-
perilomakkeella. (Stenbacka & Söderström, 2018, s. 68 ̶ 69) 

3.3 Sähköisen palkanlaskennan toteutus 

Palkanlaskennan prosessi alkaa palkka-aineiston keräämisestä työnteki-
jöiltä. Tämä sisältää muun muassa työsuoritteet sekä muut tapahtumat ku-
ten sairauspoissaolot. Tapahtumiin merkitään varsinkin suuremmilla yri-
tyksillä lisäksi vielä tarvittavat raportointi- ja kohdistustiedot. Usein esimie-
het hyväksyvät tiedot ennen niiden tallentamista palkanlaskentajärjestel-
mään. (Lahti & Salminen, 2014, s. 138 ̶ 139) Aineiston toimittamiselle on 
määriteltävä tarkat toimitusajat, jotta tiedot saadaan ajoissa siirrettyä jär-
jestelmiin. Tämä korostuu erityisesti ulkoistetussa palkkahallinnossa, jossa 
toimeksiantajan säntillisyys on erittäin tärkeää. (Mäkinen, 2013)  
 
Tietojen keruun jälkeen alkaa tulkintavaihe, jossa tiedot muutetaan ylei-
simmin palkkalajeiksi, joiden perusteella palkanlaskenta tapahtuu. Tul-
kinta voidaan tehdä erilaisten ohjelmistojen avulla tai manuaalisesti, jol-
loin palkanlaskija käsin laskee ja tallentaa tiedot palkkaohjelmaan. (Lahti & 
Salminen, 2014, s. 138  ̶139) Aineiston esikäsittelyssä korostuu palkanlas-
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kijan ammattitaito. Perustyöaikaa, ylitöitä, vuosilomia, muutosverokort-
teja ja muuta palkanlaskentaan liittyvää aineistoa käsitellessä on palkan-
laskijan hallittava suuri määrä erilaisia sääntöjä ja määräyksiä. Tulkinta-
vaihe onkin merkittävän vaihe palkkakauden palkanlaskennan onnistumi-
selle. (Mäkinen, 2013) 
 
Seuraava vaihe on itse palkanlaskenta. Jos tietojenkeruuvaiheessa on 
saatu tarvittavat ja oikeelliset tiedot, on palkanlaskenta automaattinen ja 
tehokas vaihe järjestelmän toimiessa. Automatisoidussa palkanlasken-
nassa tehdään ajo tai suoritus, joka tekee automaattisesti palkasta tarvit-
tavat vähennykset ja laskee nettopalkan määrän. Tämän jälkeen toimite-
taan tarvittavat raportit ja tiedot palkansaajille, viranomaisille sekä yrityk-
sen sisäisille tahoille. (Lahti & Salminen, 2014, s. 140) 
 
Palkanlaskentaan on tarjolla erilaisia ohjelmistoja ja ratkaisuja. Esimerkiksi 
työajanhallinta voi olla integroituna järjestelmään tai oma erillinen ohjel-
mansa, josta tiedot siirtyvät masterdatana itse palkanlaskentaan. Myös lo-
matiedot voidaan kerätä erillisen lomasuunnitteluohjelmiston avulla, jo-
hon työntekijät tallentavat lomatoiveensa. Esimiehen hyväksynnän jälkeen 
lomien tiedot siirtyvät palkanlaskentaan. Ylityöt voidaan laskea joko erillis-
lomakkeilla tai työaikatietoihin perustuen. On yrityskohtaista, mikä toimii 
parhaiten ja millä saavutetaan suurin tehokkuus. (Lahti & Salminen, 2014, 
s. 144 ̶ 145) Palkanlaskentajärjestelmän ominaisuuksilla on suuri merkitys 
työn tehokkuuden kannalta. Kaikki järjestelmän mahdollisuudet kannattaa 
ottaa käyttöön, vaikka perustaminen ja taustatietojen tallennus onkin työ-
lästä ja aikaa vaativaa. Seurauksena palkkakausikohtainen työ tehostuu ja 
virheiden määrä vähenee. (Mäkinen, 2013) 
 
Ulkoista palkkahallintoa käytettäessä voidaan toimeksiantosopimukseen 
sisällyttää myös erilaisia palveluita varsinaisen palkkakausikohtaisen pal-
kanlaskennan lisäksi. Lisäpalveluita voivat olla esimerkiksi Kela-korvausten 
haku, lopputilin käsittely, pakolliset vuosi-ilmoitukset sekä kansainväliset 
palkat. Näihin kaikkiin liittyy myös lainsäädännössä paljon erilaisia mää-
räyksiä ja lisäksi on otettava huomioon myös eri alojen työehtosopimuk-
set. Varsinkin kansainvälinen lainsäädäntö tuottaa jopa alan asiantunti-
joille haasteita. (Mäkinen, 2013) 
 
Jotta ulkoistetulle palkanlaskentaprosessille voidaan tehdä laadunvarmis-
tusta, on koko prosessista tehtävä tarkat kuvaukset ja eri vaiheille luotava 
omat sisäiset sääntönsä. Prosessin on oltava yhteneväinen ja dokumen-
toitu. Työläisiin ja kriittisiin työvaiheisiin on kiinnitettävä erityisesti huo-
miota. Erityishuomiota vaativat myös asiakaskohtaiset poikkeamat, jotka 
on tapahtuessaan dokumentoitava. Jos poikkeamat eivät ole välttämättö-
miä, pitäisi ne poistaa prosessista tai muuten niistä muodostuu toiminta-
tapa, joka jatkuessaan syrjäyttää sen, mitä alun perin asiakkaan kanssa on 
sovittu. Tärkeintä laadunvarmistuksessa on kuitenkin yksityiskohtainen 
palvelukuvaus, jota noudattamalla laaduntarkkailu on helpompaa ja palve-
lun laatu pysyy korkeatasoisena. (Mäkinen, 2013) 
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3.4 Palkanlaskenta palkeissa 

Palkanlaskentaa kuten monia muitakin henkilöstö- ja taloushallintoon liit-
tyviä prosesseja toteutetaan Palkeissa Kieku-ratkaisun avulla. Kieku on Pal-
keiden omistama ja kehittämä tietojärjestelmä. Henkilöstöhallinnon osa-
alueista Kieku sisältää palvelussuhteen, työaikojen ja osaamisen hallinnan 
sekä palkanlaskennan. Erilaisia henkilöstöhallintoon liittyviä sovelluksia on 
Kieku-järjestelmässä viisi; SAP HCM, Palvelusaikalaskenta, Lomasuunnit-
telu, Ajanhallinta sekä Palkat. (Palkeet, n.d.b) 
 
Näistä ohjelmistoista SAP HCM:ssä ylläpidetään henkilötietoja. Järjestelmä 
sisältää muun muassa tiedot henkilöiden palkan määräytymisestä, poissa-
oloista ja aikaisemmasta työhistoriasta. Välitaulun kautta nämä tiedot siir-
tyvät Palkat-järjestelmään, jossa varsinaiset palkka-ajot suoritetaan ja hen-
kilön palkka muodostuu. Lisäksi Lomasuunnittelusta ja Ajanhallinnasta tie-
dot siirtyvät omien liittymiensä kautta Palkkoihin ennen palkka-ajoja. 
Palkka-ajojen jälkeen Palkat-järjestelmästä lähetetään tiedot palkka-ai-
neistosta suoraan sidosryhmille (kuva 2). Näin muun muassa pankki ja ve-
rottaja saavat tiedot palkanmaksusta. (Kivioja, 2014)  
 

 

Kuva 2. Henkilöstöhallinnon tietomalli (Kivioja, 2014) 
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4 ULKOMINISTERIÖN PALKANLASKENNAN ERITYISPIIRTEET 

Ulkoasiainhallinnossa työskentelee noin 2400 henkilöä erilaisissa työteh-
tävissä. Vuonna 2017 ulkoministeriön henkilöstökulut olivat yhteensä yli 
116 miljoonaa euroa. Näistä henkilöstökulujen eli palkkojen ja palkkioiden 
osuus oli noin 99,5 miljoonaa euroa ja henkilösivukulujen osuus 17 miljoo-
naa euroa. (Ulkoministeriö, 2018, s. 37, 60)  
 
Ulkoministeriön palkanlaskentaa hoidetaan Palkeissa useamman henkilön 
toimesta palkkatiimissä käytössä olevalla Kieku-järjestelmällä. Tämän li-
säksi ulkoministeriö on ensimmäisten joukossa ottanut käyttöön Palkeiden 
tarjoaman HR lisäpalvelun, jolloin myös osa henkilöstöasiantuntijoiden 
tehtävistä hoidetaan Palkeissa. Tässä kappaleessa kerrotaan ulkoministe-
riöstä ja tärkeimmistä ulkoministeriön palkanlaskennan erityispiirteistä.  

4.1 Ulkoministeriön esittely 

Ulkoministeriön tehtävänä on Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja tur-
vallisuuden edistäminen sekä toimia oikeudenmukaisen ja turvallisen maa-
ilman puolesta. Keskeisimmin ulkoministeriö toimii ulko- ja turvallisuuspo-
litiikassa, kauppa- ja kehityspolitiikassa sekä ulkopoliittisesti merkittävissä 
kansainvälisissä asioissa ja kansainvälisissä suhteissa. (Ulkoministeriö, 
n.d.a) 
 
Ulkoministeriön organisaation kuuluvat ulkomaankauppa- ja kehitysminis-
teri, pohjoismaisen yhteistyönministeri sekä ministeriön päällikkönä toi-
miva ulkoministeri. Neljä alivaltiosihteeriä ja kansliapäällikkönä toimiva 
valtiosihteeri muodostavat yhdessä ulkoministeriön korkeimman virka-
miesjohdon. Ministeriö on jaettu kahdeksaan eri osastoon vastuualueiden 
mukaan sekä neljään maantieteelliseen alueosastoon. Tämän lisäksi minis-
teriössä on viestintäosasto sekä osastojaon ulkopuolisia toimintoja kuten 
kansalaispalvelut ja talousyksikkö. Myös ulkomaanedustustot toimivat ul-
koministeriön alaisuudessa. (Ulkoministeriö, n.d.a) 
 
Suomella on ulkomaanedustustoja 90 eri toimipisteessä ympäri maailmaa 
(kuva 3). Näistä 73 on suurlähetystöjä, viisi pääkonsulaattia, viisi pysyvää 
edustustoa kansainvälisissä järjestöissä, kaksi yhteystoimistoa, kaksi pää-
konsulaattiin kuuluvaa toimipistettä, yksi konsulitoimipiste, yksi erityis-
edustusto sekä yksi konsulaatti. Näissä toimipisteissä työskentelee yli 500 
lähetettyä virkamiestä sekä noin tuhat asemamaista palkattua henkilöä. 
Edustustojen tehtävänä on edistää Suomen ja suomalaisten etuja maail-
malla. Tehtävät voivat olla yleisiä poliittisia tehtäviä tai viranomaistehtä-
viä. Kaikilla edustustoilla on lain määrittelemät perustehtävät, mutta teh-
tävien painotuksen vaihtelevat sijaintimaiden mukaan. (Ulkoministeriö, 
n.d.b) 
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Kuva 3. Suomen edustustoverkko maailmalla, syksy 2018 (Ulkoministe-
riö 2018) 

4.2 Ulkoministeriö työnantajana 

Valtion palveluksessa olevat henkilöt ovat joko virka- tai työsuhteisia ja 
heidän työehtonsa määräytyvät valtion virka- ja työehtojen mukaisesti. Ul-
koministeriön tehtävien hoitamiseen on kuitenkin muutamilta osin sää-
detty erillisiä määräyksiä koskien esimerkiksi työaikoja ulkomaanedustuk-
sessa, johon ei sovelleta Suomessa voimassaolevaa työaikalakia. (Valtiova-
rainministeriö, 2018, s. 33, 110) Virkasuhdetta voidaan pitää valtion perus-
palvelusuhteena ja siitä säädetään virkamieslaissa. Työsopimussuhteisilla 
taas noudatetaan työsopimuslakia. (Etelälahti, Kiviniemi, Strömberg & 
Vehkamäki, 2008, s. 152) 
 
Palkkaus valtion työtehtävissä määräytyy valtion palkkausjärjestelmän 
(VPJ) mukaisesti. Peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuuden ja henki-
lökohtaisen työsuorituksen perusteella. Jokainen virasto tekee omiin teh-
täviinsä ja olosuhteisiinsa sopivan palkkausjärjestelmän, joka ottaa huomi-
oon viraston tuloksellisen toiminnan ja yleisen työmarkkinoiden palkkaus-
tason. (Etelälahti ym., 2008, s. 164) Ulkoministeriöllä on oma palkkausjär-
jestelmänsä, jonka lisäksi maksetaan erilaisia ulkomaanedustuksen kor-
vauksia, joista kerrotaan myöhemmin tarkemmin. 
 
Rekrytointi ulkoministeriölle tapahtuu pääasiallisesti kahdella eri yh-
teishaulla. Kansainvälisten asioiden valmennuskurssin eli Kavakun kautta 
on mahdollista päästä diplomaattiuralle, joka tarjoaa mahdollisuuden 
työskennellä erilaisissa kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Hallin-
touran kurssille eli Halkuun rekrytoidaan erilaisiin hallintouraan liittyviin 
työtehtäviin, jotka voivat olla esimerkiksi assistentti- tai kansalaispalvelun-
tehtäviä. Sekä diplomaatti- että hallintouraan kuuluu säännöllinen keski-
määrin 3  ̶ 4 vuoden työjaksoista koostuva tehtäväkierto niin kotimaassa 
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kuin ulkomaanedustuksessa. Näiden lisäksi ministeriössä työskentelee eri-
tyisvirkamiehiä muun muassa lakimiehinä ja ylitarkastajina sekä työsopi-
mussuhteisia työntekijöitä. (Valtiolle.fi, 2014) 

4.3 Lähetetty henkilöstö 

Lähetetty henkilöstö koostuu virka- tai työsuhteisista henkilöistä, jotka 
työskentelevät määräaikoja ulkomaanedustuksessa, mutta kuitenkin pää-
osan työurastaan ministeriössä.  He ovat Wienin yleissopimuksen mukaan 
vapautettuja asemamaassa voimassa olevasta työlainsäädännöstä ja hei-
hin sovelletaan ainoastaan Suomen lainsäädäntöä ja Suomen virka- ja työ-
ehtosopimuksia. (Valtioneuvoston oikeuskansleri, 2014, s. 1) 
 
Suomen kansalaiset, jotka palvelevat Suomen ulkomaan edustustoissa, 
ovat siis yleisesti verovelvollisia, jos he kuuluvat lähetettyihin virkamiehiin 
ja heitä verotetaan niin Suomesta kuin ulkomailta saaduista tuloista. Täl-
löin työntekijän palkasta toimitetaan yleensä normaali ennakonpidätys. 
Kuuden kuukauden sääntöä ei sovelleta, eikä työskentelyvaltiolla suurim-
massa osassa tapauksia ole palkkatulon verotusoikeutta. (Verohallinto, 
2014) Ulkomailla työskennellessään Suomen valtion lähettämät virkamie-
het kuuluvat ilman aikarajoitusta Suomen sosiaaliturvaan. Virkamiehet säi-
lyttävät oikeutensa sosiaaliturvaan ilman erillisiä hakemuksia. Työnantaja 
tekee ilmoitukset eläketurvakeskukselle ulkomaille tehtävästä työkomen-
nuksesta silloin, kun se suuntautuu EU- tai ETA-maihin tai sosiaaliturvaso-
pimusmaihin. Tällä hetkellä Suomella on sosiaaliturvasopimus Pohjoismai-
den, Yhdysvaltojen, Kanadan, Chilen, Israelin, Australian, Intian, Kiinan ja 
Etelä-Korean kanssa. Perheenjäsenten on kuitenkin useimmissa tapauk-
sissa haettava kuulumista sosiaaliturvaan. (Kela, 2018) 
 
Sairausvakuutuslain mukaan Suomen ulkomaanedustustossa palveleva lä-
hetetty henkilöstö, joilla on Suomen kansalaisuus, on vakuutettu Suo-
messa. Myös Suomen kansalainen, joka on välittömästi ennen palvelus-
suhteen alkua asunut Suomessa ja työskentelee valtion päätoimisessa pal-
veluksessa tai on päätoimisesti työskentelevän virkamiehen yksityispalve-
lija, on vakuutettu Suomessa. EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaan valtion 
ja julkisyhteisön palveluksessa oleva EU/ETA-maahan lähetetty henkilöstö 
on työ- tai palvelussuhteen kestosta riippumatta vakuutettu lähtövalti-
ossa. (Verohallinto, 2014) 

4.4 Ulkomaan edustuksen korvaukset 

Ulkomaanedustuksesta maksetaan laissa määriteltyjä korvauksia. Osa kor-
vauksista maksetaan kuukausittain 15. päivänä ja osa kertaluontoisina kor-
vauksina, kun oikeus korvaukseen syntyy. Kuukausittain maksettavia koro-
tuksia ovat paikalliskorotukset, olosuhdekorvaukset sekä puoliso- ja lapsi-
korotukset. Näiden lisäksi voidaan maksaa myös varustautumis-, muutto-, 



18 
 

 
 

asunto-, koulutus-, päivähoito-, matka- sekä muita korvauksia. (Ulkoasian-
ministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista 1048/2010) Ulko-
maanedustuksen korvauksia ei katsota veronalaiseksi tuloksi (Verohal-
linto, 2018). 
 
Edustusto päättää asunto-, muuttomatka-, kotilomamatka-, tapaamis-
matka-, hautajaismatka- sekä edustuskorvauksien myöntämisestä, mutta 
muiden korvauksien kohdalla ratkaisuvalta on ulkoministeriöllä. Ulkomi-
nisteriö myös päättää korvauksissa käytetyn valuutan. (Ulkoasianministe-
riön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista 1048/2010) Ulkoministeriö 
käsittelee korvauksia asettamalla ulkomaanedustuksen korvauslautakun-
nan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan tehtävänä on käsitellä kor-
vausten myöntämisiin liittyvät asiat. (Laki ulkomaanedustuksen korvauk-
sista 596/2006) 
 
Virkamies hakee ulkomaanedustuksen korvauksia hakemuksella, joka on 
tehtävä viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hänellä on alkanut 
oikeus korvaukseen. Virkamiehellä on velvollisuus ilmoittaa kaikista mak-
samisperusteisiin vaikuttavista olosuhdemuutoksista välittömästi. Myös 
määräaikaisissa virkasuhteissa olevilla on oikeus täysimääräisiin korvauk-
siin lukuun ottamatta varustautumiskorvausta, jota maksetaan 50 % nor-
maalin varustautumiskorvauksen määrästä. (Laki ulkomaanedustuksen 
korvauksista 596/2006) 

4.4.1 Paikallis- ja olosuhdekorvaukset 

Paikalliskorotuksen laissa määritelty perusarvo määräytyy virkanimikkeen 
ja tehtävän perusteella. Tämän lisäksi perusarvoon vaikuttaa asemamaalle 
määritelty kalleuskerroin. Puolison asuessa asemamaassa paikalliskoro-
tukseen kuuluu puolisokorotus, joka on aina 24 prosenttia diplomaattisen 
edustuston päällikön paikalliskorotuksen määrästä huolimatta virkamie-
hen virkanimikkeestä tai tehtävästä. Puolisokorotuksen määrään voi kui-
tenkin vaikuttaa alentavasti puolison kalenterivuoden 18 000 euroa ylittä-
vät palkka- ja palkkaan rinnastettavat ansiotulot. Puolison muuttaessa kes-
ken kalenterivuoden asemapaikalle tai pois suhteutetaan tulorajat sen mu-
kaan. Puolison saadessa tuloja voidaan puolisokorotuksen maksaminen 
keskeyttää, kunnes saadaan selvyys todellisesta tulojen määrästä. Puoliso-
korotuksen maksaminen lakkautetaan seuraavan kuun alusta, jos puoliso 
muuttaa pois  yhteisestä asunnosta. Myös jokainen virkamiehen asema-
maassa asuva lapsi korottaa paikalliskorotusta 7 prosenttia diplomaattisen 
edustuston päällikön paikalliskorotuksen määrästä. (Ulkoasianministeriön 
asetus ulkomaanedustuksen korvauksista 1048/2010) 
 
Sijaistavalle edustuston päällikölle tai väliaikaiselle johtavalle virkamie-
helle maksetaan 25 prosenttia paikalliskorotuksen lisäystä. Vajaan kalen-
terikuukauden paikalliskorotuksen määrä lasketaan jakamalla paikallisko-
rotukset kyseisen kalenterikuukauden päivien lukumäärällä. (Ulkoasianmi-
nisteriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista 1048/2010) 
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Paikalliskorotusten lisäksi voidaan maksaa olosuhdekorvausta niissä ase-
mamaissa, joilla on vahvistettu olosuhdeluokitus ja korvausmäärä. Puoli-
son ollessa mukana korotetaan olosuhdekorvausta 50 prosentilla ja jokai-
nen mukana oleva lapsi korottaa korvausta 25 prosenttia. (Ulkoasianminis-
teriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista 1048/2010) Olosuhdekor-
vausta maksetaan, jos haitalliset olosuhteet liittyvät asemapaikan etäisyy-
teen, turvallisuuteen, viihtyvyyteen tai terveyteen. (Laki ulkomaanedus-
tuksen korvauksista 596/2006) 

4.4.2 Varustautumis- ja muuttokorvaus 

Varustautumiskorvaus määräytyy virkanimikkeen tai tehtävän vaatimus-
ten mukaisesti. Virkamies on oikeutettu täysimääräiseen varustautumis-
korvaukseen, jos hänet määrätään ulkomaanedustukseen ensimmäisen 
kerran, määräys koskee diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin 
päällikön tehtävää ja hänelle on edellisen kerran maksettu varustautumis-
korvausta yli kymmenen vuotta sitten.  Toimikauden pituuden on oltava yli 
18 kuukautta. Jos toimikausi on alle 18 kuukautta, maksetaan korvauksesta 
50 prosenttia. Korvausta korotetaan 20 prosentilla puolison muuttaessa 
mukana. Jokainen mukana muuttava lapsi korottaa korvausta 10 prosent-
tia. Perheenjäsenen täytyy tällöin muuttaa puolen vuoden kuluessa virka-
miehen tehtävän alkamisesta ja asua samassa taloudessa vähintään yh-
dentoista kuukauden ajan. (Ulkoasianministeriön asetus ulkomaanedus-
tuksen korvauksista 1048/2010) 
 
Muuttokorvaus määräytyy laissa määriteltyjen laskennallisten muuttokuu-
tioiden perusteella muutettaessa kalustamattomaan asuntoon. Puolisoko-
rotus muuttokorvauksissa on seitsemän ja lapsikorotus viisi kuutiometriä. 
Euroopassa sijaitsevien kalustettujen asuntojen laskennallisten muutto-
kuutioiden määrä on viisi ja Euroopan ulkopuolella sijaitsevien kymmenen 
kuutiometriä. Myös muuttoreitti määrittelee korotuksen määrän. Ulkoasi-
ainministeriö voi maksaa erityisistä syistä myös suurempaa muuttokor-
vausta, jos korvaus ei riitä kattamaan kaikkia muutosta aiheutuneita kus-
tannuksia. (Ulkoasianministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauk-
sista 1048/2010) 
 
Sekä varustautumis- että muuttokorvaus voidaan maksaa enintään neljä 
kuukautta ennen virkamiehen siirtoa tai toimikauden alkamista. Puolison 
ja lasten osalta korvaukset voidaan maksaa aikaisintaan neljä kuukautta 
ennen heidän muuttoaan asemapaikalle. (Ulkoasianministeriön asetus ul-
komaanedustuksen korvauksista 1048/2010) 

4.4.3 Muita korvauksia 

Näiden lisäksi voidaan korvata lain määrittelemillä ehdoilla myös asumi-
sesta, lasten koulutuksesta ja päivähoidosta aiheutuneita kustannuksia. 
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Matkakorvauksia maksetaan muutosta, kotilomista, puolisoiden tapaami-
sista sekä hautajaismatkoihin liittyvistä kuluista. Virkamiehellä on yleensä 
oikeus yhteen kotilomamatkakorvaukseen kalenterivuoden aikana. Ase-
mapaikan sijaitessa korkean turvallisuusriskin alueella nostetaan oikeus 
kolmeen kotilomamatkakorvaukseen. Eri asemapaikolle määrätyille puoli-
soille maksetaan enintään kaksi tapaamismatkakorvausta vuodessa. Kor-
vauksia on myös mahdollista saada virkatehtävänä järjestetyistä edustus-
tilaisuuksista. (Ulkoasianministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauk-
sista 1048/2010) 

4.5 Paikallisesti palkatut 

Paikallisesti palkatulla tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee edustus-
tossa paikallisella työsopimuksella. Tällöin hänen työsopimuksensa on si-
jaintimaan työlainsäädännön mukainen. Työnantajana toimii Suomen 
edustusto, mutta Suomen työehtosopimuksia tai lakeja ei sovelleta työso-
pimukseen. Monissa maissa työlainsäädäntö voikin olla melko kehittymä-
töntä ja työtekijällä on vain vähän lain tuomaa suojaa sekä etuja. Useim-
miten paikallisesti palkatut työskentelevät maahantulolupatehtävissä, ta-
loushallinnossa tai assistentteina. (YPA, n.d.) Paikallisesti palkatuille ei 
makseta ulkomaanedustuksen korvauksia, joten heidän palkkaamisensa 
on edullisempaa kuin lähetettyjen työntekijöiden. Koska edustusto toimii 
työsopimussuhteisen työnantajana, ratkaistaan henkilön palvelussuhtee-
seen liittyvät kysymykset edustustossa. Ulkoministeriön tehtäviin kuuluu 
antaa yleistä ohjausta sekä valvontaa. (Valtioneuvoston oikeuskansleri, 
2014, s. 3,7) 
 
Paikallisesti palkattua voidaan pitää verovelvollisena koko edustustolle 
työskentelyn ajan, jos henkilö on ollut ennen edustuston palvelusta tehtyä 
sopimusta yleisesti verovelvollinen Suomeen. Rajoitetusti verovelvolliseksi 
henkilö voidaan katsoa, jos henkilö sitä vaatii ja pystyy osoittamaan, ettei 
hänellä ole ollut merkittäviä siteitä Suomeen verovuoden aikana. Kolmen 
vuoden kuluttua muutosta voidaan henkilö todeta rajoitetusti verovelvol-
liseksi, vaikka hänellä olisikin olennaisia siteitä Suomeen. Jos taas paikalta 
palkattu henkilö on asunut työskentelyvaltiossa ennen palkkaamistaan jul-
kisyhteisöön tai on kyseisen valtion kansalainen, verotussopimus on 
useimmiten asuinvaltiolla. (Verohallinto, 2018)  
 
Paikalta palkatut kuuluvat Suomen sosiaaliturvaan ainoastaan, jos he ovat 
välittömästi ennen palvelussuhteen alkamista siihen kuuluneet (Kansan-
eläkelaitos, 2017). Ulkomaan työssä sosiaaliturvaan kuuluminen vaihtelee 
sen mukaan, onko kyseessä EU-/ETA-maa tai Sveitsi, sosiaaliturvasopimus 
maa tai maa, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta. EU/ETA-
maissa ja Sveitsissä sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetuksen sääntöjä. So-
siaaliturvasopimusmailla käytetään sosiaaliturvasopimuksen määrittele-
miä ehtoja. Sosiaaliturvasopimusten sisältö on vaihteleva, mutta kaikissa 
sopimuksissa on maininta työeläkkeistä. Sopimuksettomissa maissa pää-
sääntöisesti sovelletaan Suomen kansallista lainsäädäntöä (kuva 4). Näin 
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ollen kuuluminen sosiaaliturvaan ratkaistaan tapauskohtaisesti ja yksiselit-
teistä ratkaisua ei ole. (Uusimäki, 2014) Merkittävimmät sosiaaliturvasopi-
musmaat ovat Yhdysvallat, Kanada ja Quebec, Australia, Chile, Israel, Intia, 
Kiina ja Etelä-Korea (Työeläkelakipalvelu, 2017). 

 

Kuva 4. Ulkomaantyöskentelyä koskevat lainvalintasäännöt sosiaalitur-
van osalta (Uusimäki, 2014) 
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5 KEHITTÄMISTYÖN EMPIIRINEN OSUUS 

Tutkimusmenetelmänä tässä työssä käytettiin teemahaastattelua, joka on 
yksi käytetyimmistä laadullisen tutkimuksen menetelmistä. Teemahaas-
tatteluissa haastattelun aiheet eli teemat ovat jokaiselle haastateltavalle 
samat, mutta kysymyksiä ei ole muotoiltu tarkasti ja niiden järjestystä ei 
ole ennalta päätetty. Teemahaastattelun etuna voidaankin pitää vapautta, 
jonka avulla on mahdollista ottaa huomioon henkilöiden omat tulkinnat ja 
asioille antamat merkitykset. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, s. 47  ̶48) Teema-
haastattelu on toimiva ratkaisu, kun tavoitteena on saada tietoa tietystä 
teemasta ja konsultoida asiantuntijoita (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 63). 

5.1 Tutkimuksen suunnittelu 

Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää laatia tutkimussuunni-
telma. Tutkimus aloitetaan määrittelemällä, mitä ja miten tutkitaan. Tutki-
mussuunnitelma sisältää tavanomaisimmin tutkimuksen ongelmien mää-
rittelyn, tiedot tutkittavista henkilöistä, suunnitelman tutkimustietojen ke-
räämisestä, arviot tarvittavista resursseista sekä aikataulun. (Hirsjärvi & 
Hurme, 2015, s. 54  ̶56) Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä tutkimus-
suunnitelman on hyvä sisältää perustelut selvityksen tarpeellisuudelle 
sekä menetelmän valinnalle (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 64). 
 
Tutkimusongelmana työssä ovat jo aikaisemmin johdannossa mainitut ky-
symykset. Mitkä ovat ulkoministeriön palkanlaskennan erityispiirteet, mitä 
tietoja ulkoministeriön aloitteleva palkkapalvelusihteeri tarvitsee ja miten 
perehdytystä voitaisiin kehittää? Näiden kysymysten avulla pyrittiin selvit-
tämään työn varsinaisen produktin eli perehdyttämisoppaan sisältöä ja 
muotoa. Haastattelut koettiin erittäin tarpeellisiksi työn onnistumisen kan-
nalta, koska haluttiin saada mahdollisimman monipuolisesti eri näkökul-
mia toteutukselle ja varmistus, ettei mitään oleellista jää produktin ulko-
puolelle. 
 
Haastattelumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu sen vapaamman ete-
nemisen vuoksi. Koettiin, että liian tarkoiksi määritellyillä kysymyksillä olisi 
haastattelutilanteessa saattanut jäädä tärkeitä asioita sanomatta. Haastat-
telutilanne haluttiin pitää myös mahdollisimman rentona, jotta siitä ei olisi 
muodostunut haastateltaville lisää stressiä muutenkin kiireisenä aikana, 
vaikka haastattelut pyrittiinkin aikatauluttamaan palkkapalvelusihteerien 
aikataulujen mukaan. 
 
Viimeiseksi ennen varsinaisten haastatteluiden aloittamista laadittiin tee-
mahaastatteluiden runko (liite 1), joka perustui määriteltyihin tutkimusky-
symyksiin. Samaa runkoa käytettiin jokaisessa haastattelussa. Rungon laa-
dintaa voidaankin pitää suunnittelun tärkeimpänä vaiheena. Haastattelun-
runkoa tehdessä laaditaan teema-alueluettelo, joihin haastattelukysymyk-
set kohdistuvat. Näiden pohjalta keskustelua voidaan jatkaa, niin kauan 
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kuin tutkimuksen tavoitteen täyttyminen edellyttää ja haastateltavan kiin-
nostus ja edellytykset riittävät. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, s. 66- ̶67)  

5.2 Tutkimuksen toteutus ja tulosten analysointi 

Haastattelut toteutettiin 31.10.2018-̶ 15.11.2018 välisenä aikana. Haasta-
teltavina toimi kahdeksan palkkapalvelusihteeriä, jotka kaikki olivat suorit-
taneet ulkoministeriön palkanlaskennan työtehtäviä. Kokemuksen määrä 
vaihteli suuresti muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Osalla haasta-
teltavista oli myös kokemusta muiden valtion virastojen sekä yksityisen 
sektorin palkanlaskennan ja taloushallinnon tehtävistä. Haastattelut to-
teutettiin yksilöhaastatteluina ja kesto vaihteli 15 minuutista tuntiin.  
 
Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä laadullisella tutkimusmenetel-
mällä kerätty aineisto on hyvä analysoida, jos tavoitteena on käyttää tu-
loksia opinnäytetyön tuotoksen sisällöllisten valintojen perusteluun. Täl-
löin riittävinä analysointikeinoina toimivat aineiston tyypittely tai teemoit-
telu. (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 64) Koska haastatteluiden tavoitteena 
oli sisällön valinta, kirjattiin eli litteroitiin havainnot ylös haastatteluiden 
jälkeen.  Tämän jälkeen aineistoa tiivistettiin ja ryhmiteltiin tuloksia eri tee-
mojen alle. Näin saatiin laadittua yhteenveto, jonka perusteella tehtiin va-
lintoja perehdytysoppaan sisältöön ja muotoon.  

5.3 Haastatteluiden tuloksia 

Ulkoministeriön palkanlaskentaa pidettiin yleisesti haastavana siihen liitty-
vien erityispiirteiden vuoksi, jotka koettiin aiheutuvan erityisesti ulko-
mailla työskentelevästä henkilöstöstä. Kieku-järjestelmää pidettiin myös 
joiltain osin toimimattomana ulkoministeriön tarpeisiin. Ulkoministeriön 
palkanlaskenta koettiin monilta osin erilaiseksi erityisesti pienempiin viras-
toihin verrattaessa, joissa on usein vain yksi tekijä, ja toiminta on selkeäm-
pää. Ulkoministeriön palkkatiimissä on useita tekijöitä ja tiedonkulku koet-
tiin ajoittain riittämättömäksi. Syksyn aikana toteutettua työnjaon kehittä-
mistä pidettiin suurimmaksi osaksi positiivisena asiana, mutta vielä kaivat-
tiin lisää selkeyttä siihen, miten vastuut ja tehtävät jakautuvat tiimin si-
sällä. Myös osaamisen laajentamista entisestään pidettiin tärkeänä asiana.  
Kehitysideoita tuli eniten tiedonkulun osalta muun muassa Excel-taulukko-
jen ja tiedon arkistoinnin muodossa. Positiivisina asioina pidettiin tiimin 
hyvää henkeä ja työmoraalia sekä palkanlaskennan rutiinitehtävien auto-
matisointia. 
 
Kokemus oman perehdytyksen toimivuudesta vaihteli suuresti. Osa koki 
oman perehdytyksensä riittäväksi ja osa olisi kaivannut enemmän aikaa 
työhönopastukseen. Perehdytyksessä tärkeimpänä asiana pidettiin eri ko-
konaisuuksien ymmärtämistä sekä järjestelmän osaamista. Useassa haas-
tattelussa tuli myös esille palkkojen maksuaikataulut, jotka olisi hyvä osata 
heti alussa. Erilaiset palvelussuhteiden laadut olisi hyvä myös olla selvillä. 
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Muita itse perehdytykseen liittyviä esille tulleita asioita olivat myös siihen 
varatun ajan riittävyys, osaamisen kerryttäminen pikkuhiljaa ja perehdy-
tettävän ymmärrys siitä, että kaikkea ei voi, eikä tarvitse osata heti. 
 
Perehdytysmateriaalin pitäisi jokaisen haastateltavan mielestä olla sähköi-
sessä muodossa. Tärkeänä pidettiin myös materiaalin selkeää jäsentelyä, 
jolloin tiedot löytyvät nopeasti ja asioita voi opetella yksi kokonaisuus ker-
rallaan. Suuressa osassa haastatteluissa tuli myös esille materiaalin päivit-
tämisen tärkeys. Monet tämän hetkiset ohjeet koettiin vanhentuneiksi ja 
niitä oli hankala löytää tietojärjestelmästä.  
  



25 
 

 
 

6 KEHITTÄMISTYÖN VAIHEET 

Kehittämistyö eteni vaiheittain (kuva 5). Ennen kehittämistyön aloitusta 
toimeksiantajan kanssa käytiin palavereissa läpi odotuksia ja toiveita tule-
van perehdytysoppaan osalta. Lisäksi keskusteltiin työn vaatimista resurs-
seista ja niiden käyttötavoista. Alkupalavereiden jälkeen aloitettiin pereh-
dytysoppaan toteutuksen suunnittelu toiveiden ja annettujen resurssien 
perusteella. Keskusteluiden pohjalta oli hyvä lähteä suunnittelemaan 
työtä, koska sekä omat että toimeksiantajan näkemykset olivat melko yh-
teneväiset ja toimeksiantajalta saatiin vapaat kädet toteutusta varten. 
Myös opinnäytetyön tekijän henkilökohtainen kokemus ulkoministeriön 
palkanlaskennan aloittaneena oli hyödyksi suunnitelmaa tehdessä. 

 

Kuva 5.   Kehittämistyön eteneminen 

Seuraavana vaiheena suoritettiin palkkapalvelusihteerien teemahaastat-
telut, joiden toteutuksesta ja tuloksista on jo aiemmin kerrottu. Teemoit-
telun jälkeen tulokset esiteltiin työn toimeksiantajalle. Näiden tulosten 
sekä toimeksiantajan kanssa käydyn keskustelun perusteella tehtiin lopul-
liset valinnat perehdytysoppaan muotoon ja sisältöön. Tuloksista on tässä 
opinnäytetyössä esitetty lyhyt yhteenveto. Yksityiskohtaiset ja laajemmat 
tulokset jäivät toimeksiantajan käyttöön. 
 
Perehdytysoppaasta muodostui loppujen lopuksi hyvin laaja, yli 70 sivui-
nen tietopaketti ulkoministeriön palkanlaskennasta. Oppaaseen sisällytet-
tiin haastatteluissa esitetyt toiveet eri kokonaisuuksista ja yksittäisistä asi-
oista kuten paikallisesti palkattujen maksuaikatauluista. Eri aihealueet py-
rittiin jaottelemaan selkeästi omikseen ja otsikot valitsemaan siten, että 
tarvittava tieto on nopeasti löydettävissä (liite 2). Alkuun myös lisättiin joh-
dannon yhteyteen lyhyet päivitysohjeet opasta varten. Oppaan muodoksi 
valittiin Word-tiedosto. Word-tiedostomuotoon päädyttiin, koska koettiin 

Keskustelut 
työntilaajan 

kanssa

Suunnitelman 
laatiminen

Teemahaastattelut

Perehdytysoppaan 
tekeminen

Suunnitelma 
oppaan 

päivitystarpeesta



26 
 

 
 

sen olevan sellainen, jota jokainen palkkapalvelusihteeri pystyy tarvitta-
essa muokkaamaan ja lisäämään työohjeita. Opas tallennettiin yhteisessä 
käytössä olevaan intranetiin, jossa se on kaikkien saatavilla. 
 
Toimeksiantajan toiveen mukaisesti perehdytysoppaaseen liitettiin kaikki 
ulkoministeriön palkanlaskennasta jo tehdyt ohjeet. Osa ohjeista päivitet-
tiin ja selkeytettiin tekijän toimesta ja osa lisättiin sellaisenaan. Kaikkia oh-
jeita ei päivitetty, koska koettiin, että on liian työlästä ja haastavaa päivit-
tää niiden työtehtävien ohjeita, joita ei opinnäytetyön tekijä ole työssään 
henkilökohtaisesti käyttänyt. Myös virheellisen tiedon riskiä pidettiin suu-
rena. Kaikkea tietoa ei myöskään ollut valmiina, vaan ohjeistuksia luotiin 
työn ohella oman perehdyttäjän avustuksella. 
 
Tulevaisuutta varten oli myös tiedossa muutoksia työmenetelmiin liittyen. 
Jotkin järjestelmät olivat vaihtumassa toisiin ja tiettyjä ulkoministeriön pal-
kanlaskennan vaiheita oltiin automatisoimassa. Näiden tulevaisuuden 
muutosten ja osan ohjeiden päivittämättömyyden vuoksi laadittiin tau-
lukko oppaan tulevaa kehittämistä varten. Taulukkoon listattiin eri ohjeis-
tukset ja näihin liittyvät tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteitä olivat oh-
jeen tarkistus ja korjaus tarvittaessa ja uusien ohjeiden lisääminen pereh-
dytysoppaaseen. Excel-taulukon tarkoituksena on varmistaa, että ohjeis-
tukset tulevat tarkistetuiksi ja opas pysyy ajantasaisena tulevien järjestel-
mämuutosten ja automatisaation myötä. 

  



27 
 

 
 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Palkanlaskenta on prosessina monimutkainen ja Palkeiden Kieku-järjes-
telmä sisältää useita eri ohjelmistoja. Kun tähän vielä lisätään Ulkominis-
teriön palkanlaskennan erityispiirteet, voidaan hyvän ja kattavan perehdy-
tysoppaan tekemistä pitää haasteellisena. Opinnäytetyön tekijälle projekti 
oli kuitenkin mielenkiintoinen sen monipuolisuuden vuoksi. Osaaminen 
kehittyi niin perehdytyksen kuin palkanlaskennan näkökulmasta. Myös 
viestinnällisiä asioita piti ottaa huomioon työohjeita laatiessa. 
 
Vaikka työn tavoitteena oli perehdytysmateriaalin kehittäminen, ei kan-
nata unohtaa, että perehdytys on paljon muutakin, kuin siinä käytettävää 
kirjallista taustatietoa ja työohjeita. Materiaali toimii hyvänä tukena ja 
muistin apuna, mutta tärkeintä on perehdytykseen ja työhön opastukseen 
varattu aika sekä perehdyttäjän ammattitaito. 
 
Haastatteluiden tuloksia tarkastelemalla on selvää, että ulkoministeriön 
palkanlaskenta on hyvin erilaista verrattuna muihin valtion virastoihin. Pe-
rehdytystä siis tarvitsevat myös kokeneet palkkapalvelusihteerit. Jokai-
sessa haastattelussa tuli ilmi, että haastavuus ja erilaisuus aiheutuvat ul-
komailla työskentelevästä henkilöstöstä sekä järjestelmän toimintata-
voista ulkoministeriön erityispiirteiden kohdalla.  Haastatteluissa tuli pal-
jon esille kehitysideoita palkanlaskennan helpottamiseksi. Tulosten perus-
teella voidaankin sanoa tiedonkulun olevan avainasemassa palkkatiimin 
työskentelyn toimivuuden kannalta. Sen pitää toimia niin palkkatiimin si-
sällä kuin asiakkaan kanssa. Tietoa haluttiin myös enemmän sähköiseen 
muotoon ja palkkatiimissä oltiinkin luopumassa paperisesta materiaalista 
lähes kokonaan. Runsaasta kehitysideoiden määrästä päätellen ulkominis-
teriön palkkatiimissä on selkeä halu kehittyä ja kehittää toimintatapoja 
myös perehdytyksen osalta. 
 
Monet ulkoministeriön palkanlaskentaa tekevistä palkkapalvelusihtee-
reistä olivat olleet vasta vähän aikaa tehtävässään ja aikaisempi kokemus 
palkanlaskennasta vaihteli suuresti. Perehdytys oli ollut jokseenkin saman-
laista kaikilla, mutta kokemus siitä vaihteli. Perehdyttämisessä tulisikin näi-
den tulosten perusteella panostaa yksilöllisyyteen ja yksilöiden erot muun 
muassa palkanlaskennan kokemuksen määrässä huomioon ottavaan pe-
rehdytyssuunnitelmaan. Perehdytyksen osalta haastatteluissa tuli selke-
ästi ilmi järjestelmiin perehdyttämisen tärkeys. Järjestelmäosaamista voi-
daan kuitenkin pitää kaikkia palkkapalvelusihteereitä koskettavana asiana 
Kieku-järjestelmän ollessa käytössä lähes jokaisella virastolla, jolloin vas-
tuuta perehdyttämisestä voidaan pitää koko Palkeita koskettavana eikä 
vain ulkoministeriön palkkatiimiä. Riittävien resurssien varaamisen merki-
tystä ei myöskään voi liikaa korostaa. 
 
Perehdytysmateriaalin suhteen olivat toimeksiantajan ja tekijän toiveet 
yhtäläiset. Sähköinen selkeä materiaali oli myös haastateltavien toiveena. 
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Usean haastateltavan mielestä sähköinen kansio erillisinä tiedostoina olisi 
ollut paras ratkaisu. Yhtenäiseen tiedostoon kuitenkin päädyttiin toimek-
siantajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Toisissa tiimeissä eril-
lisiä ohjetiedostoja oli kokeiltu ja havaittu ongelmia yhteneväisyyden ja 
tarvittavan tiedon löytymisen osalta. Yhtä tiedostoa on myös helpompi pi-
tää ajantasaisena kuin useita erillisiä. 
 
Perehdyttämisopas onnistui opinnäytetyöntekijästä hyvin ja työlle asete-
tut tavoitteet täyttyivät. Myös haastatteluissa esille tulleet asiat saatiin 
suurimmaksi osaksi sisällytettyä oppaaseen. Hajanaisesta aineistosta oli 
haastavaa kerätä tarvittavaa materiaalia oppaaseen ja tiedon etsiminen oli 
aikaa vievää. Monet työohjeista olivat myös tekijälleen selkeitä, mutta oh-
jeenkäyttäjille tuotti joissain kohdin haasteita niiden ymmärtäminen. 
Useimmiten muutaman sanan tai yhden työvaiheen lisäys riitti selkeyttä-
mään ohjetta. Hyvän työohjeen tekeminen on aikaa vievää ja haasteellista. 
Varsinaisia työohjeita perehdytysoppaaseen tuli runsaasti muun materiaa-
lin ohelle. Se, kuinka toimiva perehdytysopas on, selviää kuitenkin vasta 
käytössä. Onkin valitettavaa, että oppaan toimivuutta ei ollut tilaisuutta 
testata käytännössä ennen tämän opinnäytetyön valmistumista. 
 
Jatkossa olisi tärkeää pitää opas ajantasaisena. Aikaisemmin työohjeiden 
päivitys oli jäänyt osaksi tekemättä ja siksi olisikin tärkeää kehittää uusia 
keinoja, joiden avulla voitaisiin varmistaa ohjeistuksen pysyminen ajanta-
saisena. Tässä työssä apuvälineenä jatkotoimenpiteitä varten käytettiin Ex-
cel-taulukkoa, jonka avulla jokaiselle toimenpiteelle voidaan määrittää 
vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtävänä on päivittää oman vastuualu-
eensa työohjeistus. Tässä kuitenkin on omat haasteensa, koska päivitykset 
ja ohjeiden tekeminen vievät aikaa varsinaiselta palvelutuotannolta. Onkin 
ristiriitaista, että ei ole resursseja päivittää ja tehdä työohjeistusta, jonka 
avulla myöhemmin voitaisiin säästää aikaa ja parantaa työtehoa. 
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Liite 1 
TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 
 

 
Taustatiedot: 

 
- virkasuhteen kesto Palkeissa 
- kokemus ulkoministeriön palkanlaskennasta 
- muu kokemus palkanlaskennasta 

 
 
 
Ulkoministeriön palkanlaskenta: 

 
- oma näkemys 
- hyvät asiat 
- haasteet ja ongelmat 
- erot muihin virastoihin 
- kehitysideoita 

 
 
 
Perehdytys: 
 

- toiminta alussa 
- tärkeimmät tiedot ja taidot 
- haasteet 
- kehittämisehdotukset 
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Liite 2 
PEREHDYTYSOPPAAN SISÄLLYSLUETTELO 
 

1.    Oppaan käyttö ja päivittäminen 

2.    Ulkoministeriö UM 

3.    Ulkomaan edustustot 

3.1.     Edustustojen lyhenteet ja käytetyt valuutat 

4.    Ulkoministeriö työnantajana ja lähetetty henkilöstö 

5.    UE-korvaukset 

5.1.     Kuukausittain maksettavia UE-korvauksia 

5.2.     Varustautumis- ja muuttokorvaus 

5.3.     Muita korvauksia 

5.4.     UE-korvausten palkkalajit 

6.    Paikallisesti palkatut 

6.1.     Käsitteitä. 

6.2.     Paikallisesti palkattujen palkkahallinto Palkeissa. 
6.2.1.      Edustuston tehtävät Suomen kansalaisten palkkahallinnossa. 
6.2.2.      Edustustojen maksuaikataulu. 
6.2.3.      Paikallisesti palkattujen poissaolojen käsittely. 
6.2.4.      Paikallisesti palkattujen KELA-päivärahahakemukset 
6.2.5.      Huomioitavaa uusissa sopimuksissa ja sopimusten jatkoissa. 
6.2.6.      Paikallisesti palkatun osakuukauden palkan laskeminen 
6.2.7.      Muuta huomioitavaa. 

6.3.     Velvoitteet Suomeen 

6.4.     Paikallisesti palkatut palkkalajit 
6.4.1.      Brutto- ja nettovaluutassa 

6.5.     Paikallisesti palkattujen palkkojen tallennus. 

6.6.     Nettolistan ajaminen edustustolle 

6.7.     Paikallisesti palkattujen palkkojen tarkastus 

6.8.     Paikallisesti palkattujen palkka-aineiston reititys Rondossa 
6.8.1.      Palkkaluetteloon mahdollisesti liitettävä materiaali 
6.8.2.      Liitteiden liittäminen palkkaluetteloon Rondossa 

6.9.     Kassa-kassa tiedon tallennus 

6.10.       Paikallisesti palkattujen palkanmuutoksen tekeminen 

6.11.       Paikallisesti palkattujen joulukuussa maksettava lisäkuukauden palkka 

6.12.       Palkkatodistus paikallisesti palkatulle 

7.    Korkeakouluharjoittelijat 

7.1.     Korkeakouluharjoittelijoiden laskutus 
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7.2.     Korkeakouluharjoittelijat vapaahaku -ohje 

8.    Erityispiirteitä 

8.1.     Lomien erityispiirteitä 

8.2.     Valuuttanosto 

8.3.     Lähdeverokortin tallennus 
8.3.1.      Lähdeverovelvollisen verokortti, jossa perusprosentti 0% 
8.3.2.      Lähdeverovelvollisen verokortti, jossa perusprosentti 35% ja vähennys 17 euroa/510 

euroa/kk 
8.3.3.      Lähdeverovelvollisen verokortti, jossa sv-maksu 
8.3.4.      Rajoitetusti verovelvollisen verokortti 

8.4.     Pidennetty työaika 
8.4.1.      Pidennetyn työajan tallennus SAP 
8.4.2.      Pidennetyn työajan tallennus ajanhallinta 

8.5.     Edustuston päällikön sijaisuuslisä 

8.6.     Valuuttakurssien ja valuuttakertoimien välitaulukäsittely kuukauden 1. arkipäivänä 
8.6.1.      Valuuttakurssien ja valuuttakertoimien välitaulukäsittely -ohje 

8.7.     Valuuttakurssien vastaanotto Palkkoihin 

8.8.     Nettomaksut 
8.8.1.      Ohje käsinmaksuihin 

8.9.     Erityisasiantuntijoiden palkkakustannusten laskutus 

8.10.       Apurahan saaja tallennus SAP -ohje 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


