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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia palkanlaskijan roolin muutoksen tuomia tarpeita 

palkkapalveluissa sekä henkilöstöjohtamisessa. Palkanlaskijan rooli on muuttunut henkilöstöä 

johtavaan ja asiantuntevampaan suuntaan teknologian kehittymisen ja automatisaation myötä. 

Tutkimusosio etsii lisäarvoa palkanlaskentapalveluihin ja henkilöstöjohtamiseen sekä tutkii, 

onko tiedolla johtamiselle tarvetta palkkapalveluissa. Tämä työ tehtiin toimeksiantona 

henkilöstöpalvelualan yritykselle. 

Työn teoriaosuus määrittelee tiedolla johtamisen, palvelumuotoilun sekä palkanlaskennan 

käsitteet sekä miten tiedon pohjalta voidaan tehdä tehokkaampia päätöksiä. Työssä käsitellään 

viimeisimpiä trendejä ja muutoksia palkanlaskennassa ja siinä hyödynnetään palvelumuotoilun 

keinoja tehostamaan tutkimusprosessia. Palvelumuotoilukeinojen avulla tutkitaan yritysten 

haasteita palkanlaskentaprosessissa. Palvelumuotoilun avulla voidaan nostaa esille todelliset 

haasteet sekä tuottaa toimivia palveluita, jotta työn tuloksista olisi hyötyä toimeksiantajalle. 

Tutkimus palkanlaskennan ja henkilöstöjohtamisen haasteista toteutettiin henkilöstöalan 

ammattilaisille teemahaastatteluin lokakuussa 2019. Tutkimusaineistoa analysoitiin 

Asiakasnäkökulmakaavion avulla. Ratkaisuihin hyödynnettiin Ratkaisujen ideointikaaviota. 

Asiakasnäkökulmakaavio ja Ratkaisujen ideointikaavio toimivat työkaluina tärkeimpien 

haasteiden löytämiselle ja ovat osa palvelumuotoilun keinoja.  

Työn tuloksista käy ilmi, että yritykset tekevät ja haluavat tehdä yhä enemmän tietoon 

pohjautuvia päätöksiä henkilöstönhallinnon toiminnoissa. Palkanlaskennassa on tapahtunut 

mittavia muutoksia digitalisaation myötä, ja palkanlaskenta sekä henkilöstöhallinto tulevat 

yhtenemään entisestään. Tulevaisuudessa palkkapalveluilta vaaditaan yhä 

henkilökohtaisempaa ja nopeampaa palvelua. Kustannuksia saadaan alennettua 

automatisaatiolla. Palkanlaskentaprosessi tulee muuttumaan selkeämmäksi ja välivaiheita 

karsitaan. Palkkadataa tullaan mallintamaan ja sitä hyödynnetään henkilöstöjohtamiseen sekä 

työhyvinvointiin.  
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The purpose of this thesis is to look into the needs of payroll services due to the change in the 

role of the pay roll clerk. This role has become more expertise-based and leadership-oriented 

as technology evolves and automates. The research part of this thesis looks for added value in 

payroll services and human resource management and discusses whether there is a need for 

knowledge management in payroll services. This study is commissioned by a HR company. 

The theoretical part of the thesis defines the concepts of knowledge management, service 

design, payroll and seeks answers how to make more efficient decisions based on knowledge. 

The theoretical part introduces the latest trends and changes in payroll computation. The thesis 

utilizes the means of service design thinking, to get a deeper insight into the payroll process 

problem. Service design can provide functional services. This allows real challenges to be 

identified for a better result. 

A research of the challenges of payroll and HR management was conducted by semi-structured 

interviews in October 2019. The research material was analyzed from a customer perspective 

schema. The solutions were based on solution idea schema. Customer perspective- and 

solution idea schema operate as a tool to identify and solve key challenges. Schemas are part 

of service design tools.  

The results show that companies are eager to make more knowledge-based decisions in HR 

management activities. Payroll accounting have undergone major changes as a result of 

digitalization, and payroll and HR will be further integrated. Future payroll services will require 

more personalized and faster service. Costs can be reduced by automation. The payroll 

process has become clearer but more extensive. Pay roll data will be modelled more and 

utilized for HR management and staff wellbeing. 
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1 JOHDANTO 

Palkanlaskijan rooli on muuttunut henkilöstöä johtavaan ja asiantuntevampaan suun-

taan. Organisaatioissa on alettu yhdistämään henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan 

prosesseja, sillä ne ovat osa työsuhteen elinkaarta. Perinteinen palkanlaskenta on muut-

tanut muotoaan nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Robotiikka sekä tekoäly laskevat las-

kelmat palkanlaskijan puolesta. Vaikka palkanlaskenta on muuttanut muotoaan, se ei 

silti ole häviämässä. Digitalisaatio on luonut palkanlaskentaan uusia mahdollisuuksia.  

Palkkapalveluita tarjoavia yrityksiä on lukuisia. Kilpailussa pysyminen edellyttää uusia 

lisäarvoa tuottavia palveluita. Organisaatiot ovat keskittyneet yhä enemmän tietoon pe-

rustuviin päätöksiin, jotka auttavat organisaatiota arjen johtamisessa. Tietoon perustuvia 

päätöksiä on alettu hyödyntämään myös palkanlaskennassa ja henkilöstöhallinnossa.  

Ulkoistetusta palkanlaskennasta jää palvelun ostajalle perinteisesti käteen vain lasku ja 

hoidetut palkat. Palkkapalveluita tarjoavat yritykset ovat kehittäneet erilaisia laskentaan 

ja sen tehokkuuteen liittyviä ratkaisuja. Herää kysymys, voidaanko palkkapalveluita te-

hostaa tiedolla johtamisen keinoin sekä saako asiakas tuotetusta palvelusta lisäarvoa. 

Tässä työssä tutkitaan palkkapalveluissa olevia puutteita sekä uusia mahdollisuuksia, 

joita yritykset voisivat hyödyntää. Tutkimuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun kei-

noja, joiden avulla saadaan tutkittua aihetta kokonaisvaltaisesti sekä tuotettua ratkaisuja 

asiakaslähtöisemmin. Haastatteluiden kautta ilmenneet tarpeet raportoidaan ja niihin pe-

rehdytään syvällisemmin. Tarpeisiin etsitään ratkaisuja tiedolla johtamisen keinoin. 

Työssä ollaan tutkittu palkanlaskennan muutoksia sekä trendejä, joiden kautta työn tu-

loksia ollaan saatu ajankohtaiseksi.  

1.1 Toimeksiantajan toimialaesittely 

Tässä tutkimustyössä toimeksiantajasta käytetään nimitystä Yritys X. Yritys X:n konserni 

on 90-luvun alussa perustettu monipalveluyhtiö, joka on keskittynyt henkilöstö- ja tutki-

muspalveluihin. Yritys X:n henkilöstöpalvelut työllistävät työntekijöitä lähes kaikille toimi-

aloille. Eniten työntekijöitä kuitenkin työllistyy teollisuus-, teknologia- ja elintarvikealalle. 

Tutkimuspalveluja Yritys X toteuttaa yksityisille ja julkisille sektoreille ympäri Suomen.  

Toimialana henkilöstöpalveluyritykset tuottavat monipuolisia henkilöstöpalveluita, kuten 

HR-, rekrytointi- ja työvoiman vuokrauspalveluita sekä valmennus- ja koulutuspalveluita 
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(HPL 2019). Asiakasyritykset voivat hyödyntää näitä palveluita ja ne ovat joustava sekä 

nopea tapaa hoitaa henkilöstöresursseja. Ulkoistetut henkilöstöpalvelut vapauttavat 

käyttäjäyrityksen aikaa muihin tehtäviin. Henkilöstöpalvelualan yritykset hoitavat pää-

sääntöisesti kaikki henkilöstöhallinnolliset asiat työhaastatteluista aina palkanmaksuun 

saakka (Ammattinetti 2019). Laajan henkilöstöalan osaamisen myötä henkilöstöpalvelu-

alan yritykset ovat yleensä mukana kehittämässä, yhteistyössä muiden yritysten kanssa, 

henkilöstön tyytyväisyyttä, työtekijöiden osaamista ja tehokkuutta. Yhteistyön tuloksia 

ovat muun muassa erilaiset lisäpalvelut tai järjestelmät, jotka tehostavat yritysten arkea 

henkilöstöjohtamisen saralla.  

1.2 Opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia palkanlaskennan kehityskohteita ja palkanlaskentaa 

palveluna sekä voidaanko muuttunutta palkanlaskentaa tehostaa tiedolla johtamisen kei-

noin. Tutkimusosan tavoitteena on hakea vastauksia palkkapalveluiden haasteisiin ja 

kartoittaa yritysten tarpeet henkilöstöjohtamisessa. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja 

yritysten todellisiin palkanlaskennan ja henkilöstöjohtamisen tarpeisiin. Työssä perehdy-

tään digitalisaation tuomiin muutoksiin palkkapalveluissa, joten aihe on ajankohtainen. 

Tämä opinnäytetyö tehdään toimeksiantona Yritykselle X. Opinnäytetyön tavoite on an-

taa lisätietoa Yritys X:lle tiedolla johtamisen sekä palkkapalveluiden tarpeesta yrityk-

sissä. 

Aiheeseen ja tutkimuksen tuloksiin perehdytään HR tiedolla johtamisen näkökulmasta. 

Tutkimusosio toteutetaan palvelumuotoilun perusteiden avulla. Palvelumuotoilu toimii 

hyvin asiakasymmärryksen hankinnassa ja asiakaslähtöisten palveluiden luomisessa.  

Tutkimusosio etsii lisäarvoa palkanlaskentapalveluihin ja henkilöstöjohtamiseen haasta-

teltavien asiantuntijoiden avulla.  

Haastattelu yritysten palkkapalveluiden tarpeista ja haasteista toteutetaan lokakuussa 

2019. Tutkimus on kvalitatiivinen ja se pohjautuu teemahaastatteluihin. Haastattelu pyrkii 

kartoittamaan yritysten tiedostetut ja tiedostamattomat tarpeet. Tulokset kirjataan ano-

nyymisti. Tulokset analysoidaan ja niistä kerätään yhteenvedot Asiakasnäkökulma- (liite 

3) ja Ratkaisujen ideointikaavioon (liite 4). Asiakasnäkökulmakaavio etsii asiakkaan 

haasteet ja kehityskohteet palkkapalvelussa. Ratkaisujen ideointikaavio hakee yritysten 

haasteisiin toimivia ratkaisuja sekä mahdollistaa Yritys X:n viemään niitä tulevaisuu-

dessa käytäntöön.   
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2 TIEDOLLA JOHTAMINEN OSANA 

PALKANLASKENTAA  

2.1 Tiedolla johtaminen 

Tiedolla johtamisen tarve on lisääntynyt organisaatioiden kehityksen myötä. Tiedonke-

ruu- ja hallintamenetelmät sekä tiedon analysoinnin tehokkuus ja mittaaminen ovat 

muuttuneet teknologian kehittymisen myötä. Teknologian kehitys ja uudet järjestelmät 

ovat parantaneet tiedolla johtamista yrityksissä. Toimintatavat ja periaatteet sekä tiedon 

toimeenpano on tänä päivänä erilaista, kuin mitä ne ovat olleet 90-luvun alussa, jolloin 

tiedolla johtamisen käsite on saanut alkunsa (Listenmaa J. ym. 2018, 5). 

Tiedolla johtaminen on yrityksen tietovaran johtamista ja sen käyttämistä yrityksen toi-

mintatapojen parantamisessa ja tavoitellun liiketoiminnan suunnan vahvistamisessa. 

Tiedolla johtaminen tehostaa arjen toimintaa. Tiedolla johtamisessa hyödynnetään yri-

tyksessä saatavilla ja käytössä olevaa dataa. Tiedolla johtamisen avulla tehdään oikeita 

päätöksiä tehokkaammin, jonka myötä yrityksen tulos paranee (Vartiainen T. & Mäkinen 

M. 2018). Tiedolla johtaminen tuo kilpailuetua ja paremmat mahdollisuudet yritystoimin-

nan kannattavuuden lisäämiseksi (Listenmaa J. ym. 2018, 7). Yksinkertaisesti tiedolla 

johtaminen on johtamista, jossa dataa analysoimalla saadaan päätöksen kannalta tär-

keää tietoa (Advian 2019).  

Tiedolla johtamisessa on tärkeää erottaa relevantti tieto epäolennaisesta (Jalonen H. 

2015). Relevantin tiedon saaminen vaatii resursseja, osaamista, aktiivista seurantaa ja 

tietojärjestelmien ylläpitoa (Ketola J. 2019). Dataa on paljon ja sitä on tärkeää taltioida, 

jotta sitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Tietoa saadaan yrityksen suorituksista, 

kuten tuotteen myynnin määrästä. Taltioimiseen on käytössä lukuisia järjestelmiä ja so-

velluksia. Järjestelmät ja sovellukset keräävät tietoa. Näistä järjestelmistä käytetään ni-

mitystä tietojärjestelmä. Tietoa kerääntyy tietojärjestelmiin datan muodossa.  Tietojärjes-

telmiä ovat esimerkiksi kassajärjestelmä, taloushallintajärjestelmä, HR-järjestelmä. Tie-

toa yhdistelemällä ja tulkitsemalla saadaan informaatiota, joka muuttuu tietämykseksi. 

Tietojärjestelmät keräävät tietoa muun muassa henkilöstön toiminnasta, materiaalivir-

roista ja rahaliikenteestä. Tietojärjestelmistä tullutta dataa ja tietoa hyödyntäviä järjestel-

miä kutsutaan nimellä BI-ohjelmisto (Hovi A. 2017). Ohjelmistot mallintavat saadun tie-

don luettavaan muotoon esimerkiksi kuva-, kaavio- tai tekstimuotoon.   
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’’Osaamisesta on tullut keskeinen kilpailuetutekijä, joka mahdollistaa oikein hyödynnet-

tynä organisaation jatkuvan uudistumisen ja edelläkävijyyden’’ toteavat Listenmaa, Piik-

kilä & Aho (2018, 5). Osa datasta on turhaa ja sitä ei voida yhdentää. Itse data on tär-

keää, mutta sen tulkitseminen on vielä tärkeämpää (Negash S. & Gray P. 2008). Ilman 

oikeanlaista tulkintaa, ei yrityksissä osata tehdä oikeanlaisia toimia. Tietoa pitää hallin-

noida ja jalostaa. Oikeanlaisen tiedon jalostamisen ja havainnoinnin avulla tehdään re-

aaliaikaisia päätöksiä. Jalostettua tietoa voidaan havainnoida kaavioilla ja eri mittareilla. 

Tuloksena saadaan tehokkuushyöty-suhteessa parempia ratkaisuja (Ahlgrén-Holappa J. 

2018).  

Tiedolla johtamiseen tarvitaan neljä peruselementtiä. 

1. Tavoitteet, mitä halutaan saada aikaiseksi 

2. Dataa sisäisesti ja ulkoisesti 

3. Osaamista analytiikasta, ohjelmistoista ja johtamisesta 

4. Hyödyntämiskeinot ja välineet, joita seurataan ja käytetään 

(Vartiainen T. & Mäkinen M. 2018). 

Tavoitteena yrityksellä voi olla esimerkiksi lisätä tietyn tuotteen myyntiä. Syynä voi olla 

esimerkiksi se, että tuotetta on paljon varastossa ja se vanhenee pian. Tiedolla johtami-

sen tarkoituksena on ehkäistä tulevaisuudessa vastaavaa tilannetta, jossa varastossa 

on paljon vanhentuvia tuotteita. Tuotteen määrästä varastossa ja viime aikaisten myyn-

timäärien perusteella etsitään tietoa tietojärjestelmien datasta. Jäljellä oleva tuotteen 

määrä suhteutetaan myyjäkohtaisesti. Jokaiselle myyjälle tehdään viikkokohtaiset tai 

jopa päiväkohtaiset myyntitavoitteet kyseisen tuotteen myynninedistämiseksi. Tavoitetta 

seurataan ja tapahtunutta myyntiä mallinnetaan mittarimuotoon. Mittarit auttavat konkre-

tisoimaan tapahtuneet myyntisuoritteet ja selventävät johdolle sekä myyjille haluttua 

suuntaa. Dataa myynnistä seurataan myyjäkohtaisesti ja myyjille voidaan asettaa kan-

nustimia, jotka motivoivat tuotteen myyntiä. Näiden tiedolla johtamisen keinojen avulla 

voidaan nostaa esille huippumyyjät. Myynnin seurannan ja huippumyyjien avulla voidaan 

jakaa tuotteen myyntiin liittyviä keinoja muille myyjille. Näin tavoite tuotteen myyntiin 

konkretisoituu ja päästään haluttuun suuntaan.  
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2.2 Tietojohtamisen prosessi 

Tietojohtamisen käsitekaavio havainnollistaa tietojohtamisen kokonaisuutta. Tietojohta-

misen termejä käytetään paljon ristiin ja lukijalle voi jäädä epäselväksi, mitä tietyllä ter-

millä tarkoitetaan. Kuvassa 1 on avattu selitteet koko tietojohtamisen prosessista. Tätä 

opinnäytetyötä ajatellen lukijalle on hyvä selventää, mitä tiedolla johtamisella tässä 

työssä tarkoitetaan. Työssä käsitelty tiedolla johtaminen tarkoittaa käytännön johtamista 

yrityksen arjessa tiedon johtamisen jalostetun datan pohjalta. 

Molemmat määritteet: tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen tarkoittavat tiedon hyö-

dyntämistä päätöksenteossa. Tiedon johtaminen käsittelee organisaation tietovirtoja, 

sekä tietojärjestelmien kehittämisen ja hyödyntämisen (Novi Recerch Center 2014, 6). 

Tiedolla johtamisessa käytetään samaa dataa, joita tietohallinto ja järjestelmät tuottavat. 

Tiedolla johtamisen hyöty tehostuu ihmisten ja yrityskulttuurin arjen johtamisessa (Lis-

tenmaa J. ym. 2018, 6). Yhdessä nämä prosessit mahdollistavat tietojohtamisen. 

Kuva 1. Tietojohtamisen käsitekaavio (Ketola J. 2019). 

Tietojohtamisen käsitekaavio (kuva 1) käsittelee tietojohtamisen kokonaisuutta, avaa kä-

sitteitä ja prosessin kulkua. Tietopalvelut keräävät tietoa ratkaistavan ongelman selvittä-

miseksi. Tietoa on lukuisissa paikoissa. Tietoa on eri muodoissa esimerkiksi numeerinen 

-, sanallinen - tai diagrammeihin mallinnettu tieto. Tieto tulee organisaation sisäisistä 
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suorituksista esimerkiksi tuotteen myynnin määrästä. Tietoa käytetään hallinnollisesti, 

jolloin arvioidaan esimerkiksi tietyn tuotteen menekkiä tulevaisuudessa. Tätä kutsutaan 

tiedon johtamiseksi. Tiedon johtaminen auttaa tai automatisoi suoritteita (Listenmaa J. 

ym. 2018, 6). Organisaation tietohallinto hallitsee tätä informaatiota (Ketola J. 2019). Tie-

don johtaminen käsittelee kerätyn tiedon todellisen vaikutuksen tiettyyn yhtälöön sekä 

turhan tiedon karsimisen. Tavoitteellinen tiedon johtaminen mahdollistaa tiedolla johta-

misen.  

Tiedolla johtaminen on prosessin toimeenpaneva osa. Tiedolla johtaminen on aktiivista 

seurantaa johto- ja henkilöstötasolla. (Listenmaa J. ym. 2018, 10.) Tiedolla johtaminen 

on ihmisten johtamista perustuen tiedon johtamisen dataan. Tiedolla johtaminen ottaa 

huomioon myös hiljaisen tiedon, kuten kokemuksen. Organisaatiota kehittävät konkreet-

tiset toimet luodaan tiedolla johtamisen avulla ja saatu tieto viedään käytäntöön. Esi-

merkkinä työviihtyvyyden parantaminen tai myynnin tehostaminen. Tiedolla johtamisen 

toimiin sisältyy jatkuva tiedon ylläpito, johtaminen ja työntekijöiden kehityksen seuranta.  

Arkiseen johtamiseen vaikuttavia päätöksiä tehdessä tulee mennyttä tietoa verrata uu-

teen tietoon. Vertailulla tarkoitetaan tiedon seurantaa. Tiedolla johtamisessa seurannalla 

tarkkaillaan kehitystä. Tiedolla johtamisessa on tärkeää saada selville, miten saatavilla 

ollutta dataa ollaan aikaisemmin hyödynnetty ja miten sitä hyödynnetään nyt. Nykytiedon 

perusteella sekä tehokkaampien tulkinta- ja menettelytapojen avulla etsitään keinoja pa-

rantaa toimintoja. Tiedolla johtamisessa päätökset ovat tietoa ei arvausta (Vartiainen T. 

& Mäkinen M. 2018). 

2.3 Tiedon käytäntöönpano tiedolla johtamisessa 

Tiedolla johtamisessa on tärkeää löytää asetettua tavoitetta hyödyntävää tietoa. Oikean 

tiedon etsintä alkaa halutun tavoitteen määrittämisestä. Valittua tietoa tavoitteen ympä-

rillä pitää tutkia tarkasti ja tiedon pitää olla todenmukaista. Mikäli tieto ei tue tavoitetta, 

tulokset lopussa eivät myöskään ole hyvät. Kuvassa 2 on kerätty kuusi vaihetta, joiden 

avulla tietoa voidaan viedä yrityksessä käytäntöön tiedolla johtamisen edistämiseksi. 
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Kuva 2. Tiedon käytäntöönpanon prosessikaavio (Barends E. ym. 2014, 4). 

1. Tavoitteen muodostaminen 

Tavoitteen muodostaminen lähtee ongelmasta, joka halutaan muuttaa tai rat-

kaista. Ongelmakohtien ja haasteiden löytäminen yrityksessä vaatii aktiivista 

tarkkailua ja läsnäoloa. Kokonaiskuvan hahmottaminen auttaa ymmärtämään 

vastaan tulleita ongelmia ja tarveratkaisuja. Ongelman ilmetessä on tärkeää tun-

nistaa ongelmien aiheuttajat. Tavoitteena voi esimerkiksi olla myynnin paranta-

minen tietyssä tuotekategoriassa, sillä tuotekategorian tuotteita on liikaa varas-

tossa.  

2. Etsi dataa sekä tietoa 

Ongelmakysymykseen haetaan vastauksia kaikesta informaatiosta, datasta ja 

tiedosta, joka liittyy ongelmakysymyksen ympärille. Mitä laajemmin informaatiota 

on löydettävissä, sen kattavammin asioita voidaan tarkastella. Jokainen lähde 

tulee kartoittaa. Näitä ovat muun muassa numeraalinen data, statistinen data, 

indikaattorit, tiedolla johtamisen prosesseista syntynyt informaatio tai avoin data. 

Data voi pitää sisällään esimerkiksi tiedon ihmisten tuottamista toimista, kuten 

työtunnit, maksettu palkka tai poissaolot. Mikäli haluttua dataa ja tietoa ei löydy 

ongelmakysymyksen ympärille, tulee sitä jatkossa kerätä. Jos tavoitteena on pa-

rantaa tuotteen myyntiä, tulee nykyisistä myyntimääristä olla tarkka luku päivä-

kohtaisesti henkilötasolla.  
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3. Analysoi ja arvioi kerätty tieto 

Kun tieto, data ja kaikki informaatio on kerätty, sitä tutkitaan. Osa tiedosta, da-

tasta sekä informaatiosta on turhaa ja sitä on karsittava. Johdonmukainen etene-

minen auttaa tutkimaan aihetta kokonaisvaltaisemmin sekä mahdollistaa ongel-

makysymykseen liittyvän informaation kriittisen tarkastelun. Tietoa mitataan ja 

tiedon yhdentämisen mahdollisuuksia etsitään. Esimerkkinä työntekijän työtunnit, 

myynnin määrä ja tulos, josta voidaan laskea karkeasti keskimääräinen tuntite-

hokkuus tai myynnin laatu. Tuntitehokkuuteen tai myynnin laatuun tulee huomi-

oida myös esimerkiksi poissaolot ja hiljaisen tiedon merkitys, jotta tieto on rele-

vanttia.  

4. Tarvittavan tiedon mallintaminen 

Oikean tiedon mallintaminen ja tiedon lopullinen yhdentäminen systemaattisesti 

luo mittariston, jota voidaan seurata. Mittariston toimivuutta tulee tarkastella kriit-

tisesti toimivuuden ja hyödyn suhteen. Yrityksessä tiedon mallintaminen pitää ra-

kentaa siten, että tiedon seurantaa voidaan tehdä aktiivisesti. Tärkeää on mää-

rittää tiedon taltiointi sekä muutosta johtava vastuuhenkilö. Toimenpiteiden toimi-

vuus on organisaatiossa jokaisen yhteinen asia.  

Jos tavoitteena on parantaa tietyn tuotekategorian myyntiä, tulee myynnistä mal-

lintaa tietoa. Tietoa tuotteiden myynnistä pitää olla henkilötasolla, jotta myyntitoi-

menpiteiden vaikutusta voidaan seurata ja vertailla. Tiedolla johtamisessa on tär-

keää tietää mistä tietyt asiat johtuvat.  

5. Tulokset käytäntöön päätöksentekoprosessissa  

Johdonmukaiset toimet ja mallinnettu mittaristo tehostavat arjen seuraamista 

sekä auttavat ratkaisemaan tai parantamaan ympärillä olevia haasteita. Käytän-

nön kautta on helppo tarkastella, miten toimenpiteistä suoriudutaan. Auttako tieto 

oikeasti päätöksenteossa? Johtaako tieto yritystä haluttuun suuntaan? Prosessin 

seuraaminen, ylläpito ja tiedottaminen kulkee prosessin ympärillä. Tieto on hyö-

dytöntä, jos sitä ei johdeta. 

Jos tavoitteena on parantaa myyntiä tietyllä tuotekategorialla, on tarkasteltava 

miksi tuotetta ei myydä. On myös tärkeää tietää miksi toinen myyjä myy enem-

män kuin toinen. Asetettu tavoite on tärkeä tiedostaa ja suunnata sitä kohden. 

Tiedolla johtamisessa paneudutaan johtamiseen henkilöstötasolla ja tavoitteita 
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seurataan. Tavoite voi olla myyjäkohtainen, esimerkiksi myydä kolme tuotetta tie-

tystä tuotekategoriasta per päivä. Tavoitteiden onnistumista mitataan. Mikäli ta-

voitteisiin ei päästä, syitä tutkitaan ja niiden pohjalta tehdään mahdollisia myyntiä 

tehostavia toimenpiteitä. Tiedolla johtamisessa on tärkeää kouluttaa henkilökun-

taa sekä palkita onnistumisista. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä osaa toi-

mia halutun tavoitteen mukaisesti.  

6. Arvioi tulokset ja päätökset. 

Arjen edetessä palataan taakse ja tutkitaan miten asiat ovat muuttuneet kokonai-

suudessa. Mitä nousi esille ja mikä oli hankalaa. Mahdollisiin puutteisiin etsitään 

ratkaisuja uudestaan informaatiosta, datasta ja tiedosta. Tehdyt tulokset ja pää-

tökset taltioidaan, jotta kehityksen suuntaa voidaan seurata myös jatkossa.  

(Barends E. ym. 2014, 4-13). 

Asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, mikäli asetettuja tavoitteita ei seurata. Tiedon pohjalta 

yritys näkee nykytilanteen, joka auttaa luomaan suunnitelman tavoitteiden toteutumi-

selle. Mallinnettu mittaristo tapahtuneesta auttaa konkretisoimaan työn tuloksen. Mitta-

riston pohjalta pystytään seuraamaan kehitystä ja puuttumaan ongelmakohtiin, jotka es-

tävät tavoitteiden toteutumista. Aktiivista seurantaa tulee tapahtua henkilöstö- ja johtota-

solla. Tiedolla johtamisen tavoitteena on vahvistaa tietopohjaista päätöksentekoa ja 

suuntaa organisaation toiminnassa, jotta haluttu tavoite toteutuu. Tiedon seurannan poh-

jalta yritys näkee, miten osaamista pitää kehittää. Osaamisen kehittäminen on opittujen 

tapojen ja toimenpiteiden tehostamista sekä uusien haasteiden ratkaisua. Nykytiedon 

perusteella yritys tarkkailee kehityksen suuntaa ja pyrkii parantamaan sitä. (Listenmaa 

J. ym. 2018, 9-11.) Aktiivinen asioiden ja haasteiden läpikäynti sekä kommunikointi on 

tärkeää tiedolla johtamisen toimivuudelle yrityksissä.  

2.4 Tiedolla johtaminen henkilöstöhallinnon välineenä  

Yritykset määrittelevät henkilöstön tärkeimmäksi menestyksen tekijäksi, jolla saavute-

taan kilpailuetua yritystoiminnassa (Viitala R. 2007, 8). Henkilöstöhallinnolla (HR) tarkoi-

tetaan henkilöstön voimavarojen johtamista. Henkilöstöjohtamisen tarkoituksena on li-

sätä tuottavuutta ja kilpailukykyä organisaatioissa. Henkilöstöjohtamisen toimiin kuuluvat 

muun muassa rekrytoinnit, koulutukset ja henkilöstön kehittäminen, työtyytyväisyyden 

parantaminen työelinkaaren aikana. Henkilöstöhallinto vastaa yrityksessä myös 



16 

 

 

 

palkitsemisesta, palkanmaksusta sekä työvoiman mitoittamisesta. Henkilöstöjohtamisen 

tehtävänä on myös ylläpitää ja parantaa työntekijöiden osaamista, motivaatiota ja työhy-

vinvointia, jotta henkilöstö pystyy toimimaan tehokkaasti myös jatkossa. (Viitala R. 2007, 

19-20).  

Henkilöstön tiedolla johtaminen on henkilöstöstä saatavaan tietoon, kuten poissaoloihin, 

hyvinvointiin tai tehokkuuteen perustuvaa johtamista. Henkilöstön tiedolla johtaminen te-

hostaa henkilöstön työtyytyväisyyttä, hyvinvointia, työntehokkuutta sekä osaamista. 

Henkilöstön tiedolla johtamisen päätarkoituksena on rakentaa osaava, kehittyvä ja hy-

vinvoiva henkilöstö, joka tukee organisaation yhteistä tavoitetta. (Syväniemi P. 2019.) 

Henkilöstön tiedolla johtamisen tarkoituksena on tehdä tehokkaampia henkilöstöön liitty-

viä päätöksiä. 

Henkilöstön viihtyvyydellä on iso merkitys yrityksessä. Työssä viihtyminen sitouttaa työn-

tekijöitä. Sitoutuneet työntekijät ja hyvä työviihtyvyys muovaavat myös työympäristöä 

viihtyisäksi. Työntekijöiden sitoutuneisuus ja viihtyvyys kasvattavat työntekijöiden työ-

motivaatiota. Kasvuyrityksissä motivaation mittaamista tehdään muita yrityksiä enem-

män. Hyvä työmotivaatio on yksi tärkein tekijä yrityksen menestymiselle. Työntekijöiden 

tyytyväisyys ja motivaatio näkyvät suoraan asiakkaalle asiakaspalvelun laadussa (Veh-

mainen M. 2019, 11).  

Digitalisaation myötä yrityskulttuurin rakentaminen ja sen suoritteiden mittaaminen hel-

pottuvat. Hyvinvointi ja tehokkuus ovat henkilöstöjohtamisen suurimmat kysymykset ja 

niitä on tärkeä mitata ja ylläpitää (Sirkiä J. 2018). Henkilöstöstä välittäminen, kommuni-

kaatio ja läsnäolo ovat merkittävimpiä tekijöitä työssä. Menestyksekkään johtamisen ta-

kana on alaisten toiminnan seuranta ja ongelmakohtien parantaminen (Barends E. ym. 

2014, 6). Työhyvinvointiin kuuluu ammatillisen osaamisen ja johtamiskäytäntöjen paran-

taminen. Ammatillisen osaamisen ja johtamiskäytäntöjen parantaminen on tärkeää, sillä 

ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvät yhteistyötaidot omaava henkilöstö parantaa yri-

tyksen tuottavuutta ja kannattavuutta (Manka M-L. ym. 2007, 12).  

Organisaatio tulee nähdä kokonaisuutena, jossa ympäristö tukee tehokkaasti liiketoimin-

taa ja menestystä. Työympäristöön panostaminen on yritystoiminnan kannalta tärkeää 

(Ariluoma N. & Lind A. 2019). Tiedolla johtamista tapahtuu monella organisaation tasolla. 

Jokaisella tasolla on omat kehittämiskohteensa. Tiedon lähteet vaihtelevat organisaation 

tasojen välillä (Valtiovarainministeriö 2013, 19). 
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Itseohjautuvuus ja vastuuntunne parantavat työntekijöiden motivaatiota ja työnhalua. Tu-

levaisuudessa vastuu jakautuu enemmän yksilötasolla. Itsensä kehittäminen ja mahdol-

lisuus vaikuttaa omaan työhön sitouttavat työntekijöitä. Tieto yrityksen taloudesta ja tu-

levaisuudesta luovat läpinäkyvyyttä ja merkityksen tunnetta omaan työhön. Tulevaisuu-

dessa johtaminen on enemmän delegoivaa ja tarkkailevaa. Se kehittää työntekijää ja 

mahdollistaa uusien ideoiden syntymisen. Vastuunjako vapauttaa johtajia arjen lähijoh-

tamiselta.  

2.5 Tiedolla johtaminen osana palkkahallintoa 

Palkka on tärkeä osa työsuhdetta ja työnantajan lakisääteisiä velvoitteita. Palkanlasken-

taan sisältyy paljon tietoa ja osaamista. Sen täytyy tapahtua oikein ja lain mukaisesti. 

Palkanlaskijan rooli on laskea ja/tai tarkistaa, että palkat ovat oikein sekä laittaa ne mak-

suun. Erityisosaamista tarvitaan muun muassa työehtosopimusten ja palkkalajien osalta 

(Vihainen 2017). Vuoden 2019 alusta erityisosaamista tarvitaan myös uuden kansallisen 

tulorekisterin osalta. 

Palkanlaskija tarkistaa työntekijän palkanmaksuperusteet, jotka määritellään työehtoso-

pimuksessa (TES) sekä työnantajan ja työntekijän välisessä työsopimuksessa. Perus-

teisiin kuuluvat muun muassa tuntipalkka ja kuukausipalkka, työajat tai sovitut bonukset. 

Palkanlaskijan tulee tietää miten ilta- ja yölisät sekä ylityöt kirjataan. Palkanlaskija hoitaa 

työntekijöiden palkanmaksatuksen (Työelämään 2018). Palkkoja laskettaessa otetaan 

huomioon henkilön poissaolo- ja lomatiedot, matka- ja kululaskut, eläkemaksut, ja vero-

tiedot (Vihainen 2017). Kaikkea henkilökohtaista tietoa käsitellään kirjapito- ja henkilö-

tietosuojalain puitteissa. Palkanmaksatuksen myötä työntekijälle on annettava palkka-

kuitti. Palkkakuitti osoittaa työntekijälle mistä palkka muodostuu (Työelämään 2018). La-

kisääteistä ja pakollista dataa henkilöstöstä tulee paljon. Data on hyödynnettävissä tie-

dolla johtamisen keinoin. 

Palkkoja voidaan laskea yrityksen omalla palkanlaskijalla. Tästä käytetään nimitystä si-

säinen palkanlaskenta. Yritykset voivat myös ostaa palkanlaskennan, palkkapalveluita 

tarjoavilta yrityksiltä. Tästä käytetään nimitystä ulkoinen palkanlaskenta.  

Yrityksissä on tiedolla johtamisen elementtejä esimerkiksi organisaation johtotasolla, 

mutta niitä ei ole välttämättä viety jokaiselle osaamisalueelle. Tiedolla johtamisen tulee 

keskittyä myös asiantuntijuuteen palkanlaskennassa. Tarkoituksena on tuottaa 
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tehokkaampaa liiketoimintaa ja toimivampia prosesseja palkkahallinnon datan sekä tie-

don avulla.  

Palkanlaskija kerää tiedon ja datan useista eri lähteistä, kuten tuntikirjanpitojärjestel-

mästä, työntekijöiden lähettämistä sähköposteista tai esimiesten ulkomuistista saadak-

seen varmistuksen palkkojen todenmukaisuudelle. Tieto ja data jää palkanlaskijan tietoi-

suuteen, mutta sitä ei aina jatkohyödynnetä palkanmaksun jälkeen yrityksen sisäisissä 

prosesseissa esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin tai työn tehostamiseen.  

Palkkahallinnon prosesseista voidaan mallintaa tietoa, joka selkeyttää johtamista. Kyse 

on yleensä parempien työkalujen hyödyntämisestä, joita käytetään henkilöstöhallinnon 

tukena. Esteenä on yleensä puutteellinen järjestelmä tai osaamisen vaje. Työkalut mah-

dollistavat edistyneemmän raportoinnin ja seurannan. Seurantaa voidaan tehdä muun 

muassa palkka- ja henkilöstökuluista, lomatiedoista, ylitöistä ja niiden kertymistä, pois-

saoloista, työntekijöiden hyvinvoinnista tai tapaturmista, tuotannon tehokkuudesta tai 

vaihtuvuudesta. Seuranta vaihtelee yrityksissä riippuen esimerkiksi yrityksen koosta ja 

toimialasta. Työkalujen avulla seurataan kehitystä ja nykytilaa. Niiden avulla voidaan en-

nustaa ja reagoida tulevaan.  

Tiedolla johtaminen näkyy myös selkeämmissä prosesseissa niin työntekijöiden kuin pal-

kanlaskennan osalta. Tärkeänä osana toimivaa johtamista on tiedonkulku yrityksen si-

sällä. Virheiden poisto ja nopeampi laskenta voidaan ratkaista robotiikalla. Tieto, kuten 

tehdyt tunnit ja palkkamääreet, pitää olla oikein, jotta tietoa voidaan tulkita. Johtamisessa 

paneudutaan todellisiin ongelmiin, jotka estävät tehokkaan toiminnan (Listenmaa J. ym. 

2018). 

Esimerkkinä palkkadatasta mallinnetuilla mittarilla voidaan kuvata poissaolojen kehitystä 

tai ylitöiden kertymiä. Palkkatiedoista saatavasta informaatiosta nähdään, milloin työnte-

kijät ovat sairastelleet tai olleet töissä. Poissaolojen huima kasvu kertoo yritykselle, että 

jotain on vialla. Mallinnetut henkilökohtaiset ylityömäärät auttavat taas yritystä suunnit-

telemaan työvuoroja uudelleen. Esimerkkinä mallinnetusta palkkadatasta kuva 3 ja kuva 

4, jotka toimivat kuvitteellisina malliesimerkkeinä.  
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Kuva 3. Mallinnettu kaavio poissaoloista. 

Kuvitteellisessa malliesimerkissä (kuva 3) on käyty läpi, miten poissaolot ovat kehittyneet 

viikoilla 10-14. Mallikaavio havainnoi poissaolopiikkiä yrityksessä. Kaavion avulla voi-

daan todeta, että poissaolot ovat kasvaneet huimasti. Poissaoloja on hyvä lähteä selvit-

tämään, jotta tulevaisuutta ajatellen poissaoloja samasta syystä voidaan ehkäistä. Syitä 

voi olla monia. Esimerkiksi influenssa, jota työnantaja voi ehkäistä rokotteella. Syynä voi 

olla myös esimerkiksi työn liiallinen kuormittavuus, jolloin on hyvä palkata lisää työnteki-

jöitä tasaamaan henkilökohtaista työtaakkaa tai vaihtoehtoisesti kehittämään tilalle muita 

ratkaisuja.  

Kuva 4. Mallinnettu kaavio ylityötunneista. 

Kuvitteellisessa malliesimerkissä (kuva 4) on käyty läpi ylityötuntien kertymää tiettynä 

päivänä. Kaaviosta voidaan nähdä, että viisi työntekijää on joutunut tekemään kyseisenä 

päivänä ylitöitä. Mikäli ylitöiden tekeminen jatkuu, on suotavaa järjestellä työvoimaa uu-

delleen. Ylitöiden teettäminen ei ole työnantajalle taloudellisesti kannattavaa. Vastaa-

vanlainen kaavio, jossa on mallinnettuna koko kuun ylityökertymät, on myös mahdollista 

luoda. Työnantajat haluavat seurata ylitöiden kehitystä, sillä laki on määrännyt tietyt rajat 

ylitöiden tekemiselle. 

Palkanlaskennan ulkoistamisella yritykset haluavat asiantuntijan hoitavan palkkojen las-

kennan ja maksamisen heidän puolestaan. Palkkapalveluita tarjoavia yrityksiä on paljon, 
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ja kilpailuetuna on yleensä hinta tai palvelun laatu. Yrityksillä on tiedolla johtamisen ele-

menttejä muissa organisaation osa-alueilla, mutta niitä ei välttämättä ole käytetty kuvaa-

maan palkkahallinnosta saatavaa informaatiota.  

Aikaisemmin tiedolla johtamisen mittareita palkkadatasta ei ole mallinnettu asiakkaalle. 

Mittareiden tarkoitus on auttaa yrityksen johtoa tai henkilöstöhallintoa tekemään henki-

löstöön liittyviä päätöksiä tehokkaammin. Mallinnettu tieto auttaa yrityksiä sisäistämään 

tapahtuneet asiat ja puuttumaan niihin ajoissa. Mittarit tulee rakentaa siten, että yritys 

voi itse muunnella niitä tarpeen mukaan ja näin ollen tehostaa yritystoiminnan laatua. 

2.6 Digitalisaation aiheuttamat muutokset palkanlaskennassa 

Teknologian kehittyessä mahdollisuudet kasvavat. Välineet ja keinot parempaan data-

prosessointiin ja -mallintamiseen tehostuvat. Teknologian kehittymisen myötä esille on 

noussut ohjelmistorobotiikka (RPA), tekoäly (AI) ja virtuaalitodellisuus (VR) (Sympa 

2019, 6). Vahvana suuntana pidetään myös mobilisaatiota, joka tuo tiedon jokaisen pu-

helimeen tai älylaitteeseen. Tiedon pitää olla vaivattomasti käytössä ja helposti nähtä-

villä. Jokainen yksilö voi itse nähdä älypuhelimesta oman työn tuloksen.  

Ohjelmistorobotiikka eli RPA (robotic process automation) luo mahdollisuuden automa-

tisoida ja tehostaa datan keräämisen ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti. Ohjel-

mistorobotiikan avulla voidaan siis tehdä esimerkiksi tarkkaa numeraalista työtä nopeasti 

ja kustannustehokkaasti. Turhan datan pois jättäminen sekä hyödyllisen datan tuottami-

nen tehostuvat automatisaation myötä (Vartiainen T. & Mäkinen M. 2018). Ihmisen ei 

tarvitse etsiä itse tietoa tietokannoista, vaan etsintätyön tekee robotti. Ohjelmistorobo-

tiikka vapauttaa yrityksen aikaa ja samalla inhimillisten virheiden määrä vähenee. Ohjel-

mistorobotiikka tottelee sille määrättyjä toimia ja seuraa syötettyä kaavaa. Tietoa pysty-

tään hakemaan ja yhdistelemään automaattisesti eri tietokannoista. Vaikeasti ymmärret-

tävää dataa voidaan kerätä nopeasti robotiikan avulla sekä mallintaa sitä tarpeenmukai-

sesti. Haluttu tieto saadaan mallinnettua sekunneissa (Boulton C. 2018).  

Palkkahallinnosta ja työntekijöiden suoritteista syntyvää dataa kertyy valtavasti. Automa-

tisoitujen prosessien myötä tulee myös automatisoitua tiedonkeruuta. Tulevaisuudessa 

palkkahallintotieto on yrityksissä selvemmin näkyvillä ja sitä on helpompi käsitellä. Ro-

botiikka vapauttaa aikaa tiedon tarkkailuun. Robotiikka on tänä päivänä vahvasti osana 

palkanlaskentaa. Tällä tarkoitetaan palkkahallinnon datan kulkua järjestelmien välillä au-

tomaattisesti. Esimerkiksi tuntileimausjärjestelmästä henkilökohtaiset työtunnit menevät 
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suoraan palkanlaskentajärjestelmään. Palkanlaskentajärjestelmässä robotti tarkistaa 

työtunnit ja laittaa palkat automaattisesti maksuun. Prosessin välissä palkanlaskija ei 

koske työntekijöiden työtunteihin tai muokkaa niitä. Palkanlaskijan roolina on tarkastaa 

raportista, että robotti toimii oikein. Automatisaation myötä myös viranomaisraportit voi-

daan lähettää välittömästi (Hakanen V. 2018).  

Suurin osa yrityksistä siirtää tai on jo siirtänyt palkanlaskentaohjelman automaatioon. 

Elinkeinoelämä tutkimuslaitos (Etlan) mukaan seuraavan 5-15 vuoden aikana perintei-

sen kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoiden ammatin häviämisen todennäköisyys 

on 98% (Laakso V. 2014). Rutiinityöt siirtyvät robotiikalle, mutta palkanlaskijan osaa-

mista tarvitaan edelleen.  

Palkanlaskentaan liittyy paljon lainsäädäntöä ja sopimuksia, joihin vaaditaan tulevaisuu-

dessakin osaamista. Palkanlaskijan työnkuva muuttuukin enemmän asiantuntevaksi ja 

tietotekniseksi, sillä automatisoituja palkanlaskentaohjelmistoja pitää ylläpitää. Myös 

henkilöstön johtaminen yhdistyy palkanlaskijan toimenkuvaan, sillä palkanlaskenta ja 

henkilöstöhallinta ovat osa työntekijän työsuhdetta. Palkkajärjestelmän toiminnan paran-

taminen ja ongelmanratkaisu tulevat myös tulevaisuudessa olemaan osa palkanlaskijan 

toimenkuvaa (Seppänen P. 2017). 

Palkanlaskijan toimenkuvan muuttuessa palkka-asiantuntijaksi, tarkoittaa tämä myös 

palkka- ja henkilöstöhallintojärjestelmien muutosta. Ratkaisukeskeisemmät toiminnot ja 

reaaliaikainen tiedonseuranta ovat osa kattavaa henkilöstöhallinnollista kokonaisuutta. 

Eri tiedonhallintajärjestelmien toimintojen tulee sulautua yhteen ja tietoa pitää pystyä 

mallintamaan ristiin. Tulevaisuudessa asiat, kuten luovuus ja ihmisläheisyys nousevat 

enemmän esille. Robotiikan myötä korostuvat asiat, joissa ihminen on robottia parempi. 

Palkanlaskentaprosessin automatisoinnilla palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon 

työssä käytettävät järjestelmät tulevat yhdistymään. Työajanseuranta-, henkilöstöhal-

linto- ja eri raportointijärjestelmät muuntuvat siten, että niitä hallinnoidaan samasta pai-

kasta. Järjestelmien yhteneminen tehostaa työtä ja karsii turhia järjestelmiä, sillä kaikkea 

tietoa ja toimintaa voidaan seurata ja johtaa samasta järjestelmästä (Nieminen M. 2019). 

Tekoäly eli AI (artificial intelligence) ratkoo toistuvia haasteita. Se pystyy tekemään rat-

kaisuja sekä hakemaan erilaisia näkökulmia haluttuihin asioihin. Tulevaisuudessa on ar-

vioitu, että AI kykenee samanlaiseen ajatustyöhön ja ratkaisuihin kuin ihminen. Valmiit 

kaavat, eli algoritmit opettavat itselleen käytöksen, jota tavoite vaatii (Charlier R. & Klop-

penburg S. 2017, 2). Tekoäly on eri asia kuin robotiikka. ’’Todellinen tekoäly tarkoittaa 
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sitä, että se voi tehdä jotain, mitä siihen ei ole koodattu’’ (Sympa 2019, 7). Nykypäivänä 

tekoälyn käyttö on vielä heikkoa. Tulevaisuudessa teknologian kehittyessä tekoäly tulee 

yleistymään huomattavasti.  

Tekoälyllä voidaan tunnistaa tapahtumia ja havainnoida tietoa, joka ei seuraa luonnol-

lista kaaviopolkua. Tämän avulla pystytään tunnistamaan ongelmakohtia tehokkaasti ja 

päättelemään asioita ilman ihmistä, esimerkiksi tunnistamaan henkilö, joka ei ole sopiva 

työhön tai ilmoittamaan ongelmista, mitä ei ole tapahtunut. Tekoälyn avulla voidaan 

myös saada tietoa henkilön urapolusta tai ennustaa tulevaisuuden työvoimatarvetta. Tu-

levaisuudessa tekoäly pystyy havaitsemaan tiedon pohjalta henkilöiden urakehityksen ja 

tämä auttaa esimerkiksi valitsemaan työntekijöitä vastuutehtäviin (Biswas S. 2019). Tu-

levaisuudessa mahdollisuuksia on myös moneen muuhun. Tekoälyn avulla voidaan 

luoda esimerkiksi automaattisesti muistutuksia, mikäli joku asia on jäänyt tekemättä tai 

antaa konkreettisia vastauksia eri kysymyksiin. Tekoäly voi myös analysoida tehdyn työn 

tehokkuutta ja laatua.  

Kansallisen tulorekisterin (KATRE) myötä palkkatietojen maksuilmoittamiseen liittyvät 

tiedot muuttuivat 2019 tammikuussa, jonka toteutuksesta vastasi verohallinto. KATRE 

on yhtenäinen rekisteri, josta viranomaiset saavat kansalaisten palkka-, eläke- ja etuus-

tietoja yhtenäisesti. Tulorekisteri helpottaa yrittäjien ilmoitusvelvollisuuksia (Vero 2017). 

Aikaisemmin palkanlaskijat ja työnantajat ovat ilmoittaneet tietoa erikseen eri tahoille esi-

merkiksi kansaneläkelaitokseen (KELA), verohallintoon tai työeläkelaitoksille (Accountor 

2018). KATREN ansiosta ilmoitukset tehdään yhteen paikkaan. Muutos nopeuttaa pal-

kanlaskentaan liittyviä prosesseja.  

EU:n GDPR (General Data Protection Regulation) tietosuoja-asetuksen myötä henkilö-

tietosuoja parantui. Asetus toi voimaan yhdenmukaiset säännöt, jotka kattavat luotta-

muksellisen henkilötietojen käsittelyn ja taltioinnin. Henkilöillä on oikeus saada omat tie-

tonsa yritykseltä ja vaatia niiden poistamista. GDPR-asetus astui voimaan vuonna 2018 

toukokuussa (EU GDPR 2019). Henkilötietosuoja tulee ottaa huomioon palkanlasken-

nassa, sillä henkilötietojen taltioimiselle on tarkat määrätyt ohjeet. 

Sähköistyminen on tuonut mukanaan pilvipalvelualustat. Pilvipalvelut mahdollistavat pai-

kasta riippumattoman tietojen käsittelyn ja työskentelyn tietoturvallisesti. Pilvialustaa 

käyttävät palvelut päivittyvät reaaliajassa. Turvallisuutta lisäävät automaattiset varmuus-

kopioinnit ja virustorjunta (Dustin 2019). Esimerkkinä pilvipalvelualustaa käyttävästä pal-

velusta on Office 365 TM tai sähköinen palkanlaskentaohjelmisto Mepco TM. Tulevaisuu-

den palkkapalvelut ja niiden prosessien toiminta rakentuu pilvipalvelualustaa 
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hyödyntäen. Pilvialustalle toteutettu tietojärjestelmä kuten henkilöstöhallintojärjestelmä, 

toimii reaaliajassa paikasta riippumatta. Pilvipalvelualustat takaavat henkilötietojen tur-

vallisen käsittelyn ja lainmukaiset menettelytavat ja on siksi hyvä alusta toteuttaa tietojen 

käsittelyyn liittyviä ohjelmia ja palveluita.  
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3 PALKANLASKENNAN ONGELMIEN TUNNISTAMINEN 

PALVELUMUOTOILUN AVULLA 

3.1 Palvelumuotoilu  

Palvelumuotoilun (engl. Service design thinking) avulla voidaan tuottaa ratkaisuja asiak-

kaiden tai käyttäjien ongelmiin (The Interaction Design Foundation 2019). Ongelmana 

voi olla esimerkiksi huonosti toimiva julkinen liikenne, lasten lelu tai tietokonesovellus. 

Palvelumuotoilun avulla ratkaistaan käyttäjän kokemia ongelmia. Palvelumuotoilu testaa 

ja tutkii toteutettavia palvelu- tai tuoteideoita. Palvelumuotoilu havainnoi asiakasymmär-

rystä ja asiakkaan tarpeita sekä antaa työmenetelmät ja työkalut uuden palvelun tai tuot-

teen kehittämistyöhön (Tuulaniemi J. 2011, 100). Palvelumuotoilun tuoman näkökulman 

myötä on johdonmukaista lähestyä palkanlaskennan haasteita, sillä sen avulla tuotetaan 

konkreettisia ratkaisuja toimiviin ja myytäviin palveluihin. Palvelumuotoilun avulla voi-

daan parantaa palkanlaskennan prosesseja ja käyttäjäkokemusta, sillä palvelumuotoilu 

tukee käyttäjälähtöistä ratkaisuideointia. Palvelumuotoilumenetelmät auttavat tässä tut-

kimuksessa löytämään ratkaistavia ongelmia ja varmistavat näin ollen hyödyllisiä tutki-

mustuloksia. Henkilöstä, joka toteuttaa palvelumuotoilua, käytetään tässä työssä nimi-

tystä palvelumuotoilija. Henkilöstä, jolla palvelua luodaan, käytetään tässä kontekstissa 

nimitystä asiakas.  

Palvelumuotoilun lähtökohtana on muotoilla tuote, tila tai palvelu. Muotoilu tapahtuu 

käyttäjäkokemusta ja tarvetta mukaillen (Miettinen S. ym. 2011, 29-30). Palvelumuotoi-

lussa korostuvat tuotteen käyttäminen ja sen toiminnallinen ympäristö, palvelun muodos-

tamat merkitykset, käyttäjän persoona, uutuusarvo sekä estetiikka (Hyysalo S. 2009, 26). 

Palvelu tulee suunnitella perustuen asiakkaan todelliseen tarpeeseen, kysyntään ja ky-

kyyn tarjota palvelua. Palvelun tulee olla kattava, eikä vain jokin yksi toimiva osa. Palve-

lumuotoilun tarkoituksena on tuottaa arvoa asiakkaalle sekä tehostaa tuotteen tai palve-

lun toimivuutta. Palvelun suunnittelu tapahtuu selkeän toimintatavan avulla. (The Inter-

action Design Foundation 2019). 

Palvelumuotoilun tarkoituksena on luoda helppokäyttöinen ja toimiva palvelu asiak-

kaalle. Laadukkuus ja kestävyys ovat myös palvelumuotoilun päätavoitteita. Palvelun 

suunnittelussa tärkeää on löytää asiakkaan arkiset haasteet ja päänvaiva. Palvelu suun-

nitellaan aina sen käyttäjälle. Palvelumuotoiluprosessin tarkoituksena on löytää käyttä-

jältä palvelun tai tuotteen käyttöön kohdistuvia haastekysymyksiä (Kallio K. 2018). 
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Menetelmiä asiakkaan tarpeen ymmärtämisessä on monia (Innanen P. 2018). Todelliset 

tarpeet löytyvät parhaiten käyttämällä useita menetelmiä. Markkinoiden seuraaminen 

sekä palvelun toimivuuteen liittyvän tiedon kehittäminen on tärkeää. Esimerkkinä mark-

kinoiden muuttumisesta on robotiikan lisääntyminen palkanlaskennassa. 

Kokeilu ja konkreettinen ote yhdessä asiakkaan kanssa ovat palvelumuotoilun eritys-

piirre (Innanen P. 2018). Tim Brownin (2009) mukaan palvelun suunnittelussa on keski-

tyttävä vähemmän itse palveluun ja enemmän sen suunnitteluun. ’’Building in order to 

think’’ tarkoittaa palvelun luomista, joka otetaan prototyyppisesti käyttöön. Kun palvelu 

on käytössä, nousseet ongelmat raportoidaan. Tarpeiden mukaan luodaan uusi proto-

tyyppi. ’’Building in order to think’’ -malli tehostaa tuotteen tai palvelun toiminnallista hyö-

tyä sekä ratkaisujen löytämistä asiakkaiden tarpeisiin (Brown T. 2009). 

Ongelma palvelun luomisessa asiakkaiden tarpeen pohjalta on asiakkaan epätietoisuus 

siitä, mitä hän tarvitsee. Asiakas ei aina osaa antaa haasteisiin ratkaisuja niitä kysyttä-

essä. Tärkeää on ymmärtää, mitä asiakkaat sanovat ja tekevät. Asiakasta tutkittaessa 

on tärkeää kysyä oikeita kysymyksiä, jotka avaavat asiakkaan mieltä. Asiakasta haasta-

tellessa pyritään esittämään samoja kysymyksiä eri näkökulmasta. Palvelumuotoilulla 

etsitään asiakkaan ongelmia, joita palvelumuotoilija ja asiakas ei tiedä. 

Palvelu jaetaan yleensä ydin- ja liitännäispalveluihin. Ydinpalvelu vastaa asiakkaan kes-

keisimpään tarpeeseen. Liitännäispalvelut voidaan jakaa kahteen ryhmään: avustavat ja 

tukipalvelut. Avustavat palvelut ovat välttämättömiä, jotta ydinpalvelu toteutuu. Tukipal-

velut ovat asioita, jotka tuovat itse ydinpalvelulle lisäarvoa ja tekevät sen käyttämisen 

mielekkääksi. Tukipalvelut erottavat kilpailijat toisistaan (Miettinen S. ym. 2011, 44-45). 

Tähän tutkimustyöhön peilaten ydinpalvelu on palkanlaskenta. Palkanlaskenta on pal-

velu, jonka asiakas tarvitsee. Avustavat palvelut ovat esimerkiksi tuntikirjausjärjestelmä, 

jonka kautta palkanlaskija saa työntekijän tunnit. Tukipalveluina ovat tiedolla johtamisen 

palvelut, jonka kautta henkilöstön tietoon perustuvaa johtamista voidaan yrityksessä li-

sätä. Esimerkkinä tiedolla johtamisen palveluista on mallinnettu tieto henkilöstön suorit-

teista, kuten ylityötuntien määrästä. Ylityötuntimäärät voidaan kasata mittariin. Ylityötun-

nit kertovat yrityksen johdolle, ketkä henkilöt tekevät eniten ylitöitä. Ylitöitä tulee seurata, 

sillä laki määrää tietyt rajat ylitöiden tekemiselle. Ylityötunnit kertovat myös tarpeesta 

palkata lisää työvoimaa. Ylitöiden teettäminen ei myöskään ole yritykselle kustannuste-

hokas vaihtoehto. Mallinnettu ylityötieto auttaa organisaation johtoa ymmärtämään, mi-

ten työvoimaa tulee suunnitella henkilötasolla tehokkaammin. 
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Jokainen palvelu voidaan jakaa päävaiheisiin, joita asiakas tai käyttäjä kohtaa palvelua 

käyttäessä. Jokainen palvelun päävaihe on oma palvelutuokio. Palvelutuokioista koos-

tuu polku, jonka asiakas käy läpi palvelua käyttäessä. Palvelupolku koostuu kontaktipis-

teistä. Kontaktipisteet ovat kohtia, joiden kautta palvelua koetaan (Kokko T. 2017). Pal-

velumuotoilun avulla voidaan määrittää palkanlaskennan kontaktipisteet. Kontaktipis-

teitä tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta. Kontaktipisteitä palkanlaskennassa ovat 

esimerkiksi työtuntien merkitseminen ja lähettäminen palkanlaskijalle, tuntien kirjaami-

nen palkanlaskentajärjestelmään, työtuntien tarkistus ja palkan maksaminen (Miettinen 

S. ym. 2011, 49-51). Palvelutuokiot muodostavat sen käyttäjälle kokemuksen ja mielipi-

teen palvelusta tai tuotteesta. Kontaktipisteistä tulee luoda mahdollisimman yksinkertai-

sia asiakkaalle. Kun asiakas kokee kontaktipisteet vaivattomaksi, hän kokee palvelun 

hyödylliseksi. 

3.2 Lähestymistapa palvelun tutkimusmenetelmiin ja suunnitteluun 

Ennen varsinaista palvelun suunnittelua ja toteutusta palvelumuotoilijan tulee tiedostaa 

lähtökohta sekä miten palvelua aletaan suunnittelemaan. Lähestymistapa vaihtelee pal-

velumuotoilijan asiantuntijuudesta toteutettavaa palvelua kohtaan sekä kohderyhmästä 

tai asiakkaasta, jolle palvelu tai tuote suunnitellaan. Asiakkaan todellinen ymmärtäminen 

on tärkeää. Ilman asiakasymmärrystä ei voida toteuttaa toimivaa palvelua. Lähestymis-

tapa palvelun suunnitteluun määräytyy palvelumuotoilijan asiantuntijuuden ja kohderyh-

män ymmärtämisen pohjalta. 

Lähestymistapaa suunnitteluun on hyvä tutkia ennen varsinaisen tutkimusprosessin to-

teutusta. Lähestymistapojen avulla palvelumuotoilija voi havainnoida oman ja asiakkaan 

roolin. Yritysten liiketoiminnan näkökulmasta tärkeimpiä asioita ovat tulos, erottuvuus ja 

tehokkuus. Samalla palvelua pitää tarkastella asiakkaan kokemuksen mukaan. Palvelun 

on toimittava johdonmukaisesti, yksinkertaisesti sekä siten, että sen käytöllä asiakas saa 

todellista hyötyä (Tuulaniemi J. 2011, 102-103). 
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Kuva 5. Palvelumuotoilun lähestymistavat (Koivisto, M. 2012, 34). 

Lähestymistapa riippuu tutkittavasta kohteesta ja asiakkaasta. Kuvassa (kuva 5) on 

avattu lähestymistapoja palvelun suunnitteluun. Lähestymistapojen avulla palvelumuo-

toilija voi määrittää oman roolin ja lähestymistavan tutkittavaan kohteeseen. Työn suun-

naksi valikoitui käyttäjäkeskeinen suunnittelumalli. Käyttäjäkeskeinen suunnittelumalli 

hakee kokonaisvaltaisia ratkaisuja asiakkaiden nykyhetken ongelmiin. Menettely tukee 

kokonaan uusien ratkaisujen kehittämistä. 

Käyttäjäkeskeisen suunnittelumallin valinta perustuu asiakkaan tarpeen vähäiseen tietä-

mykseen. Tutkimusprosessissa on hyvä ymmärtää asiakasta ja asiakkaan haasteita. Tä-

män tutkimuksen lähtökohtana ei ole kokonaisvaltaista asiantuntijuutta tietyn asiakas-

ryhmän tarpeesta. Tässä tutkimuksessa ei myöskään edusteta yhtä tiettyä asiakasta, 

sillä tarkoituksena on tutkia monen asiakkaan haasteita. Palvelua ei voida suunnitella 

ammattitaidon pohjalta, jos asiakkaan tarvetta ei tiedetä tai ymmärretä. Ilman palvelu-

muotoilijan asiantuntijuutta tai selkeää kehityssuuntaa ei voida toteuttaa palvelua. 

Tähän tutkimustyöhön valittu käyttäjäkeskeinen suunnittelumalli hakee palkkapalveluille 

kehityssuuntaa asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Käyttäjäkeskeinen suunnittelumalli mah-

dollistaa tutkimusongelmaan perehtymisen tehokkaasti, sillä asiakkaan päämäärät ja ta-

voitteet tulevat ilmi. Käyttäjäkeskeisen suunnittelumallin avulla tutkija saa asiantuntijuu-

den tutkimukseen.  
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Käyttäjälähtöinen suunnittelu taas ratkaisee yhden asiakkaan tarpeen yrityksen omien 

prosessien ja tapojen pohjalta. Se huomioi yhden asiakkaan ympäristön ja kokemuksen. 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia kokonaisvaltaista asiakkaiden tarvetta palkkapalve-

luiden tehostamiselle. Käyttäjän tai asiakkaan osallistaminen tutkimukseen tekee palve-

lusta yksilöllisen. Kun palvelu on toteutettu yksilöllisesti, se huomioi vain yhden asiak-

kaan tarpeet. Kun palvelu on muotoiltu palvelemaan vain yhtä käyttäjää, se ei välttämättä 

toimi muiden asiakkaiden tarpeisiin, varsinkin jos kyse on palvelusta. 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelumalli kartoittaa asiakkaan nykyiset toimintamallit ja proses-

sit. Toimintamalleja ja prosesseja voidaan tehostaa tai vaihtoehtoisesti luoda uusia toi-

mivia ratkaisuja monta asiakasta mukaillen. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu luo raamin ja 

mielikuvan toteutettavalle palvelulle. Kun toteutettava tuote tai palvelu on valmis, voi-

daan sitä kehittää käyttäjälähtöisen mallin mukaan. Valmis palvelu voidaan ottaa asiak-

kaalle käyttöön, jonka myötä kehitysehdotuksia kirjataan. Kehitysehdotusten avulla pal-

velua voidaan muokata mahdollisimman käytettäväksi. (Brown T. 2009.) 

3.3 Palvelusuunnittelun vaiheet ja menetelmät 

Palvelumuotoilun suunnitteluvaiheet alkavat asiakkaan ongelman tai tarpeen määrittele-

misellä. Ensimmäinen askel on todeta ratkaistava kohde sekä mihin asiakas haluaa rat-

kaisuja. Ilman ratkaistavaa kohdetta palvelua ei voida tuottaa tai tarkastella kriittisesti. 

Palvelumuotoilijan on ymmärrettävä käsiteltävä ilmiö. Palvelumuotoilijan tulee märittää 

tavoitteet, joiden avulla edetään (Tuulaniemi J. 2011, 128). 

Palvelun suunnitteluvaiheet: asiakasymmärrys ja konseptisuunnittelu (Rönkä K. 2013) 

kohdentavat tutkittavan ilmiön oikealle kohderyhmälle. Kun kyseessä on markkinoilla 

oleva palvelu, jota halutaan parantaa, voidaan määrittää seuraavat kohdat: 

1. Asiakasymmärrys: kuka asiakas on ja mitä hän konkreettisesti tekee. Palvelussa 

on asiakkaalle näkyviä ja ei näkyviä prosesseja. Asiakasymmärrys tutkii proses-

sin vaiheita ja kyseenalaistaa niitä. Se selvittää käyttäjän tarpeen. Asiakasym-

märrystä tehostaa pohdinta yhdessä asiakkaan kanssa. Se selvittää miksi asia-

kas tekee asiat tietyllä tavalla sekä mikä on hankalaa. Asiakkaalta halutaan sel-

vittää myös mikä toimii (Rönkä K. 2013). Asiakasymmärrys alkaa tarpeiden, unel-

mien ja toiveiden ymmärtämisestä. Asiakkaalta halutaan saada tiedostetut ja tie-

dostamattomat tarpeet (Miettinen S. ym. 2011, 61). Tutkittavalta kohderyhmältä 

voidaan myös kysyä valmiita ratkaisuvaihtoehtoja ilmenneisiin haasteisiin. 
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2. Suunnittelu: asiakkaan tarpeiden mukainen ratkaisuideointi. Ratkaisujen kehittä-

miseen on monia työkaluja. Ideoinnin tarkoituksena on kehittää ratkaisuja ilmen-

neisiin asiakkaan haasteisiin organisaation tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaan 

toimiviksi todettujen ideoiden jatkokehitys on myös tärkeää (Tuulaniemi J. 2011, 

131). Suunnittelun on hyvä tapahtua paikassa, jonne palvelu toteutetaan. Tär-

keää on saada mahdollisimman monta ratkaisuvaihtoehtoa ideoihin. Ideat arvioi-

daan kriittisesti. Ratkaisujen vaikutusta kokonaisuuteen tulee miettiä (Rönkä K. 

2013). Asiakkaan ja palvelumuotoilijan substanssiosaaminen eli aihealueen ko-

konaisvaltainen ymmärtäminen on ehtona toimiville ratkaisuille. 

Suunnitteluvaiheisiin perehdytään tutkimusmenetelmien avulla. Menetelmät tuovat te-

hokkaasti asiakkaan tarpeen esille. Tutkimusmenetelmät antavat syvällisempää näkö-

kulmaa asiakkaan tarpeesta ja johtavat tutkimusta eteenpäin. Olennaista on osata so-

veltaa menetelmiä (Innanen P. 2019). Esimerkkejä menetelmistä ovat: 

1. Perinteiset menetelmät, kuten teemahaastattelut sekä tutkimus ja kysely 

2. Mukaillut menetelmät, kuten videointi, havainnointi 

3. Innovatiiviset menetelmät, kuten projektipajat ja käyttäjän toiminnan seuranta 

(Miettinen S. ym. 2011, 63-65). 

Tutkimusmenetelmiä voidaan soveltaa keskenään. Niihin liitetään yleensä monia eri työ-

kaluja tai tekniikoita, kuten ’’5 kertaa miksi’’, ’’brain storming’’ tai kuvien ja tekstien hyö-

dyntämistä, jotka auttavat asiakasta pohtimaan asioita eri näkökulmista. Valitun mene-

telmän avulla saadaan tunnistettua sekä rajattua tutkittava kohde. Menetelmä havainnoi 

asiakkaan tarvetta. Menetelmät auttavat ymmärtämään mistä asiakas on valmis maksa-

maan ja näin nostaa esille ratkaistavat haasteet. Menetelmien avulla tuodaan esille uusia 

ideoita, joita viedään palvelunsuunnittelun kautta käytäntöön.  

Palvelumuotoilija hyödyntää palvelumuotoiluprosessissa tutkimusmenetelmiä, kuten esi-

merkiksi teemahaastattelua tai havainnointia. Tutkimusmenetelmät auttavat palvelumuo-

toilijaa tutkimaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita. Tutkimusmenetelmien avulla saa-

daan asiakkaalta tietoa, jonka pohjalta voidaan toteuttaa ratkaisuideoita asiakkaan haas-

teisiin. Tutkimusmenetelmät ovat keinoja, joiden avulla palvelumuotoilija pääsee tarkas-

telemaan asiakasta ja asiakkaan tarvetta sekä esittämään ratkaistavaan ongelmaan liit-

tyviä kysymyksiä.  
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Palvelumuotoilija voi käyttää apunaan erilaisia palvelumuotoilutyökaluja, jotka auttavat 

havainnoimaan suunnitteluvaiheita sekä etenemään palvelumuotoiluprosessissa. Palve-

lumuotoilun työkalut antavat selkeät vaiheet palvelun suunnittelulle sekä auttavat palve-

lumuotoilijaa hyödyntämään tutkimusmenetelmiä tehokkaasti. Tässä työssä ollaan hyö-

dynnetty Palvelumuotoilun Työkalupakin-kaaviota, jotka kuvataan kappaleessa 3.4 ’’Tut-

kimuksessa hyödynnettävät Palvelumuotoilun Työkalupakin-kaaviot’’. 

3.4 Tutkimuksessa hyödynnettävät Palvelumuotoilun Työkalupakin-kaaviot 

Palvelumuotoilussa on tärkeää saada esille asiakasymmärrys ja -tarve sekä toteuttaa 

ratkaisuideointia niiden pohjalta. Tämän opinnäytetyön tutkimusosassa hyödynnetään 

STD:n Palvelumuotoilun Työkalupakin kohtia: Asiakasnäkökulmakaavio (liite 3) ja Rat-

kaisujen ideointikaavio (liite 4). Asiakasnäkökulmakaavio ja Ratkaisujen ideointikaavio 

ovat palvelumuotoilun työkaluja, joiden avulla palvelumuotoilija saa kerättyä tärkeimmät 

tiedot asiakkaiden tarpeesta. Kaaviot luovat palvelumuotoilijalle johdonmukaisen ajatte-

lutavan ongelmien lähestymiseen sekä tutkimustyöhön. (STD 2010-2012, 3-4) Tutkimus-

osan haastattelukysymykset pohjautuvat näihin kaavioihin. Kaaviot ovat Jyväskylän am-

mattikorkeakoulun Palvelumuotoilun Työkalupakki-hankkeen tulos, joka on kehitetty yh-

teistyössä Palmu Inc.in kanssa vuosina 2010-2012. 

1. Asiakasnäkökulmakaavio 

Asiakasnäkökulmakaavio (Liite 3) auttaa palvelumuotoilijaa tutustumaan kohderyh-

mään, jolle palvelua tuotetaan. Kaavio auttaa myös palvelumuotoilijaa tutustumaan 

asiakkaiden tarpeisiin syvällisemmin. Kaavion avulla palvelumuotoilija ymmärtämää, 

mitä asiakkaat arvostavat palvelussa ja mistä he ovat valmiita maksamaan. Kaavion 

avulla havainnoidaan asiakkaan haasteita ja ongelmia. Ilmenneiden haasteiden poh-

jalta tarkoituksena on luoda mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottava palvelu (STD 

2010-2012, 6). 

Tässä tutkimustyössä halutaan selvittää, mitä tiedolla johtamisen apuvälineitä asiak-

kaiden henkilöstöhallinto haluaisi hyödyntää paremmin. Tarkoituksena on myös sel-

vittää, mitä tietoa palkkatiedoista saatavasta informaatiosta voidaan mallintaa ja voiko 

mallinnettua dataa hyödyntää henkilöstöön liittyvissä päätöksissä. Asiakasnäkökul-

makaavio kartoittaa asiakkaiden palkanlaskennan ja henkilöstöjohtamisen haasteet. 

Haasteiden tiedostamisen lisäksi työssä halutaan selvittää, mikä asiakkaiden palkan-

laskentaprosessissa toimii ja mitkä ovat arvoa luovia tekijöitä. 
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Asiakasnäkökulmakaavio auttaa tutkijaa valitsemaan tärkeimmät kehityskohteet ja 

luomaan kehityskohteiden ympärille kysymyksiä. Kun kysymykset ratkaistaan, kehi-

tettävää kohdetta pystytään parantamaan.  

2. Ratkaisujen ideointikaavio 

Ratkaisujen ideointikaavion (Liite 4) avulla palvelumuotoilija perehtyy asiakkaiden 

haasteisiin ratkaisukeskeisemmin. Asiakasnäkökulmakaaviossa havaitut tärkeimmät 

kehityskohteet ja niiden ympärille luodut kysymykset pyritään ratkaisemaan Ratkai-

sujen ideointikaaviolla. Ratkaisujen ideointikaaviolla synnytetään ideoita Asiakasnä-

kökulmankaaviossa ilmenneisiin kehityskohteisiin (STD 2010-2012, 7). 

Ratkaisujen ideointikaavioon kerätään henkilöstöjohtamisen ja palkanlaskennan ke-

hityskohteet sekä kehityskohteiden ympärille muodostuneet kysymykset. Kehityskoh-

tien kysymyksiin haetaan toimivia ratkaisuja. Ratkaisuissa otetaan huomioon myös 

haastateltujen asiakkaiden omat ratkaisuehdotukset. Ratkaisujen toimivuutta mieti-

tään ja parhaimmat ideat listataan ylös.  

Tämän tutkimustyön tuloksena Yritys X saa selville, miten tiedolla johtamisen keinot 

henkilöstöhallinnossa voidaan toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Ratkaisu-

jen ideointikaavion avulla Yritys X saa selville, miten asiakkaiden palkanlaskennallisia 

tarpeita voidaan ratkoa. Tuloksissa otetaan huomioon Yritys X:n näkökulma mahdol-

lisen palvelun toteuttamiseen. 
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4 TUTKIMUS  

4.1 Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus  

Tutkimus selvittää, mitä ongelmia tai puutteita yrityksillä on palkanlaskennassa ja henki-

löstöjohtamisessa. Tavoitteena on myös tutkia, miten yritykset hyödyntävät tai haluaisi-

vat hyödyntää palkanlaskennasta ja henkilöstöstä saatua dataa tiedolla johtamisen ele-

menttinä. Haastattelun avulla haastateltavalta pyritään saamaan oma näkemys ja koke-

mus sekä mahdolliset ratkaisut haasteisiin. Tutkimus selvittää, mikä tieto hyödyntää yri-

tyksiä henkilöstöjohtamisessa ja miksi tieto on hyödyllistä. Tutkimus selvittää myös asi-

akkaiden nykyisen tilanteen palkkapalveluiden, palkanlaskentaprosessien ja henkilöstö-

johtamisen saralla. Tutkimus selvittää, mitä yritykset arvostavat ja mistä he eivät halua 

luopua. Tutkimuksessa toteutettu haastattelu kartoittaa muutoksen tarpeen ja unelmat. 

Mikäli yritys laskee itse palkat, toimeksiantajan tavoite on selvittää, onko yritys valmis 

ulkoistamaan palkanlaskennan. Tutkimus selvittää myös miksi yritykset olisivat valmiita 

vaihtamaan palkkapalvelun tarjoajaa. Tutkimuksen tuloksien avulla Yritys X saa selville 

haasteet, joiden kanssa yritykset kamppailevat. Tutkimuksen tuloksena saadaan koko-

naisvaltainen tarve yrityksten palkanlaskennan ja henkilöstöjohtamisen haasteisiin. Pal-

kanlaskentaan ja henkilöstönjohtamiseen liittyviin ongelmiin tuotetaan alustavasti ratkai-

suja.  

Haastattelun valmistelu aloitettiin syyskuussa 2019 yhdessä Yritys X:n kanssa. Palkan-

laskentaan ja sen toimiin perehtyminen tapahtui yhdessä Yritys X:n ja Yritys X:n palkan-

laskijan kanssa. Perehtymiseen eli aihealueen ymmärtämiseen sovellettiin systemaat-

tista havainnointia. Palkanlaskijan toimien systemaattinen havainnointi ennen haastatte-

lujen toteuttamista on tärkeää, sillä tutkijan on ymmärrettävä, mitä tutkittava kohde tekee.  

Systemaattinen havainnointi on tutkimuskohdetta koskevien taustatietojen selvittelyä 

sekä tapahtumien havainnointia ennen varsinaisen tutkimusaineiston keräämistä (Vilkka 

H. 2006, 34). Systemaattinen havainnointi antaa tietoa ihmisen toiminnasta. Havainnointi 

voidaan toteuttaa tarkkailemalla ihmisten toimintaa tietyissä tilanteissa. Havainnoinnin 

tulee keskittyä tutkittavaan kohteeseen (Vilkka H. 2014, 65,95). Palkanlaskentaprosessi 

ja tärkeimmät toimet palkanlaskennasta käytiin läpi vierestä havainnoiden. Itse haastat-

telijana perehtyminen aihealueeseen on tärkeää. Haastattelun toteuttajan tulee omata 

konkreettinen ja kokonaisvaltainen perusymmärrys käsiteltävästä aihealueesta. Tämän 

opinnäytetyön tutkijalla on kokemusta ja osaamista palkanlaskennasta palkkatyönsä 
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kautta. Palkanlaskennan kokemuksesta huolimatta tutkija kykenee tutkimaan palkanlas-

kennan haasteita objektiivisesti. 

Työn tutkimusosion toteutuksessa ja tulosten käsittelyssä hyödynnettiin palvelumuotoi-

lun prosessia sekä Palvelumuotoilun Työkalupakin-kaavioita. Palvelumuotoilun Työkalu-

pakin kaaviot olivat Asiakasnäkökulmakaavio ja Ratkaisujen ideointikaavio. Palvelumuo-

toilun Työkalupakin-kaaviot tehostavat tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta. Palvelu-

muotoilun Työkalupakin-kaaviot antavat suuntaa tutkimukselle sekä selkeät toimintavai-

heet, jotka auttavat tutkijaa havainnoimaan tutkittavaa kohdetta. Vaikka konkreettista 

palvelua tutkimuksen myötä ei toteutettaisikaan, on Palvelumuotoilun Työkalupakin-kaa-

vioita hyvä käyttää tässä tutkimustyössä. Työkalujen avulla tutkija saa esille tutkittavan 

kohteen todelliset haasteet. Työkalut auttavat tutkijaa myös pohtimaan ratkaisuja ilmen-

neisiin haasteisiin.  

Tutkimuksen kohderyhmän ja haastattelukysymyksien kartoittaminen toteutettiin yh-

dessä Yritys X:n kanssa. Tavoitteena oli saada selville asiakkaan mielipiteitä, kokemuk-

sia sekä haasteita, joiden avulla voidaan määrittää, onko tiedolla johtamiselle tarvetta 

palkkapalveluissa. Haastatteluiden tavoite kirkastettiin yhdessä Yritys X:n tavoitteiden 

pohjalta. Tutkimuksen alkuvaiheessa määriteltiin seuraavat etenemisvaiheet: 

1. Tutustuminen aiheeseen sekä haastatteluiden tavoitteeseen yhdessä Yritys X:n 

johtoryhmän kanssa. 

2. Haastateltavien asiantuntijoiden määrittely. 

3. Kysymysten suunnittelu sekä haastattelukaavakkeen testaaminen (Teemahaas-

tattelu, Liite 1). 

4. Haastattelun suorittaminen valitulle kohderyhmälle ja tulosten raportointi. 

5. Haasteiden ja ongelmien määrittäminen (Palvelumuotoilun Työkalupakki, Asia-

kasnäkökulmakaavio, Liite 3). 

6. Ratkaisuideoiden kirjaus ja kriittinen arviointi. Ratkaisuideat pohjautuvat tiedolla 

johtamisen keinoihin (Palvelumuotoilun Työkalupakki, Ratkaisujen ideointikaa-

vio, Liite 4). 

4.2 Teemahaastattelukaavakkeen ja haastattelun kulun testaus 

Tutkimusaineiston keruumenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu haastattelu, josta käy-

tetään nimitystä teemahaastattelu. Teemahaastattelu on yksi kvalitatiivisen menetelmän 

vaihtoehdoista. Kvalitatiivisissa menetelmissä kuunnellaan, haastatellaan ja 
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keskustellaan haastateltavien kanssa. Aineistoa hankittaessa pyritään saamaan haasta-

teltavan ääni esille. Tähän voidaan hyödyntää haastatteluja ja dokumentointia. Tulosten 

kirjaamisessa huomioidaan kriittinen analysointi. (Hirsjärvi S. ym. 2009, 164.) 

Teemahaastattelukysymykset pohjautuivat Asiakasnäkökulma- ja Ratkaisujen ideointi-

kaavioihin. Kysymykset muotoutuivat siten, että ne vastasivat molempien kaavioiden ky-

symyskohtiin. Tämän avulla tutkimusaineistoa oli tehokkaampaa analysoida. Kysymyk-

set hakivat vastauksia palkanlaskennan haasteisiin sekä henkilöstön tiedolla johtamisen 

tarpeeseen eri näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää haasteiden todellinen synty 

sekä mitä yritykset oikeasti haluavat palkkapalvelulta. Kysymykset olivat suuntaa-anta-

via ja haastattelu muovautui sen edetessä. Jokaista kysymystä ei välttämättä kysytty. 

Haastateltavat johdattelivat itse haastattelun kulkua kertomalla omat kokemuksena ja 

haasteensa. Haastattelijan rooli on ymmärtää haastateltavan todelliset ongelmat ja 

haasteet tarkentavien kysymysten avulla. 

Laadullista menetelmää käytettäessä ei tehdä haastattelukysymyksiä, joissa vastataan 

annettuihin vaihtoehtoihin. Vastaajien annetaan jäsentää vastauksiaan omaehtoisesti 

(Vilpas P. 2013, 1). Haastattelussa pitää olla kysymyksiä, mutta vastaaja saa itse mää-

ritellä haastattelun tahdin. Haastattelijan tehtävänä on tarkentaa vastauksia ja etsiä on-

gelmien perimmäinen syy. Tutkimus etenee ja vie itse itseään eteenpäin uusien havain-

tojen tullessa eteen. Tutkimuksen päätarkoitus ei saa kadota. Mikään ei ole ennalta mää-

rättyä oletusta, vaan jokainen havainnoitu tulkinta on ainutlaatuinen. Tarkkaa etenemis-

menetelmää tutkimuksessa on vaikea arvioida. Tulevaisuus ja haastateltavan näkö-

kulma johtavat haastattelua (Hirsjärvi S. ym. 2009, 164). 

Haastattelulomake tulee testata ennen varsinaisen aineiston keräämistä. Testaaminen 

toteutetaan koehaastattelulla. Testaamisen avulla mitataan haastattelun toimivuutta. 

Testaamisen avulla tutkitaan kysymysten täsmällisyyttä sekä vastaavatko haastatte-

lussa ilmenneet vastaukset tutkimusongelmaan. Testaamisen avulla haastattelun tar-

peettomat kysymykset voidaan poistaa tai muotoilla uudestaan (Vilkka H. 2007, 78). 

Teemahaastattelun kulkua ja toimivuutta testattiin sellaisen henkilön kanssa, joka omasi 

ennalta määrätyt vastaajan kriteerit. Haastateltava henkilö toimii henkilöstöä johtavassa 

asemassa ja on mukana tuotannon kehittämisessä sekä palkanlaskennassa. Haastatte-

lun kaavakkeen ja kulun testauksen avulla haastateltava sai kertoa omat mietteet haas-

tattelusta. Haastattelu kesti noin 50 minuuttia. 



35 

 

 

 

Kaavakkeen testauksen avulla muutama kysymys muotoutui eri tavalla. Haastatteluky-

symyksistä tehtiin suorempia ja ne muotoutuivat siten, että niihin ei voinut vastata kyllä 

tai ei. Kysymyksiin lisättiin myös esimerkkivastauksia, joita haastattelija voi hyödyntää 

kysymyksen avaamiseen. Testaamisen avulla kysymykset pyrittiin muotoilemaan siten, 

että haastateltava pystyisi miettimään aihetta eri näkökulmista. Testaamisen avulla ky-

symykset saatiin myös muotoiltua paremmin ymmärrettäviksi.  

Muutamia kysymyksistä jätettiin pois, sillä ne toistivat itseään, eivätkä tuoneet haastat-

teluun uutta näkökulmaa. Näin haastatteluun valikoituihin kysymysaiheisiin voitiin paneu-

tua syvällisemmin. Testaamisen avulla huomattiin myös se, että kysymysten vastauksia 

pitää kirjata sekä niistä pitää kysyä tarkentavia kysymyksiä. Tarkentavat kysymykset tu-

lee esittää haastateltavalle vasta, kun hänen vastauksensa on päättynyt. Haastattelijan 

olemus tulee olla kuunteleva ja kiinnostunut.  

Haastattelun kulun testauksen avulla ilmeni myös seuraavaksi mainittavia tärkeitä asi-

oita. Ennen haastattelua haastattelijan on hyvä kertoa itsestään, jotta haastateltava tie-

tää kuka haastattelun toteuttaa. Haastattelun aikana on hyvä nähdä haastateltavan kas-

vot, jotta tiedetään hänen olevan tilanteessa läsnä. Ennen haastattelua on myös hyvä 

kertoa, kuinka monta kysymystä haastattelussa kysytään sekä haastattelun arvioitu 

kesto. Haastateltavia voidaan pyytää asettumaan rauhalliseen tilaan ennen haastattelun 

alkua. Haastattelun jälkeen haastateltavilta on hyvä kysyä mietteitä haastattelusta sekä 

mitä he oppivat sen myötä. Näin haastattelua ja haastattelukysymyksiä voidaan paran-

taa tutkimusprosessin edetessä. 

Haastattelutilanne voi olla pelottava, omituinen tai jännittävä. Jos haastateltava kokee 

tilanteen epämukavaksi, se haittaa vastauksien todenmukaisuutta tai oikeiden vastauk-

sien saamista. Ympäristö on valittava tarkkaan. Haastattelua toteutettaessa tulee miet-

tiä, kuka voi olla kuuntelemassa ja miten esimerkiksi videointi vaikuttaa vastauksiin (Hirs-

järvi S. ym. 2009, 205).  

Haastattelutilanteesta luotiin haastateltaville mahdollisimman mukava. Haastattelun 

ajankohdaksi valittiin haastateltavalle sopiva aika. Haastateltaville kerrottiin, että ajan-

kohta voi olla mikä vain kellonaika. Ajankohdassa tärkeintä oli se, että haastateltavalla 

on rauhallinen hetki osallistua haastatteluun. Haastattelutilannetta helpotti haastatelta-

vien näkökulmasta myös se, että he tunsivat Yritys X:n jo entuudestaan. Tämä loi luot-

tamusta ja avoimuutta haastattelutilanteeseen. Haastatteluita ei videoitu, sillä osa yrityk-

sistä ei olisi avannut haasteitaan syvällisemmin. Jos haastattelut olisi videoitu tai nau-

hoitettu, haastatteluiden hyöty ja konkreettisuus olisi jäänyt vähäiselle. Haastateltavat 
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olivat tietoisia siitä, että haastatteluaineisto kirjataan ylös anonyymisti ja tutkimusaineis-

toon pääsee käsiksi vain toimeksiantaja sekä haastattelija. Haastateltavat saivat myös 

itse nähdä omasta haastattelustaan kirjatut asiat, mikäli niin halusivat. 

4.3 Kohderyhmän valitseminen ja haastatteluiden toteuttaminen 

Haastateltavat henkilöt valittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Tutkittava kohderyhmä 

valittiin siten, että haastateltavat olivat eri yrityksistä ja heidän työnsä linkittyy kysy-

mysongelman ympärille. Potentiaalisiksi haastateltaviksi määriteltiin henkilöt, jotka toi-

mivat joko johtavassa asemassa tai HR: n ja palkanlaskennan parissa. Haastateltavat 

olivat talousjohtajia, henkilöstöpäälliköitä tai palkanlaskijoita. Haastateltavat henkilöt te-

kevät päivittäin joko palkanlaskentaan tai henkilöstöjohtamiseen liittyviä asioita. Näin ol-

len haastateltavat olivat representatiivisia, eli edustivat oikeaa kohderyhmää. 

Kvalitatiivisessa menetelmässä tarvitaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa. On tärkeätä 

saada eri asemassa, ikäluokassa, toimialoilta olevia henkilöitä, miehiä ja naisia. Pyritään 

saamaan monta ajattelutapaa ja näkökulmaa. Tutkimuksen kannalta on tärkeää kuulla 

eri tai saman alan tekijöitä. Yhtenevät tekijät pitää silti löytää, vaikka tuote tai palvelu ei 

olisi sama. Kohdejoukko tulee olla valikoituna tarkasti (Hirsjärvi S. ym. 2009, 164). 

Vastauksiin saatiin eri näkökulmia, sillä henkilöt ovat erilaisessa tilanteessa ja asemassa 

palkanlaskennan sekä henkilöstöjohtamisen suhteen. Haastateltavat henkilöt olivat eri-

laisia sukupuoleltaan ja iältään sekä toimivat eri aloilla. Haastateltavat henkilöt toimivat 

yrityksissä, joissa työskentelee 50+ henkilöä. Henkilöstöä tulee olla tarpeeksi, jotta datan 

tulkinnasta on hyötyä yritykselle. Yrityksen sijainnilla tai toimialalla ei ollut tämän haas-

tattelun toteuttamisen kannalta väliä. Haastatteluun valituilla yrityksillä on ulkoistettu tai 

ulkoistamaton palkanlaskenta. Osalla haastateltavista oli entuudestaan ongelmia tai tar-

peita henkilöstöjohtamisessa sekä palkanlaskennassa. Haastatteluun valikoituivat Yritys 

X:n entuudestaan tuntemat yritykset. Koska haastateltavat tunsivat toimeksiantajan jo 

entuudestaan, oli heitä helpompi lähestyä ja haastatteluun saatiin tarpeeksi haastatelta-

via. Tutkimuksen haastatteluita tehtiin, kunnes uusia haasteita tai hyödynnettävää tietoa 

aihealueesta ei enää haastatteluiden myötä tullut. Haastateltavia oli yhteensä yhdeksän. 

Haastateltavien lukumäärä valikoitui paremman otannan saamiseksi.  

Ennen haastattelua haastateltaville kerrottiin, mihin vastauksia käytetään ja että se liitty-

vän Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tutkimusosaan, joka toteutetaan toimek-

siantona Yritys X:lle. Haastateltavilta varmistettiin oma osaaminen aihealueesta ennen 
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haastattelua. Osaaminen kartoitettiin saatekirjeellä (liite 2). Haastateltaville lähetetyssä 

saatekirjeessä kerrottiin haastattelussa käsiteltävät aihealueet. Näin voitiin varmistaa 

haastateltavan kyvyn keskustella aiheesta asiantuntevasti. Asiantuntijuus mahdollistaa 

todellisiin ongelmiin paneutumisen. Saatekirjeessä kerrottiin tietoa haastattelusta ja sen 

tarkoituksesta. Alussa kysyttiin myös lupaa haastattelun taltioimiseen kirjallisesti. Haas-

tattelu taltioitiin anonyymisti. Haastateltavat ovat tietoisia, että heitä ei voida yhdistää 

lopullisiin tutkimustuloksiin.  

Haastattelut pidettiin pääosin videopuheluhaastatteluina hyödyntäen Skype- tai Teams- 

videopuheluominaisuutta. Osa haastatteluista pidettiin yrityksen tiloissa fyysisesti kas-

votusten. Jokainen haastattelu oli yksilöhaastattelu. Haastattelutapa määräytyi haasta-

teltavan toiveen mukaisesti. Itse haastattelija koki, että haastateltavan kasvot on hyvä 

nähdä haastattelun aika, jotta tilanne on henkilökohtaisempi. Kaikkien haastatteluiden 

jälkeen voitiin myös todeta, että haastattelutavalla (videopuhelu tai fyysisesti kasvotus-

ten) ei ollut väliä tutkimusaineistoin keräämisen tai tutkimusaineiston hyödyllisyyden kan-

nalta.  

4.4 Tutkimusaineiston käsittely 

Yksilökohtaiset haastattelut ja vastaukset raportoitiin kirjallisesti samalla, kun haastattelu 

eteni. Kysymyksiä kysyttäessä haastateltaville annettiin rauhassa aikaa vastata kysy-

mykseen. Haastateltavilta kysyttiin yksi kysymys kerrallaan. Kun vastaus oli päättynyt, 

vastauksista kysyttiin tarkentavia kysymyksiä. Vastauksiin paneuduttiin syvällisemmin 

kysymällä haastateltavalta tarkentavia lisäkysymyksiä, kuten ’’5 kertaa miksi’’ tai ’’miten 

itse ratkaiset tämän ongelman’’ sekä pyydettiin kertomaan esimerkkitilanteita avaamaan 

ongelmia paremmin. Samalla vastauksia kirjattiin. Mikäli kysymyksiin ei saatu syventäviä 

vastauksia, haastattelua jatkettiin eteenpäin. Puutteellisiin vastauksiin palattiin haastat-

telun lopussa.  

Jokaisen haastateltavan haastatteluaineiston kirjaamisen jälkeen haastatteluiden yhte-

neväisyydet korostettiin klusterointimenetelmän avulla. Klusterointi on tehokas mene-

telmä tutkimusaineiston havainnointiin. Klusteroinnin tarkoitus on yhdistää toisiinsa liitty-

vää tietoa. Se helpottaa tutkittavan aiheen tiedon kasaamista. Klusteroinnilla pyritään 

löytämään erilaisia aihealkioita, jotka kuuluvat samaan aiheryhmään (Tuononen M. 

2005, 1-2). Klusterointimenetelmän avulla pystyttiin haastatteluaineistoista löytämään 

tärkeimmät haasteet sekä kasaamaan ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Asiakkaiden 
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haasteisiin sekä asiakasarvostukseen liittyvin aisoihin pyrittiin löytämään syyseuraus -

suhteet, jotta todelliset ongelmakohdat ja vahvuudet saatiin selville.  

 

Yksilökohtaisista haastatteluista nousseet yhteneväisyydet kirjattiin Asiakasnäkökulma-

kaavioon (liite 3). Kun yhteneväisyydet oli kirjattu Asiakasnäkökulmakaavioon, voitiin 

niistä muodostaa aihealueita. Aihealueet sisälsivät kaikki korostetut yhteneväisyydet. 

Kun eniten asiakkaille haasteita tuottavat aihealueet oli kirjattu, niihin paneuduttiin Rat-

kaisujen ideointikaavion avulla (liite 4). Asiakkaiden haasteet ja niiden ratkaisuideointi 

käydään läpi luvussa 5. Tutkimuksen tulokset. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Asiakkaan tarpeisiin perehtyminen Asiakasnäkökulmakaavion avulla 

Tässä luvussa haastatelluista henkilöistä käytetään nimitystä asiakas. Asiakkaan tarpei-

siin perehdytään ja niitä analysoidaan Asiakasnäkökulmakaaviolla (liite 3). Haastatte-

luissa asiakkailta kysytyt kysymykset ovat esillä liitteessä 1. Haastatteluissa ilmenneet 

suurimmat haasteet kirjattiin Asiakasnäkökulmakaavioon, jonka kysymyskohdat kuva-

taan kaaviossa 1-4.  

Asiakasnäkökulmakaavion sisältyvät seuraavat kysymyskohdat: 

1. Näitä asioita asiakas arvostaa palvelussa (kaavio 1) 

2. Nämä ovat asiakkaan haasteita (kaavio 2) 

3. Mistä asiakas on valmis maksamaan (kaavio 3) 

4. Asiakaskokemuksen ratkaistavat ongelmat ja kehityskohteet sekä kehityskohtei-

siin ja ongelmiin liittyvät kysymykset (kaavio 4) 

Ensimmäinen kohta Asiakasnäkökulmakaaviossa oli selvittää mitä asiakkaat arvostavat 

palkanlaskentaprosessissa, ja mitkä ovat heidän suurimmat haasteet. Alla olevat kaaviot 

on otsikoitu Asiakasnäkökulmakaavion kysymyskohtien mukaan ja otsikoiden alle on ha-

ettu vastauksia haastatteluiden myötä. 

Näitä asioita asiakas arvostaa palkanlaskentaprosessissa: 

1. Kokonaisvaltainen palkanlaskentaosaaminen ja työehtosopimusten tuntemus. 

2. Palkanlaskentaprosessi ottaa kaikki palkanlaskijan toiminnot tarkasti huomi-

oon. Palvelu on luottamuksellinen, riskitön, tietoturvallinen sekä selkeä.  

3. Jos palvelu on ulkoistettu, palveluntarjoaja asettaa asiakkaalle selkeät ja yk-

sinkertaiset toimintaraamit. Palveluntarjoaja informoi ja avustaa asiakasta esi-

merkiksi uuden työntekijän lisäämisessä palkkalistoille tai verokorttien 

kanssa. Asiakkaat arvostavat palvelualttiutta ja asiantuntevaa yhteyshenkilöä. 

Palkka-asiantuntijalle voi soittaa kuka vain yrityksestä, jopa työntekijät. Asiak-

kaat arvostavat sitä, että yksi ja sama palkka-asiantuntija hoitaa aina saman 

asiakkaan palkka-asiat. Näin palvelu on henkilökohtaisempi ja tiedonkulku on 

nopeampaa. 
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4. Selkeä järjestelmä tai alusta, jonne asiakas kirjaa ennalta määrätyn palkan-

maksatukseen liittyvän tiedon, kuten työtunnit, poissaolot, lisät tai ylityöt. Toi-

mivuutta lisää välivaiheiden karsinta organisaation sisällä. Järjestelmä tai 

alusta on yksikertainen ja se keskustelee asiakkaan tuntikirjapitojärjestelmän 

kanssa vaivattomasti.   

5. Lain vaatimien raporttien saaminen milloin vain. Ilmoitukset verottajalle ja työ-

terveyteen. 

6. Toimiva palkanlaskentaprosessi antaa asiakkaalle taloudellista etua. Jos pal-

velu tuotetaan asiakkaalle, siinä on yksi ja sama hinta, eikä erillisistä toimen-

piteistä veloiteta. 

7. Tiedolla johtamisen seurantatyökalut. Mallinnettua tietoa, jota on helppo tulkita 

ja seurata. Mallinnetun tiedon avulla voidaan tehdä tehokkaampia henkilöstöön 

liittyviä päätöksiä. Tieto on ajan tasalla. Mallinnettu tieto on peräisin palkkada-

tasta. Dataa voidaan yhdistää muihin organisaation työkaluihin. Datasta mal-

linnettua tietoa voidaan muokata, poistaa tai lisätä tarpeen mukaan. Tietoa voi-

daan mallintaa eri muotoihin, kuten mittaristoon tai tekstimuotoon. Seuranta-

työkaluun voi asettaa hälytyksiä ja tavoitteita. Paras ratkaisu on palkkatietojär-

jestelmä, joka on samalla HR-järjestelmä. 

  

Kaavio 1. Asiakkaan arvostuksen syntyminen palkanlaskentaprosessissa. 

Nämä ovat asiakkaan haasteita: 

1. Lomakertymien, vapaiden, työajanlyhennyskertymien sekä henkilö- ja tuotan-

tolinjakohtaisten ylityökertymien seuranta.  

2. Lomien kirjaaminen ja niiden seuranta sekä lomien ilmoitus.  

3. Matkalaskujen kirjaaminen ja seuranta. 

4. Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen, sairaspoissaolojen ehkäisy.  

5. Tasavertaisuus työtekijöille: työn jakauma viikolla, lomat sekä tasavertaiset 

työvuorot. 

6. Työvoimatarpeen ennustaminen ja tarpeeseen nopea reagointi sekä työvuoro-

jen suunnittelu. 
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7. Työvoiman mitoittaminen tehokkaasti ja palkkakulujen seuranta (henkilöön, 

osastoon, kohteeseen, työpisteeseen kulunut raha ja sen seuranta). 

8. Palkanmaksuun tarvittavaa tietoa pitää kerätä kaikkialta ennen palkanlaskijalle 

lähettämistä.  Prosessissa on paljon välivaiheita. Tuntien tarkastaminen ja nii-

den hyväksyminen vie paljon aikaa, sillä tunneissa on virheitä. Palkanlaskijalla 

on liikaa töitä. Palkanlaskija joutuu hakemaan ja kysymään tarvitsemaansa tie-

toa monista paikoista.  

9. Palkka-aineiston saaminen oikeaan aikaan työntekijöiltä sekä palkka-aineiston 

todenmukaisuus. Työntekijät eivät muista leimat tai kirjata tuntejaan.  

10. Työntekijä ei voi soittaa palkanlaskijalle.  

11. Osaamispääoman mittaaminen. Hiljaisen tiedon sekä osaamisen säilyttämi-

nen ja jakaminen. 

12. Huonosti hyödynnetty ja mallinnettu data palkanlaskennasta ja henkilöstöstä, 

jota voitaisiin muuten hyödyntää esimerkiksi työvuorojen suunnitteluun tai työn 

tehokkuuden parantamiseen.  

13. Palkanlaskijan sairastuessa kukaan ei osaa tuurata häntä.  

Kaavio 2. Asiakkaan haasteet palkanlaskentaprosessissa. 

Haasteiden ja asiakkaan arvostamien toimintojen myötä voidaan pohtia tärkeimpiä koh-

tia, joista arvo asiakkaalle muodostuu. Asiakasarvon syntyminen on tärkeä osa toimivaa 

palkanlaskentaprosessia tai toimivaa ulkoistettua palkanlaskentapalvelua. Seuraavan 

kaavion kysymys ’’mistä asiakas on valmis maksamaan’’ kertoo tutkijalle, mihin asioihin 

asiakkaat todella haluavat muutosta. Seuraava Asiakasnäkökulmakaavion kysymys-

kohta selvittää, mistä lisäarvosta asiakkaat ovat todella valmiit maksamaan palkanlas-

kentaprosessissa tai vaihtoehtoisesti olisivatko he valmiita vaihtamaan palkkapalvelun 

tarjoajaa. Haastatteluiden avulla saatiin nostettua esille seuraavat asiat: 

Mistä asiakas on valmis maksamaan: 

1. Palkanlaskennan selkeät prosessit, ammattitaito sekä nopea palvelu ja tiedon-

kulku. Työehtosopimus- ja lakituntemus sekä 100 % varmuus, että virheitä ei 

tule. 
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2. Jos palvelu on ulkoistettu, palvelun pitää olla henkilökohtaisempi. Palvelussa 

on mahdollisimman vähän välisteppejä. Palkka-asiantuntija on aidosti kiinnos-

tunut asiakkaasta. Yksi henkilö työskentelee saman asiakkaan palkkojen pa-

rissa tai vaihtoehtoisesti sijaistaminen toimii moitteettomasti. Palkka-asiantun-

tija osaa informoida asiakasta omatoimisesti. 

3. Palkanlaskentaprosessi vapauttaa huomattavasti enemmän johtohenkilöiden 

aikaa muuhun työhön. 

4. Kustannustehokkuus  

5. Nopea tiedonkulku palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä, mikäli palkanlas-

kenta on ulkoistettu. 

6. Jos palkkapalvelut on ulkoistettu, niissä on kiinteä kuukausihinta, joka sisältää 

kaikki palvelun osat.  

7. Asiakas saa mallinnettua tietoa henkilöstöstä. Mittareita voi yhdistellä, jonka 

myötä asiakas saa uutta itseään hyödyttävää informaatiota. Mittarit toimivat 

reaaliajassa, eivätkä kuukauden jäljessä. Selventävää tekstiä, mittari kertoo 

vastauksia tekstimuodossa esimerkiksi ’’osasto Y on tehnyt saman verran työ-

tunteja kuin osasto X, osasto X:n tehokkuus 40% parempi, vaikka työvoima on 

mitoitettu molemmissa osastoissa tasaisesti.’’  Tiedon vertailu menneisiin kvar-

taaleihin. Mittareille voi asettaa hälytystoimintoja ja muistutuksia. 

8. Palkanlaskentajärjestelmä, joka on samalla HR-järjestelmä.  

Kaavio 3. Mistä asiakas on valmis maksamaan palkanlaskentaprosessissa. 

Haasteiden ja arvon syntymisen myötä voidaan listata ratkaistavat ongelmat. Haastatte-

luiden myötä ilmeni paljon kehityskohteita. Kehityskohteet ovat valittu asiakkaiden suu-

rimpien tarpeiden perusteella. Ongelmia tutkittaessa halutaan selvittää mikä tai mitkä 

asiat hidastavat tai estävät ongelman ratkaisua. Näin tutkitaan ongelman todellista syytä.  

Haastatteluiden myötä pystyttiin klusterointimenetelmän avulla keräämään aihealueita, 

joihin asiakkaat haluavat ratkaisuja. Aihealueiden ympärille etsittiin kysymyksiä, joiden 

avulla voidaan synnyttää ideoita aihealueiden ratkaisemiseksi. Kysymysten ratkaisulla 

aihealueiden ongelmat ratkeavat. Haastatteluista kootut ratkaistavat aihealueet ja aihe-

alueiden ongelmiin liittyvät kysymykset kuvataan kaaviossa 4. 
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Asiakaskokemuksen ratkaistavat aihealu-

eet: 

Aihealueiden ongelmiin liittyvät kysymyk-

set: 

1. Nopea, yksinkertainen ja kustan-

nustehokas palkanlaskentapro-

sessi.  

Miten Yritys X voi tuottaa henkilökohtai-

sempaa palvelua asiakkaille? Mitä kon-

taktipisteitä palkanlaskentapalveluun kuu-

luu, ja miten niitä voidaan tehostaa? Mitä 

tehostaminen vaatii asiakkaalta? Miksi 

asiakkaan palkanlaskentaprosessi on hi-

das? Miten vähennetään asiakkaiden 

työtä palkanlaskentaprosessissa? Miten 

palkanlaskentaprosessista saadaan teho-

kas? Miten kustannuksia saadaan alen-

nettua?  

2. Työntekijöiden tuntien kirjaami-

nen ja lähetys. Tuntien todenmu-

kaisuus sekä virheiden poisto.  

Miten varmistetaan työtuntien todenmu-

kaisuus? Mikä vaikuttaa siihen, että asi-

akkaan henkilöstön työtunnit eivät ole to-

denmukaisia? Miten Yritys X saa tunnit 

mahdollisimman yksinkertaisesti asiak-

kaalta? Mihin tunnit kirjataan ja kuka ne 

asiakkaan päässä kirjaa? Miten Yritys X 

saa asiakkaan työtunnit silloin, kun ne tar-

vitaan? Koska tunnit tarvitaan? 

3. Asiakas haluaa johtamista hyö-

dyntävät tunnusluvut esimerkiksi 

tehokkuus, poissaolot, ylityöt, 

vaihtuvuus, työn kuormittavuus, 

hyvinvointi sekä osaamisen mit-

taaminen. 

Mitkä ovat tunnusluvut? Miten ja missä 

muodossa asiakas haluaa tunnusluvut? 

Miten Yritys X tuottaa tunnusluvut? Miten 

tunnuslukuja yhdistellään? Miten Yritys X 

saa yhdistettyä tuotettua dataa asiakkaan 

muuhun dataan, jotta mittarit toimivat mo-

nipuolisemmin? Mitä kautta asiakas nä-

kee haluamansa luvut? Miten asiakas saa 

jokaisena päivänä työntekijöiltä 
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tarvittavan tiedon? Miten Yritys X mallin-

taa datan asiakkaalle?  

4. Hiljaisen tiedon seuraaminen.  Miten hiljaista tietoa voidaan seurata palk-

kadatan perusteella? Tarvitaanko havain-

nointia ja kyselyitä? Miten kyselyt toteute-

taan ja koska niihin vastataan? Miten tie-

toa mitataan? Miten tietoa voidaan yhdis-

tää muihin mittareihin? 

Kaavio 4. Asiakkaan ratkaistavat aihealueet palkanlaskentaprosessissa. 

5.2 Kehityskohteet ja niihin perehtyminen Ratkaisujen ideointikaaviolla 

Ratkaisujen ideointikaavion (liite 4.) avulla perehdytään ratkaisukeskeisesti Asiakasnä-

kökulmakaavion avulla ilmenneisiin neljään aihealueeseen. Ratkaisujen ideointikaaviolla 

on tarkoitus ratkaista esille nousseet neljä aihealuetta ja niihin liittyvät ongelmakysymyk-

set, jotta palkkapalveluista saadaan lisäarvoa tuottavia. Aihealueet ovat: 

1. Nopea, yksinkertainen ja kustannustehokas palkanlaskentaprosessi. 

2. Työntekijöiden tuntien kirjaaminen ja lähetys. Tuntien todenmukaisuus sekä vir-

heiden poisto.  

3. Asiakas haluaa johtamista hyödyntävät tunnusluvut. 

4. Hiljaisen tiedon seuraaminen. 

Aihealueet ovat otsikoituna alla oleviin kaavioihin, joista käytetään yhteisnimitystä kaavio 

5. Aihealueisiin ja aihealueiden ongelmakysymyksiin on haettu valmiita ratkaisuideoita, 

joita Yritys X voi viedä käytäntöön. Ratkaisuideat on mietitty siten, että ne ovat Yritys X:n 

toteutettavissa.  

1. Nopea, yksinkertainen ja kustannustehokas palkanlaskentaprosessi. 

Tehokkuus edellyttää palkka-asiantuntijalta osaamista asiakkaan työehtosopimuk-

sesta, palkkaperusteista sekä muista palkkaan vaikuttavista tekijöistä. Palkka-asian-

tuntijan pitää olla tavoitettavissa, kun häntä tarvitaan. Asiakkaat, jotka ovat ulkoista-

neet palkkahallinnon, mieltävät haasteeksi monen palkka-asiantuntijan osallistumisen 

asiakkaan palkanlaskentaprosessiin. Se lisää virheitä ja hidastaa tiedon kulkua. 
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Palkka-asiantuntijalla tulee olla syvää ymmärrystä asiakkaan toiminnasta ja proses-

seista, oli kyseessä talon sisäinen laskija tai ulkoistettu toimija. Palkka-asiantuntijalla 

tulee olla kokonaisvaltaista osaamista palkanlaskennasta. Tärkeimpänä ehtona on 

palkka-asiantuntijan palvelualttius jokaisen haasteen ratkaisemiseksi. Palvelualttiuden 

ja palkka-asiantuntijan osaamisen myötä asiakas saa haluamansa tiedon nopeasti. 

Oletusarvona nykypäivänä toimivalle palkkapalvelulle on, että robotti laskee palkat au-

tomaattisesti ja palkka-asiantuntija tarkistaa raportin todenmukaisuuden. Automati-

saatio on ehtona tehokkuudelle, sillä automatisaation avulla voidaan laskea enemmän 

palkkoja kerralla. Automatisaatio eli robotti, joka laskee palkat, karsii myös virheitä. 

Robotiikan avulla kustannuksia saadaan alennettua.  

Toimivaa palkanlaskentaprosessia suunnitellessa tulee ottaa huomioon jokainen kon-

taktipiste ja prosessin osa. Kun jokainen palkanlaskentaprosessin osa on määritelty, 

tulee osia miettiä tarkasti, jotta niistä saadaan asiakkaalle mahdollisimman yksikertai-

nen ja vähän aikaa vievä.  

Vaiheita, joita toimivan palkanlaskentaprosessin kannalta tulee tarkastella asiakas-

kohtaisesti: 

1. Tuntien kirjaus ja niiden todenmukaisuus (mahdollisimman vähän välivaiheita) 

2. Kuka lähettää ja miten tunnit lähetetään palkka-asiantuntijalle? 

3. Miten palkka-asiantuntija saa tunnit maksuun? 

4. Miten voidaan vielä varmistaa, että tunnit ovat oikein ennen maksatusta? 

5. Miten asiakkaille luodaan raportit ja mittarit, miten niitä seurataan ja miten mit-

tarit saadaan ennustamaan ja reagoimaan nopeasti? 

6. Mitä resursseja toimivan prosessin tuottamiselle vaaditaan? Miten Yritys X 

mallintaa datan asiakkaalle? Millä keinoin dataa mallinnetaan? Miten mallin-

nusprosessia ylläpidetään ja päivitetään? Miten tieto on ajan tasalla? 

7. Mitä alustaa tiedolla johtamisen mittareille käytetään ja mitä alustassa pitää 

olla? Miten se vastaa parhaiten asiakkaan tarvetta, minkä näköinen alusta on? 

Miten asiakkaat voivat hyödyntää tuotettua palkkadataa muissa organisaation 

mittareissa? 

8. Miten asiakas pääsee lukemaan mittareita? 

9. Miten palkanlaskentaprosessi on mahdollisimman lähellä asiakasta? (nopea 

reagointi muuttuvaan tarpeeseen) 

10. Kuinka monta palkka-asiantuntijaa tarvitaan, jotta prosessi toimii? 
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11. Miten palkanlaskentaprosessin kustannukset saadaan alas? Miten palkanlas-

kennan prosessien osia automatisoidaan mahdollisimman paljon? 

Asiakkaalle pitää luoda selkeät vaiheet ja työvälineet toteuttaa esimerkiksi tuntien ja 

verokorttien lähetys tai yllättävien muutosten tiedottaminen. Ongelmana on ollut tun-

tien kirjaaminen ja lähettäminen eteenpäin. Mikäli asiakas kokee tuntien kirjaamisen 

ja lähettämisen palkka-asiantuntijalle hankalaksi, kokee asiakas koko palkanlaskenta-

prosessin haasteelliseksi. Mikäli asiakkaan palkkatieto tulee hajanaisesti, pitää on-

gelma ratkaista, jotta asiakas saa toimitettua palkanlaskentatiedon nopeasti ja yksin-

kertaisesti palkka-asiantuntijalle. 

Ratkaisuna koko palkanlaskentaprosessin hallinointiin on luoda kokonaisvaltainen pil-

vipalvelualusta, jonka kautta asiakkaalle on selvä näkymä kaikista palkanlaskentapro-

sessin vaiheista. Automatisaatio mahdollisimman monessa palkanlaskentaprosessin 

osassa hyödyttää palkka-asiantuntijaa ja itse asiakasta. Pilvialustan tulee olla kyke-

neväinen automatisoituihin toimiin.  

Työtuntien kirjausjärjestelmän tulee linkittyä pilvipalvelualustaan, jotta tieto saadaan 

automaattisesti. Järjestelmän avulla palkanlaskentaprosessia ja sen muita vaiheita 

voidaan seurata ja ylläpitää. Järjestelmän tulee pystyä ilmoittaa asiakkaalle sekä palk-

kapalvelun tarjoajalle, mikäli jotain on jäänyt hoitamatta. Pilvipalvelualusta on myös 

tietoturvallinen vaihtoehto ja se noudattaa GDPR-säädöksiä. 

Pilvipalvelualustan avulla voidaan ratkaista myös asiakkaiden tarve yhdistetyille jär-

jestelmille. Haastattelussa ilmeni tarve palkanlaskentajärjestelmälle, joka on myös 

HR-järjestelmä. Asiakkaat haluavat käsitellä palkanlaskentaan ja henkilöstöhallinnoin-

tiin liittyvää tietoa samasta paikasta. Tämä osoittaa sen, että palkanlaskentaa ja hen-

kilöstöhallintoa halutaan liittää yhteen yrityksissä.  

 

2. Työntekijöiden tuntien kirjaaminen ja lähetys. Tuntien todenmukaisuus sekä 

virheiden poisto.  

Tuntien merkitseminen ja tuntien todenmukaisuus ovat myös edellytyksenä toimivalle 

palkkapalvelulle. Tuntiongelman ratkaisemiseksi asiakkaalta vaaditaan nopeutta ja to-

denmukaisia tunteja. Jos työtunteja ei saada silloin kuin niitä tarvitaan, on koko palk-

kapalvelu hidas. Ratkaisuna voisi olla vastuun jakaminen työntekijöille siten, että 
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jokainen työntekijä on vastuussa omasta tuntikirjanpidostaan heti jokaisen työpäivän 

jälkeen.   

Haasteena asiakkailla on ollut työtuntien saaminen työntekijöiltä sekä työtuntien to-

denmukaisuuden varmistaminen. Haasteena on ollut myös palkkatiedon kerääminen 

monelta eri taholta. Jos asiakkaalla ei ole toimivaa tuntienkirjausjärjestelmää, jonka 

voi linkittää pilvipalvelualustaa, voidaan tuntiongelmaa tehostaa applikaatiolla.   

Ratkaisuna Yritys X voi luoda mobiiliapplikaation asiakkaan käyttöön, jonka kautta jo-

kainen työntekijä kirjaa omat tunnit. Jokainen henkilö on vastuussa omista työtunneis-

taan. Applikaatio on linkittynyt pilvipalvelualustaan ja tieto tehdystä työstä, poissa-

oloista, muutoksista sekä muusta palkanlaskenta-aineistosta tulee nopeasti. Tietoa 

voidaan jakaa vaivattomasti yrityksen johdolle ja myös palkka-asiantuntijalle. Asiakas 

voi itse tarvittaessa tarkistaa työntekijöiden tuntien oikeanmukaisuuden pilvipalvelu-

alustasta enne niiden maksatusta.  

Tiedon tulee olla oikein, jotta tietoa voidaan seurata tiedolla johtamisen puitteissa. Ap-

plikaatio- ratkaisun avulla tieto ja data tulee reaaliajassa, sillä jokainen työntekijä mer-

kitsee työtuntista päivän päätteeksi. Applikaation avulla voidaan luoda hälytyksiä työn-

tekijöille, jos tunnit ovat jääneet merkitsemättä. Applikaatioon pitää voida asettaa hen-

kilökohtaiset määreet ja raamit työntekijän toimenkuvaa mukaillen. Tämän avulla voi-

daan karsia myös virheitä. Applikaatiosta työntekijä voi myös itse nähdä oman työnsä 

tuloksen, sekä tarkastella omia tietojaan tai toivoa lomia ja vapaita. Applikaatio ottaa 

myös huomioon matkat. Työntekijä voi myös itse tarkastella omaa verokorttiaan ja li-

sätä uuden, mikäli tarve vaatii. Applikaatioon voi myös skannata valokuvalla sairasto-

distuksen. Applikaatio tehostaa toimintaa ja karsii välivaiheita, sillä työntekijä näkee 

sen kautta kaikki työhön tarvitsemansa tiedon kuten työvuorot ja päivien pituuden. 

Tarvittava tieto tulee nopeasti, kun jokainen työntekijä on itse vastuussa omasta pal-

kastaan.  

 

3. Asiakas haluaa johtamista hyödyntävät tunnusluvut 

Mikäli tietoa halutaan seurata, sen pitää olla todenmukaista ja tulla oikeaan aikaan. 

Tiedon reaaliaikaisuudella on merkittävä osa tiedolla johtamisessa. Mikäli tieto tulee 

kuukauden jäljessä, tarvittavia toimenpiteitä ei voida tehdä oikeaan aikaan. Johtamista 
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hyödyntävät tunnusluvut tulee olla mallinnettuna mahdollisimman lähellä nykyhet-

keä.   

Pilvipalvelualustalla tulee olla oma kohta, jonne mallinnettua dataa tulee asiakkaan eli 

yrityksen johdon seurattavaksi. Asiakkaan pitää itse pystyä muokkaamaan ja mallin-

tamaan tietoa haluamallaan tavalla. Asiakkaiden tarpeiden pohjalta Yritys X:n on mah-

dollista toteuttaa seuraavat mittarit:   

1. Sairaspoissaolot, poissaolot ja tapaturmat sekä niiden pituudet ja syyt  

2. Työaikajoustot, tuntien jakauma sekä toteutuneet työtunnit (perustunnit, viikon-

päivät, ilta- ja yölisät, työaikajoustot, ylityöt). Työtunteja seuraa mittaristo, joka 

jakaa päivän tiettyihin alueisiin esimerkiksi väreillä (5 tuntia niin sanottuja pe-

rustuntia ja 1,5 tuntia iltalisää).   

3. Tehokkuus/tuottavuus (henkilö, tiimi/linjasto, toimipiste)  

4. Työn kuormittavuus  

5. Budjetointi, henkilöstökulut ja rahavirtojen seuraaminen  

6. Palkkalajien kehitys   

7. Hyvinvointi ja sitoutuneisuus (pulssimittari)  

8. Henkilöstön vaihtuvuus, määrä ja ikäjakauma  

9. Lomat ja työajanlyhennykset 

10. Lain vaatimien raporttien saaminen ja seuranta  

Pilvipalvelualustalla tulee näkyä työntekijäkohtainen näkymä luetelluista mittareista. 

Vaihtoehtoisesti mitattavana kohteena voi olla viisi ihmistä, jotka muodostavat esimer-

kiksi osaston. Näin tietoa voidaan tarkastella pienemmässä tai suuremmassa mitta-

kaavassa.  

Mallinnettua tietoa pitää pystyä vertailemaan. Vertailua voidaan tehdä aikaisempiin 

jaksoihin, jotta nähdään kehitys tai sitten esimerkiksi vertailla kahden osaston tehok-

kuutta keskenään. Vanhaan tietoon pitää pystyä palaamaan, jotta aktiivista seurantaa 

voidaan toteuttaa. Mittaristoon voidaan luoda hälytykset esimerkiksi, kun raja ylityö-

tunneista lähestyy tai kun henkilöstökulut nousevat raja-arvojen yli. Moni 
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haastateltava halusi ennakoida tulevaa. Tutkijan oma näkemys on asettaa tavoitteet 

tulevaisuuden päämäärän saavuttamiseksi. 

Mittaristoihin täytyy voida luoda tavoitteet ja päämäärät. Järjestelmä seuraa kehitystä 

kohti tavoitetta. Tämä kuvastaa täydellisesti tiedolla johtamisen peruselementtejä.   

Tietoa pitää saada yhdisteltyä, joten alustan, jonne mittarit luodaan asiakkaan katsel-

tavaksi, tulee olla muuntuva. ’’Raahaa’’-toiminnolla voidaan tiputtaa kaksi eri mittaria 

yhteen, jonka seurauksena saadaan joko toinen mittari tai informaatiota. Esimerkkinä 

tästä vaikkapa henkilökohtainen ylityökertymä versus tuotantolinjan yhteinen ylityöker-

tymä, jonka avulla voidaan tarkkailla, etteivät lakisääteiset rajat ylity ja vaihtoehtoisesti 

mitoittaa tuotannon henkilökuntaa uudestaan.   

Asiakkaat kaipaavat palkanlaskentajärjestelmää, joka on liitettävissä tai jo valmis osa 

henkilöstöhallinnointijärjestelmää. Mittareita rakennettaessa tulee ottaa huomioon 

myös muu asiakkaan data ja tieto sekä tiedon liittämisen mahdollisuus eri järjestelmien 

välillä. Myös osaamisen mittaamiseen ja osaamisen hallinnointiin haluttiin ratkaisuja. 

Työntekijöiden työtyytyväisyyden seuranta ja sen parantaminen ovat myös olleet toi-

vottuja osia. Erillisinä osina pilvipalvelualustalla voisi olla koulutusrekisteri ja matka-

laskujen hallinnointiosio. Matkalaskutieto kerätään mobiiliapplikaation avulla. Tarvetta 

oli myös työkalulle, jonka avulla voidaan toteuttaa työvuorosuunnittelua, jotta henki-

löstö on mitoitettu oikein ja voidaan tarkastella työvoiman tarvetta tulevaisuudessa.  

 

4. Hiljaisen tiedon seuraaminen 

Haasteena asiakkailla on hiljaisen tiedon mittaaminen ja sen liittäminen toimiviin mit-

tareihin. Ongelmana toimiville mittareille pilvipalvelualustalla on se, että osa mitatta-

vasta tiedosta ei tule palkkadatan avulla. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstön hyvinvointi 

ja osaamisen mittaaminen. Mikäli asiakkaalla on valmiiksi henkilöstötyytyväisyysky-

selyitä, tulee niiden data yhdistää pilvipalvelualustaan. Paras vaihtoehto on toteuttaa 

henkilöstötyytyväisyyskyselyjä työntekijöiden tuntienkirjauksen mobiiliapplikaation 

avulla kerran viikossa, joka lähettää tiedon pilvipalvelualustaan. Pilvialustalta tietoa 

voidaan tarkastella mittareihin mallinnettuna. Jotta henkilöstötyytyväisyyttä voidaan 

mitata, täytyy kyselyyn vastata.  

Osaamisen mittaamisen täytyy tapahtua asiakkaan yrityksen sisältä. Pilvipalvelualus-

taan olisi hyvä luoda kohta, jonne asiakkaat voivat itse kerätä tiedon esimerkiksi 
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yrityksen sisäisten haastatteluiden ja kehityskeskusteluiden myötä. Osaamisen mit-

taamiseen on hyvä luoda myös koulutusrekisteri, joka avulla ammattitaitoa voidaan 

ylläpitää ja seurata. Osaamiseen liitetty tieto näkyy pilvipalvelualustalla henkilöiden 

kohdalla.  

Kaavio 5. Asiakkaan haastealueet palkanlaskentaprosessissa ja niiden ratkaisut (kohdat 

1-4). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Perinteinen palkanlaskijan rooli on muuttunut enemmän palkka-asiantuntijan rooliksi. Ti-

lanteisiin reagointi sekä ennustaminen tulevat kehittymään ja päätöksiä pystytään teke-

mään yhä viisaammin. Hyödyt ja päätöksiä tukeva tieto ovat yhä selkeämmin esillä sekä 

kaikkien organisaation jäsenten tulkittavissa. Raportoinnin nopeus ja tarkkuus paranee. 

Digitalisaation kehitys tuo tullessaan parempaa mallinnettua tietoa. Mallinnettu tieto ker-

too yhä selkeämmin yritykselle mitä tavoitteiden saavuttamiseksi pitää tehdä. Mallinnet-

tua tietoa voidaan kerätä eri muotoon, kuten mittari-, taulukko- tai kaaviomuotoon. Tie-

don havainnointi selkeytyy ja mittarit ohjaavat toimintaa jokapäiväisessä työssä jopa 

työntekijätasolla. Työntekijän on mahdollista nähdä oman työn tulos kaavioituna.  

Lähtötilanteena oli tutkia, voidaanko palkkapalveluita tehostaa tiedolla johtamisen kei-

noilla. Yrityksiä haastateltiin ja haastatteluiden myötä nousi esille tarpeita ja haasteita. 

Haastatteluiden myötä havainnoitiin, että yritykset käyttävät huonosti palkkahallinnosta 

saatavaa tietoa johtamisen ja päätöksenteon tukena. Palkkahallinnosta saatavaa tietoa, 

kuten poissaolotiedot, ylityötunnit, tehokkuus tai henkilöstökustannukset ei ole aikaisem-

min mallinnettu yrityksissä. Yrityksissä on palkkadataa, mutta ongelmaksi nousi enem-

mänkin ammattitaidon ja osaamisen puute. Tutkimuksen avulla voidaan todeta, että tie-

dolla johtamista voidaan hyödyntää palkkapalveluissa. Jokainen haastateltava oli kiin-

nostunut aiheesta tai koki tiedolla johtamisen olevan hyödyksi palkkapalveluissa.  

Palkkahallinnosta saatavan tiedon avulla voidaan luoda mittareita, joita voidaan hyödyn-

tää yrityksissä henkilöstöjohtamisen sekä päätöksenteon tukena. Robotiikkaa hyödyn-

netään tulevaisuudessa enemmän toimintaa tehostamaan. Robotiikan myötä voidaan 

automatisoida lähestulkoon kaikki palkanlaskennasta. Samalla virheiden määrä vähe-

nee. Tutkimuksen tuloksien myötä voidaan myös todeta, että yrityksillä on parannettavaa 

koko palkanlaskentaprosessissa. Tulevaisuudessa palkanlaskenta- ja henkilöstöhallin-

nointi järjestelmät tulevat yhdistymään. Prosessien yhteneminen tehostaa tiedon seu-

rantaa ja karsii välivaiheita yrityksen johtamiskäytännöissä. Tutkimuksen tulokset olivat 

myös yhteneväisiä teoriaan. 
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6.1 Kehitysideat toimeksiantajalle 

Tämän tutkimustyön myötä toimeksiantaja pystyy paneutumaan palkkapalveluihin syväl-

lisemmin. Työssä esitetty teoria antaa toimeksiantajalle hyvän tietopohjan lähestyä ai-

hetta. Tutkimustyö osoittaa, että yrityksillä on tarvetta tehostaa omaa palkkahallintoaan 

tiedolla johtamisen keinoilla. Tutkimustyössä ilmeni, että palkkapalveluntarjoajia on 

markkinoilla runsaasti, mutta kukaan markkinoilla olevista toimijoista ei tarjoa palkkahal-

linon mukana tiedolla johtamisen palveluita. 

Toimeksiantajan tulee rakentaa selkeä toimintakaava palkanlaskentaprosessista asiak-

kaille. Palkanlaskentaprosessin tulee ottaa huomioon palvelupolun osat ja varmistaa, 

että ne ovat asiakkaille mahdollisimman yksinkertaiset. Automatisaatiolla ratkaistaan no-

peampi tiedon keruu ja siirtely palkanlaskentaprosessissa. 

Toimeksiantajan tulee panostaa asiakaspalvelun laatuun ymmärtämällä yrityksen toimin-

tatavat ja menettelyt sekä mukautua niihin. Toimeksiantajalla tulee olla palvelualttiutta 

auttaa asiakaan haasteissa sekä olla tavoitettavissa, mikäli asiakas tarvitsee apua. Asia-

kaspalvelun laatuun vaikuttaa myös vahvasti ammattitaito sekä kyseisen asiakkaan työ-

ehtosopimusten tuntemus.  

Toimeksiantaja voi luoda pilvipalvelualusta, josta asiakas voi seurata ja ylläpitää palkan-

laskentaprosessia. Pilvipalvelun avulla asiakas voi tarkistaa muun muassa työntekijöi-

den työtunteja tai hallita prosessia omalta osaltaan. Pilvipalvelualustan avulla toimeksi-

antaja voi tuottaa asiakkaalle mallinnettua palkkadataa mittariston muodossa, jota asia-

kas voi hyödyntää johtamisen apukeinona. Asiakas voi seurata ja tarkastella mallinnet-

tua palkkadataa pilvipalvelualustan kautta. Pilvipalvelualustan käyttö tulee olla asiak-

kaalle helppo ja yksinkertainen, mutta samalla myös muokattavissa tarpeiden mukaan. 

Pilvipalvelualustan tulee pystyä keräämään myös asiakkaiden muiden järjestelmien da-

taa esimerkiksi HR-järjestelmän, jotta mallinnetuista mittareista saadaan hyödyllisempiä. 

Toimeksiantaja voi toteuttaa toimivan mobiiliapplikaation, jonka avulla työtekijät kirjaavat 

työtunnit. Työtunnit tulevat reaaliajassa pilvipalvelualustaan ja tietoa voidaan seurata 

sekä mallintaa heti. Jokainen työntekijä on itse vastuussa tunneistaan. Applikaation 

avulla työntekijät voivat hallinnoida omia työsuhdeasioitaan, kuten seurata omia työvuo-

rojaan tai nähdä reaaliaikaisen tienatun palkan. Työntekijät voivat lähettää sairastodis-

tuksen, uuden verokortin tai toivoa lomia mobiiliapplikaation avulla. Applikaatioon kerätty 

palkkatieto voidaan tarkastaa, ennen kuin työntekijätunnit lähtevät maksuun. 
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Applikaation avulla kerätään suurin osa johdettavasta tiedosta, joka mallinnetaan pilvi-

palvelualustalle tulkittavaan muotoon. 

Toimeksiantajan tulee kehittää selkeät prosessit palkkadatan analysointiin. Asiakkaiden 

tulee saada reaaliaikaista tietoa palkkadatan pohjalta. Toimeksiantajan on myös hyvä 

miettiä, miten palkkadataa mallinnetaan pilvipalvelualustalle, sekä kuka datan mallintaa. 

Ideaalitilanne on se, että datan mallinnus tapahtuu automaattisesti. Datan mallintami-

sessa tulee ottaa huomioon myös yrityksen sisäinen data muista järjestelmistä. 

Jatkoaiheena toimeksiantajalle esitän seuraavaa: 

Toimeksiantajan tulee kuvata palvelupolku palkanlaskentaprosessissa esimerkiksi Ser-

vice blueprint- työkalun avulla. Toimeksiantajan on hyvä tutustua palkkapalvelun kontak-

tipisteisiin tarkemmin sekä määritellä ne tutkimuksen tuloksissa ilmenneiden tarpeiden 

mukaisesti. Kontaktipisteiden tarkempi määrittely ja toteutus auttaa luomaan asiakkai-

den tarpeiden mukaisen palvelupaketin palkkapalveluille. 

Toimeksiantajan on hyvä tutustua tutkimuksen tuloksissa läpi käytyyn palkka ja HR-pil-

vipalvelujärjestelmään sekä etsiä ratkaisuvaihtoehtoja sen toteutukselle. Järjestelmän 

toimeksiantaja voi luoda itse tai ostaa sen järjestelmäkehittäjältä. Toimeksiantajan tulee 

tutustua myös tuloksissa esitettyyn mobiiliapplikaation sekä miettiä vaihtoehtoisia toteu-

tus- ja testaamisratkaisuja työntekijöiden ja johdon näkökulmasta. Toimeksiantajan tulee 

myös tutustua palkkahallinnosta mallinnetun datan keruuseen sekä mittaristojen raken-

tamiseen asiakkaiden henkilöstödatan pohjalta.  

6.2 Loppusanat 

Opinnäytetyön tekeminen onnistui minulta tehokkaasti ja minulla ei ollut pitkä taukoja 

kirjoittamisessa. Opinnäytetyön tekemistä olisi voinut jakaa tasaisemmin jokaiselle päi-

välle, sillä loppua kohden päivät venyivät pitkiksi. Työnä opinnäytetyö oli minulle mieluisa 

kokemus, sillä aihe todella kiinnosti minua. Mielestäni sain kerättyä opinnäytetyöhöni 

kaiken tarvittavan ja myös toimeksiantaja oli tyytyväinen tuotokseeni. Roolini tutkijana 

onnistui hyvin ja sain haastateltavilta positiivista palautetta. Opinnäytetyöprosessista 

opin miten kattava tutkimus rakentuu sekä missä järjestyksessä opinnäytetyötä kannat-

taa alkaa toteuttaa. Myös aiheen valitseminen tulevaisuuden tutkimuksia ajatellen on 

helpompaa, sillä prosessin toteutus ja tavoitteet ovat selkeämmät. Opinnäytetyön tutki-

musaineiston hankinta sekä kvalitatiivisen tutkimuksen suunnittelu on nyt helpompaa.  
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Liite 1. Teemahaastattelurunko asiantuntijoille. 

1. Millainen toimenkuvasi on 

yrityksessä? 

   

2. Millä alalla työskentelette?    

3. Onko yrityksellänne sisäi-

nen vai ulkoinen palkanlas-

kenta? Miksi? 

 Sisäinen Ulkoistettu 

4.   Palkanlasken-

nasta tulee pal-

jon dataa, miten 

hyödynnätte 

sitä? 

Mene kohtaan 

5. 

5. Keräättekö/ hyödynnättekö 

henkilöstöstä saatavaa da-

taa? Mitä? Miksi kertaa 5. 

Esimerkiksi tehokkuus, 

vaihtuvuus, pekkaset, lo-

mat ym. 

   

6. Mikä henkilöstöön liittyvä 

tieto on teille arvokasta? 

Miksi?  

   

7. Mitä ongelmia kohtaatte 

palkanlaskentaan liittyen? 

Mikä osa prosessista on 

hankalaa? (työntekijän 

aloittaminen- työsuht. päät-

tyminen) esimerkiksi tun-

tien merkkaus. Miksi? Mi-

ten ratkaiset ongelman? 

   

8. Mihin henkilöstöön ja pal-

kanlaskentaan liittyviin 

   



 

 

 

 

asioihin haluatte ratkai-

suja? Miksi x 5? 

9. Mitä asioita haluaisitte en-

nustaa? Esimerkiksi vaihtu-

vuus, milloin on työvoima-

tarvetta ym. Miksi? 

   

10.   Mikä lisäarvon 

takia voisitte ul-

koistaa palkan-

laskennan? 4 

syytä miksi 

Mikä lisäar-

von myötä 

olisitte valmis 

vaihtamaan 

palkkapalve-

lun tarjoajaa.  

11. Kiinnostaako teitä datan 

analysointi tai konsultointi? 

   

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Liite 2. Saatekirje  

SAATEKIRJE 

TURKU 1.10.2019 

 

HYVÄ VASTAANOTTAJA 

 

Nimeni on Eemeli Kakko ja opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa. Olen kolmannen 

vuoden tradenomiopiskelija. Teen opinnäytetyötä ja tutkimusaiheeni on palkkapalvelui-

den tehostaminen tiedolla johtamisen keinoin. Työ tehdään toimeksiantona henkilöstö-

alan yritykselle.  

Opinnäytetyössä toteutetaan laadullinen tutkimus, johon pyydän teitä osallistumaan. Vas-

taukset taltioidaan kirjallisesti ja nimettömästi. Vastauksia ei voida yhdistää vastaajiin ja 

niitä käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimuksen toteuttajana minulla on vaitiolovelvolli-

suus. Kaikista vastauksista kootaan kysymyskohtaiset yhteenvedot. 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää palkanlaskentaan ja henkilöstöön liittyviä haasteita: 

- Mitä ongelmia yritykset kohtaavat palkanlaskennassa 

- Saadaanko palkanlaskennasta tietoa, joka auttaa yrityksiä päätösten teossa. 

- Mitä tietoa yritykset haluavat saada henkilöstöstään 

- Sekä selvittää palkkapalveluiden tarve markkinoilla 

Haastattelu toteutetaan Skypen välityksellä. Jos vaihtoehto ei ole mahdollinen, haastat-

telu toteutetaan joko kasvotusten tai puhelimitse. Haastatteluun menee noin 15-30 mi-

nuuttia. Kysymykset ovat teeman mukaisia, joihin haen haastateltavilta omaan kokemuk-

seen pohjautuvia vastauksia. Toimin itse haastattelijana. 

Vastailen mielelläni tutkimukseen liittyviin kysymyksiin eemeli.kakko@edu.turkuamk.fi, 

puh. 044******* 

Opinnäytetyö valmistuu marraskuussa 2019, jonka jälkeen se tullaan julkaisemaan Inter-

netissä osoitteessa www.theseus.fi.  

Ystävällisin terveisin 

 

Eemeli Kakko 

Turun ammattikorkeakoulu 

Tradenomi, Liiketalous 

mailto:eemeli.kakko@edu.turkuamk.fi
http://www.theseus.fi/
http://www.theseus.fi/


 

 

 

 

Liite 3. Asiakasnäkökulmakaavio (2010-2012. Palvelumuotoilun Työkalupakki. Jyväsky-

län AMK. www.std.fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liite 4. Ratkaisujen ideointikaavio (2010-2012. Palvelumuotoilun Työkalupakki. Jyväsky-

län AMK. www.std.fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


