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JÄRJESTELMÄINTEGRAATION VAIKUTUKSET JA 
KEHITYSMAHDOLLISUUDET 
PALKKAHALLINNOSSA 

 CASE Henkilöstöpalvelualan yritys 

Yritysten liiketoimintaa toteutetaan yhä enemmän sähköisesti, ja yrityksillä on käytössään usein 
monia tietojärjestelmiä. Myös yritysten palkkahallinto toteutetaan pääsääntöisesti sähköisesti ja 
usein yrityksen palkkahallinnon järjestelmä on integroitu toimimaan yhdessä muiden yrityksen 
käyttämien järjestelmien kanssa. 

Tässä opinnäytetyössä toimeksiantajana toimii henkilöstöpalvelualan yritys, jossa yritysoston 
seurauksena toteutetaan useampi järjestelmäintegraatio. Opinnäytetyössä perehdytään 
ensimmäisenä yritysoston jälkeen toteutettuun integraation, ja tavoitteena on tuoda ilmi 
integraation toteuttamiseen kehitysideoita. 

Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään palkkahallinnon prosesseja ja 
tietojärjestelmäintegraatiota. Palkkahallinto on laaja tehtäväalue, johon kuuluu muun muassa 
sopimusten tulkinta, palkkojen määrittäminen, laskeminen sekä maksaminen, palkkojen tilastointi 
sekä arkistointi, palkkahallinnon tehtävien ohjeistaminen ja työnjohdon sekä johdon avustaminen. 
Palkanmaksu hoidetaan usein yhden järjestelmän kautta, mutta muilla liiketoiminnan osa-alueilla 
yrityksellä voi olla käytössään eri järjestelmiä. Usein yritysten järjestelmät on integroitu toimimaan 
yhdessä, jolloin kommunikointi järjestelmien välillä tapahtuu automatisoidusti, eikä tietoja tarvitse 
kirjata erikseen useaan eri järjestelmään. 

Opinnäytetyön empiirisessä osassa tarkastellaan integraatioon toteutusta palkkatiimin 
näkökulmasta. Osassa kerrotaan palkkatiimin nykyiset työtehtävät sekä integraation aiheuttamat 
muutokset tiimin työskentelyssä. Loppuun on koottu kehitysideoita yrityksen vastaaviin 
integraatiotilanteisiin. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kehitysideoita saatiin koottua useita haastattelun, 
keskusteluiden sekä omien kokemusten pohjalta, ja toimeksiantaja voi hyödyntää tuloksia 
tulevissa toteutettavissa integraatioissaan. Yksi tärkeimmistä asioista integraation 
toteuttamisessa on onnistunut suunnittelu sekä viestintä työntekijöille integraation jokaisesta 
vaiheesta. 
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SYSTEM INTEGRATION’S IMPACTS AND 
DEVELOPMENT POTENTIALITIES ON PAYROLL 
ADMINISTRATION 

 CASE Personnel Service Company 

Businesses are increasingly doing business electronically and companies often have access to 
many information systems. Payroll administration is also mainly implemented electronically and 
often the company's payroll management system is integrated to work together with other 
systems used by the company. 

In this thesis the client is a personnel service company where several system integrations are 
implemented because of the acquisition. The thesis first becomes acquainted with the integration 
implemented after the acquisition and the aim is to reveal development ideas for the 
implementation of the integration.  

The theoretical part of the thesis deals with payroll management processes and information 
system integration. Payroll administration is a broad area of responsibility which includes the 
interpretation of contracts, determination, calculation, payment, statistics and archiving of 
salaries. In addition, the tasks of the payroll administration include instructing payroll 
administration tasks and assisting management. Payroll is often handled through a single system 
but in other areas of the business a company may have different systems in use. Business 
systems are often integrated to work together so that communication between them takes place 
automatically. That is why there is no need to record data separately in several different systems.  

The empirical part of the thesis examines the implementation of integration from the perspective 
of the salary team. The section describes the current tasks of the salary team as well as the 
changes in work caused by integration. Development ideas for the company's corresponding 
integration situations are compiled at the end of the thesis. 

In conclusion it may be stated that several development ideas were collected based on an 
interview, discussions and the thesis writer’s own experiences, and the client can utilize the 
results in its future integrations. One of the most important things in implementing integration is 
successful planning as well as communication to the employees at every stage. 
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1 JOHDANTO 

Palkkahallinto on yksi yrityksen taloushallinnon osa-alueista eikä sille ole tarkkaa määri-

telmää. Palkkahallinnon perustehtäviä ovat työntekijöiden henkilötietojen ylläpito, 

palkka- ja työaikatietojen rekisteröiminen sekä tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.  

Palkkahallintoon kuuluu kuitenkin kaikkien palkanmaksuvelvollisuuksien hoitaminen pal-

kanmaksun yhteydessä sekä työntekijöiden oikeuksien toteuttaminen. Palkkahallinto voi 

käsittää myös yrityksen sisäisiä tehtäviä liittyen henkilöstöhallintoon, tuotannonsuunnit-

teluun sekä kustannuslaskentaan. (Kondelin & Peltomäki 2020, 58.) 

Palkkahallinto hoidetaan pääsääntöisesti yhden tai useamman tietojärjestelmän avulla. 

Usein yritysten toimintatavat muuttuvat ajan kuluessa tai yritys voi laajentua, minkä 

vuoksi järjestelmiä täytyy kehittää ja muokata yrityksen käyttöön sopivaksi. Erityisesti jos 

tapahtuu yritysyhdistyminen, järjestelmät yritysten välillä täytyy integroida keskenään toi-

miviksi. 

Järjestelmäintegraatio tyypillisesti tarkoittaa tapoja ja tekniikoita, joiden avulla tietojärjes-

telmät saadaan kommunikoimaan keskenään. Järjestelmäintegraation avulla yrityksen 

toimintaa voidaan tehostaa, lisätä joustavuutta sekä parantaa monitorointia ja raportoin-

tia. (Tähtinen 2005, 48.) 

1.1 Opinnäytetyön tausta ja toimeksiantaja  

Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia järjestelmäintegraation vaikutusta palkkahallin-

toon ja kehitysmahdollisuuksia integraation toteuttamisessa. Toimeksiantajana toimii 

valtakunnallinen henkilöstöpalvelualan yritys (jatkossa ”henkilöstöyritys”). Idea aihee-

seen syntyi, kun suoritin harjoittelua yrityksen palkkatiimissä. 

Kyseinen henkilöstöyritys muodostui, kun yritysoston seurauksena kaksi henkilöstöpal-

velualan yritystä yhdistyivät. Henkilöstöpalvelualan yritysten tarkoituksena on muun mu-

assa välittää työntekijöitä yrityksille, auttaa rekrytoinneissa sekä tarjota koulutusta ja val-

mennusta (HPL). 

Yritysoston seurauksena palkkahallinnon toimenpiteitä yritysten välillä yhdistettiin. Palk-

katiimi, jossa olen mukana, toimi aikaisemmin toisen yhdistyneistä yrityksistä palkkatii-

minä. Yhtenäistymisen myötä tiimille tuli enemmän yrityksiä ja palkkoja hoidettavakseen. 
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Yritysoston takia järjestelmiä yhdistettiin, ja toisella yritysoston yrityksistä käytössä ollee-

seen järjestelmään siirrettiin tiedot toisen yritysostossa mukana olleen yrityksen järjes-

telmästä. Järjestelmäintegraation seurauksena palkkatiimille on tullut uusia asioita 

eteen, ja hoidettavat asiat ovat lisääntyneet. Työskentelyn ohessa vastaan on tullut myös 

järjestelmäintegraation suorittamiseen liittyviä kehityskohteita, joihin opinnäytetyössä 

perehdytään.  

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on kuvata ja analysoida, miten järjestelmäinteg-

raation toteutusta voidaan kehittää toimeksiantajan tulevissa samantapaisissa järjestel-

mäintegraatioissa. Tavoitteen selvittämiseksi opinnäytetyössä selvitetään ensin, miten 

henkilöstöyrityksen yhdessä kaupungissa toimivan palkkatiimin osalta järjestelmäinteg-

raatio on toteutettu ja miten se on vaikuttanut työskentelyyn palkkatiimissä. 

Palkkahallintoon kuuluu useita eri toimenpiteitä, ja palkkatiimi hoitaa vain osan palkka-

hallintoon kuuluvista tehtävistä. Aluksi opinnäytetyössä perehdytään palkkahallinnon 

tehtäviin. Myöhemmin työssä tarkastellaan tarkemmin henkilöstöyrityksen palkkatiimiä 

ja heidän hoitamiaan palkkahallinnon tehtäviä.  

Järjestelmäintegraation osalta teoriaosuudessa perehdytään järjestelmäintegraation 

määritelmään ja hyötyihin. Tämän jälkeen keskitytään järjestelmäintegraation toteutuk-

seen henkilöstöyrityksessä, vaikutuksiin, joita palkkatiimi on kokenut, ja kehityskohtei-

siin, joita voidaan hyödyntää vastaavissa järjestelmäintegraatiotilanteissa. Kyseisen tii-

min osalta järjestelmäintegraatio on jo toteutettu, ja tiedot asiakkuuksista sekä työsuh-

teista on siirretty toisen yritysostossa mukana olleen yrityksen järjestelmään, mutta osa 

yritysoston seurauksesta tapahtuvista järjestelmäintegraatiosta on vielä kesken. 

Koska henkilöstöyrityksen järjestelmäintegraatio on vielä osittain kesken, tällä hetkellä 

toteutettavaan integraatioon on opinnäytetyön avulla vielä mahdollista saada kehityside-

oita. Tulevana syksynä toteutetaan seuraava integroituminen järjestelmissä, joten opin-

näytetyöstä voi olla apua tässä. Lisäksi opinnäytetyö auttaa kehittämään järjestelmäin-

tegraation suorittamista ja helpottaa integroitumista tulevaisuudessa. Jos tulevaisuu-

dessa henkilöstöyritykseen yhdistyy vielä lisää yrityksiä yritysostojen seurauksena, on 

silloin suoritettavassa järjestelmäintegraatiossa mahdollista hyödyntää opinnäytetyössä 

esille tulleita kehitysideoita. 
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1.3 Tutkimuksen kulku ja tiedonkeruu 

Opinnäytetyö koostuu viidestä pääluvusta. Johdannossa esitellään tutkimuksen tausta, 

toimeksiantaja, rajaukset, tavoitteet sekä tiedonkeruu ja tutkimuksen kulku. Johdannon 

jälkeen kahdessa seuraavassa pääluvussa käsitellään palkkahallinnon ja järjestelmäin-

tegraation teoriaa. Teorialuvuissa kerrotaan palkkahallinnon ja järjestelmäintegraation 

sisällöstä sekä merkityksestä yrityksissä. Neljännessä luvussa perehdytään case-yrityk-

seen tarkemmin ja selvitetään, kuinka järjestelmäintegraatio on toteutunut palkkatiimin 

osalta ja kuinka integraation toteuttamista voidaan kehittää. Viidennessä luvussa esitel-

lään tutkimuksen johtopäätökset. 

Opinnäytetyön teoriaosuuden tietolähteinä toimivat palkkahallintoon ja järjestelmäinteg-

raatioihin keskittynyt kirjallisuus sekä artikkelit. Case-osuus toteutetaan laadullisena tut-

kimuksena, ja tietolähteinä käytetään avoimia haastatteluja yrityksen toimijoilta sekä 

omia ilmi tulleita havaintoja työskentelyn yhteydessä.   

Toimeksiantajan pyynnöstä lukujen 4.1 ja 4.3 luottamuksellisia tietoja ei julkaista. Lisäksi 

luvusta 5 on jätetty julkaisematta luottamuksellisia tietoja sisältävät kappaleet. Myös tau-

lukko 3 ja kaavio 4 ovat toimeksiantajan pyynnöstä jätetty julkaisematta. 
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2 PALKKAHALLINNON VAIHEET JA TEHTÄVÄT 

Palkkahallinto takaa lakeja, asetuksia ja sopimuksia noudattaen palkkojen maksamisen 

työntekijöille oikean suuruisina sekä oikeaan aikaan. Palkkahallinnon tehtäviin kuuluu 

muun muassa sopimusten tulkinta, palkkojen määrittäminen, laskeminen sekä maksa-

minen, palkkojen tilastointi sekä arkistointi, palkkahallinnon tehtävien ohjeistaminen ja 

työnjohdon sekä johdon avustaminen. (Kouhia-Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä & Turu-

nen 2017, 10–11.) Työlainsäädäntöön kuuluu useita työntekijän ja työnantajan työsuh-

detta säänteleviä lakeja, joista merkittävimmät ovat työsopimuslaki, työaikalaki sekä vuo-

silomalaki (Kondelin & Peltomäki 2020, 57).  

Palkkahallinnosta voidaan virheellisesti käyttää termiä palkanlaskenta, joka kattaa vain 

osan palkkahallinnosta. Palkanlaskentaan kuuluvat työntekijälle palkanmaksukaudelta 

maksettava palkka sekä palkanmaksun pakolliset dokumentit. (Mäkinen 2013.) Palkan-

laskennan yhteydessä tulee teknisen osaamisen lisäksi tuntea lait, säännökset sekä 

niissä tapahtuvat muutokset (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 11). Palkkahallintoon kuitenkin 

kuuluvat edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi vuosilomalaskenta, sairauspoissaolot, yli-

työt, työajanlyhennykset, matkalaskut ja vuosiraportit (Mäkinen 2013). Alla olevassa tau-

lukossa 1 on kuvattu palkkahallinon ja palkanlaskennan sisältöä. 

Taulukko 1. Palkkahallinnon ja palkanlaskennan sisältö (mukaillen Lahti & Salminen 
2014, 137). 

 

Palkkahallinto Palkanlaskenta 

Palkkojen määrittäminen ja sopimusten 

tulkinta 

Palkanlaskenta ja palkkakirjanpito 

Palkkakustannusten seuranta Palkanmaksu 

Arkistointi Viranomaisraportointi ja tilitykset 

Työtodistusten ja hakemusten laatiminen Työaika- ja palkkatapahtuminen keruu 

Tilastointi ja raportointi Työntekijöiden tietojen ylläpito 

Henkilöstötietojen ylläpito Palkkakirjanpitoaineiston ja työaikatieto-

jen arkistointi 
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2.1 Työsuhteen vaiheet  

Työsuhteen aikana työntekijä kohtaa useita eri vaiheita ja alla olevaan kaavioon 1 on 

kuvattu näitä vaiheita. Kaikki työntekijät eivät kohtaa kaikkia vaiheita, mutta kuvioon on 

koottu työsuhteen pääkohdat mahdollisessa kronologisessa järjestyksessä selventä-

mään käsitystä työsuhteesta. 

 

Kaavio 1. Työsuhteen vaiheet. 

Kun työntekijä aloittaa työnteon, syntyy työnantajan ja työntekijän välille työlainsäädän-

nön ja työehtosopimusten vaatima työsuhde (Kondelin & Peltomäki 2020, 57). Työsuh-

teen ehdot määrätään monen säädöksen ja säännön mukaan, jotka määräytyvät hie-

rarkkisesti eli alempi säännös ei voi kumota ylempää. Järjestyksessä ylimmästä alim-

paan säännökset menevät: lainsäädäntö, työehtosopimus, työsopimus, työsäännöt ja 

vastaavat sopimukset, työpaikalla syntynyt käytäntö ja työnantajan käskyt. (Kouhia-Kuu-

sisto ym. 2017, 12.) 

Työehtosopimuksessa sovitaan tietyn toimialan ammattiliiton ja työnantajajärjestön väli-

sistä noudatettavista yleisistä työehdoista, kuten palkkauksesta, työajasta ja lomien 

Työsuhteen päättyminen

Lomautus

Vapaat

Lomat

Sairausajat

Työajat

Ulosotto ja ay-jäsenmaksut

Verokortti

Työsopimus
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määräytymisestä. Työehtosopimus täydentää työsopimuslakia ja siinä määritellään työn-

tekijöiden vähimmäisehdot. (Stenbacka & Söderström 2018, 11–12.) 

Työntekijä ja työnantaja solmivat yleensä työsopimuksen, mikä on vapaamuotoinen oi-

keustoimi. Työsopimus voidaan solmia kirjallisesti, suullisesti tai hiljaisesti, mutta yli kuu-

kauden kestävässä työsuhteessa työnantajan on annettava työsopimuslain mukaan 

työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. (Kouhia-Kuusisto ym. 

2017, 21.) Hiljaisesti sovittu työsopimus voi syntyä tilanteessa, jossa työnantaja mahdol-

listaa työntekijän työskentelyn ilman erillistä sopimusta työsopimuksen ehdoista. Tällai-

sessa tapauksessa työnantajaa velvoittavat laki sekä mahdollinen työehtosopimus. (YTK 

2020.) Työsopimus voidaan luoda määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Työ-

suhteen alkamispäivä on päivä, jolloin työntekijä aloittaa tekemään työtä työnantajalle, 

mutta työsopimuksen allekirjoituspäivämäärä on työsopimussuhteen alkamispäivä. Työ-

sopimussuhteen alkaessa työntekijälle syntyy jo velvollisuuksia työnantajaa kohtaan, ku-

ten liike- ja ammattisalaisuuden säilyttäminen sekä uskollisuusvelvoite, vaikka työ ei olisi 

vielä alkanut. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 23–25.) 

Työsuhteen keskeisin ehto on palkan sekä muun vastikkeen määräytymisperuste ja pal-

kanmaksukausi ja -päivät. Palkka voi määräytyä aikapalkkana eli tunti- tai kuukausipalk-

kana, tai suorituspalkkana eli urakka- tai provisiopalkkana. Palkka voidaan sopia myös 

aika- ja suorituspalkan yhdistelmänä. Palkat eivät määräydy lainsäädännön mukaan, 

mutta työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus määrittelee usein työntekijälle mak-

settavan vähimmäispalkan. Jos työsuhteessa ei noudateta työehtosopimusta tai vähim-

mäispalkkaa ei ole määritelty, tulee työntekijälle maksaa työsopimuslain mukaan tavan-

omainen ja kohtuullinen palkka. (Kouhia-Kuusisto ym. 2020, 18; Mattinen, Orlando & 

Parnila 2020, 22.) Kun työsuhde on solmittu, kirjataan työntekijän tiedot palkkahallinnon 

käyttämään järjestelmään (Mattinen ym. 2020, 326). 

Uusi työntekijä on velvollinen toimittamaan verokortin työnantajalle ennakonpidätystä 

varten. Jos työntekijä ei toimita verokorttia työnantajalle, peritään työntekijän palkasta 

veroa 60 prosentin mukaan. Vanhojen työntekijöiden verotiedot seuraavalle vuodelle 

työnantaja voi pyytää suorasiirtona Verohallinnolta sähköisesti, jolloin työntekijöiden ei 

tarvitse toimittaa uutta verokorttia vuosittain. Suorasiirtona on kuitenkin mahdollista 

saada vain perusverokortin tiedot. Jos työntekijä hakee muutosverokorttia, tulee tämä 

toimittaa aina työnantajalle. Työntekijä voi itse pyytää työnantajaa perimään ennakonpi-

dätyksen korkeammalla veroprosentilla kuin mikä verokorttiin on merkitty, mutta koskaan 

veroprosenttia ei saa alentaa itse. Työntekijä seuraa itse tulojensa kertymistä ja tulorajan 
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ylittyessä on tilattava uusi verokortti, joka toimitetaan työnantajalle. (Mattinen ym. 2020, 

32–33.) 

Ennakonpidätys lasketaan työntekijälle maksettavasta bruttopalkasta. Ennakonpidätyk-

sen lisäksi työnantaja perii bruttopalkasta sairausvakuutusmaksun, työntekijän eläke-

maksun sekä työttömyysvakuutusmaksun. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 58; Mattinen ym. 

2020, 31.) Työntekijän rahapalkka on verotettavaa tuloa, mutta myös erilaiset edut ja 

muut kuin rahallisesti maksettavat suoritukset, kuten ravinto-, puhelin tai autoetu, voivat 

olla verotettavaa tuloa (Mattinen ym. 2020, 31). 

Jos työntekijältä peritään ulosottoa hänen velkojensa takia, työnantajalle toimitetaan 

ulosottovirastosta kirjallinen maksukielto. Maksukiellosta työnantaja näkee pidätyksen 

laskemiseen käytettävän suojaosuuden sekä mahdollisen kuukausittaisen enimmäis-

määrän ulosotolle. (Kouhia-Kuusisto ym. 2020, 59.) Ulosotto pidätetään nettopalkasta 

eli palkasta, josta on vähennetty jo ennakonpidätys, työttömyysvakuutusmaksu sekä 

työntekijän eläkemaksu. Jos työntekijän palkka on alle suojaosuuden, ulosottoa ei peritä 

ollenkaan. (Mattinen ym. 2020, 64–65.) Ulosottopidätyksen alaiseen palkkaan kuuluvat 

kuitenkin lomaraha, luontoisedut, provisiot sekä muut erilaiset palkkiot, mutta verottomat 

matkakorvaukset, päivärahat sekä työkalukorvaukset eivät ole ulosoton piirissä. (Kou-

hia-Kuusisto ym. 2017, 59.) Myös työntekijälle lähetetään ulosmittauksesta ennakkoil-

moitus, josta käy ilmi tiedot perittävästä velasta, suojaosuus sekä ulosmittauksen ajan-

kohta (Mattinen ym. 2020, 63). 

Työntekijän pyytäessä työnantaja on velvollinen perimään ammattiyhdistyksen jäsen-

maksun työntekijän ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja tilittämään sen ammattiyh-

distykselle. Työntekijä antaa työnantajalle valtuuden periä jäsenmaksut tekemällä työn-

antajan kanssa jäsenmaksun perintäsopimuksen. Ammattiyhdistys ilmoittaa työnanta-

jalle vuosittain prosentti- tai euromäärän, joka peritään työntekijän palkasta ja tilitetään 

ammattiyhdistyksen pankkitilille. (Mattinen ym. 2020, 62.) 

Kun työntekijä aloittaa työnteon, työnantajan on pidettävä työntekijöittäin työaikakirjanpi-

toa työntekijöiden tekemistä työtunneista sekä niistä suoritettavista korvauksista. Työai-

kakirjanpito voidaan suorittaa joko niin, että kirjataan työntekijöiden säännöllisen työajan 

tunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaitunnit ja niistä suoritettavat korvaukset tai kaikki tehdyt 

tunnit ja erikseen lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaitunnit sekä näiden korotusosat. (Mattinen 

ym. 2020, 168.)  
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Työaikalaki määrää vähimmäisehdot työaikoja koskevista säännöksistä, mutta työehto-

sopimuksessa voidaan sopia paremmista työaikaa koskevista eduista (Mattinen ym. 

2020, 144). Työaikalain mukaan säännöllinen työaika voi olla enintään 8 tuntia päivässä 

ja 40 tuntia viikossa. Päivittäinen lepoaika, jolloin työntekijä saa poistua työpaikalta, ja 

työmatkaan kulutettu aika eivät ole työaikaa. (Eklund & Hakonen 2019, 54.) Laki ei mää-

rittele, että työviikon tulisi olla viisipäiväinen, jonka vuoksi työviikko voidaan toteuttaa 

myös kuusipäiväisenä (Mattinen ym. 2020, 149). 

Työskennellessään yli sovitun työajan työntekijä saa ylityökorvauksia. Ilta-aikaan työs-

kentelystä työntekijälle voidaan maksaa iltalisää ja viikonloppuna työskentelystä sunnun-

taikorvausta. Alojen työehtosopimukset voivat kuitenkin mahdollistaa myös muita lisiä, 

esimerkiksi olosuhdelisiä. Työaikalain mukaan lisätyötä on työ, joka tehdään työnantajan 

aloitteesta määritellyn työajan lisäksi, mutta joka ei kuitenkaan ylitä säännöllistä työai-

kaa. (Eklund & Hakonen 2019, 57.) Työaikalaki ei määrittele maksamaan lisätyöstä ko-

rotettua palkkaa, mutta useissa työehtosopimuksissa on sovittu lisätyön maksamisesta 

korotetulla tuntipalkalla. Kun työaika ylittää laissa määritellyn säännöllisen työajan, työn-

tekijälle maksetaan vuorokautista ylityökorvausta ensimmäiseltä kahdelta tunnilta 50 

prosentilla korotetun tuntipalkan mukaan ja sen jälkeisiltä tunneilta 100 prosentilla koro-

tetun tuntipalkan mukaan. Viikoittaisesta ylityöstä eli yli 40 tuntia ylittävältä työajalta, 

josta ei ole maksettu vuorokautista ylityötä, maksetaan 50 prosentilla korotettua tunti-

palkkaa, ellei työehtosopimus toisin määrää. (Mattinen ym. 2020, 156–157.) Työajan ly-

hennysvapaista eli ns. pekkaspäivistä ei ole laissa säännöksiä, vaan niistä on sovittu 

työehtosopimuksissa. Työajanlyhennyksiin voi olla oikeus, jos työntekijän säännöllinen 

työaika viikossa on 40 tuntia. (Mattinen ym. 2020, 167.) 

Sunnuntaina sekä kansallisena juhlapäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 prosentilla 

korotettua tuntipalkkaa. Lisäksi jos työntekijä työskentelee seitsemänä päivänä peräk-

käin saamatta yhtäjaksoista 35 tunnin lepoaikaa, korvataan menetetty viikoittainen va-

paa-aika saamatta jäänyttä lepoaikaa vastaavalla työajan lyhennyksellä tai maksetaan 

työntekijälle viikkolepokorvaus 100 prosentilla korotetun tuntipalkan mukaan. (Mattinen 

ym. 2020, 162–164.) Arkipyhät lyhentävät viikoittaista työaikaa ja työehtosopimukset 

määrittelevät erillisen arkipyhäkorvauksen maksamisesta tai mahdollisesti arkipyhänä 

työskennelleelle työntekijälle maksettavan korvauksen (Mattinen ym. 2020, 166). 

Työntekijöillä voi olla myös oikeuksia erilaisiin korvauksiin työpäiviltään. Matkustamis-

kustannuksia työnantaja voi korvata maksamalla kilometrikorvauksia, matkalippukor-

vauksia tai työvälineiden kuljettamiskorvauksia. Lisäksi työntekijä voi työsuhteessa 
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olleessaan saada päivärahoja, ateriakorvauksia sekä yömatkarahoja. Varsinaiselle työn-

tekopaikalle eli esimerkiksi toimistolle, tehtaalle tai virastolle, jossa työntekijä työskente-

lee pääsääntöisesti ja vakituisesti, mennessä verottomia matkakorvauksia ei voi saada. 

Toissijaiselle eli työantajan vakituiselle toimipisteelle eri paikkakunnalla, jossa työntekijä 

työskentelee säännöllisesti, muttei pääsääntöisesti, työntekijä voi saada verovapaat ki-

lometri- tai matkalippukorvaukset sekä kohtuulliset majoittumiskulut. Jos työntekijä me-

nee töihin erityiselle työpaikalle, esimeriksi asiakaskäynnille, on työntekijä oikeutettu ve-

rovapaisiin kilometri- ja matkalippukorvauksiin, majoituskustannuksiin sekä päivärahoi-

hin. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 90–92.) Jos työntekijän ei ole mahdollista aterioida ta-

vanomaisessa ruokapaikassa, hänelle voidaan maksaa verovapaa ateriakorvaus (Kou-

hia-Kuusisto ym. 2017, 100). 

Työntekijä voi saada myös koko- tai osapäivärahoja, jos hän on työmatkalla, ja työnte-

kopaikka sijaitsee yli 15 kilometrin päässä työntekijän asunnosta tai varsinaisesta työ-

paikasta, riippuen kummasta työmatka alkaa. Päivärahat maksetaan matkavuorokausit-

tain eli 24 tunnin jaksoissa, ja niillä on tarkoitus korvata työmatkan aiheuttamia ruoka- ja 

elinkustannusten lisäyksiä. Osapäivärahan voi saada, jos työmatka on kestänyt 6–10 

tuntia, ja yli 10 tuntia kestäneestä työmatkasta voi saada kokopäivärahan. Työntekijä ei 

voi saada muita elinkorvauksia, kuten ateriakorvausta, päivärahaa saadessaan. (Kou-

hia-Kuusisto ym. 2017, 94–95.)   

Jos työntekijä sairastuu työsuhteessa ollessaan, hänellä on työsopimuslain mukaan kuu-

kauden työsuhteen jatkumisen jälkeen oikeus sairausajan palkkaan sairauden tai tapa-

turman sattuessa. Alle kuukauden työsuhteessa sairausajalta työntekijä saa 50 prosent-

tia palkastaan. Lain mukaan työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan sairastumis-

päivältä sekä yhdeksältä seuraavalta arkipäivältä. Kun tämä oikeus loppuu, työntekijä 

voi hakea Kelalta sairauspäivärahaa. (Stenbacka & Söderström 2018, 113.) Työehtoso-

pimukset voivat kuitenkin pidentää työnantajan palkanmaksuvelvollisuutta ja tällöin työn-

antaja hakee sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen Kelalta. Työntekijä ei voi sa-

maan aikaan saada Kelan sairauspäivärahaa sekä palkkaa, vaan palkkaa saadessaan 

sairauspäiväraha kuuluu työnantajalle. (Eklund & Hakonen 2019, 75.) Tunti- ja urakka-

palkkaiset saavat sairausajan palkan keskituntiansion mukaan ja kuukausipalkkainen 

saa sairausajalta normaalin kuukausipalkan (Stenbacka & Söderström 2018, 113). 

Työntekijälle kertyy lomaa työskentelyn ohessa, ja vuosilomalaki määrittelee vuosilomia 

koskevat ehdot. Vuosiloman kertymisestä, pitämisestä sekä lomapalkan laskemisesta 

on kuitenkin voitu sopia vielä tarkemmin työehtosopimuksessa. Vuosiloma määräytyy 
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lomanmääräytymisvuoden mukaan, joka on aina 1.4.–31.3. Tältä aikaväliltä työntekijälle 

lasketaan kertynyt vuosilomapalkka ja kertyneet lomapäivät, jotka ovat käytettävissä lo-

makautena 2.5.–30.9., pois lukien talviloma, joka voidaan pitää lomakauden ulkopuo-

lella, 1.10.–30.4. Lomaa pidettäessä pääsääntöisesti kaikki muut päivät paitsi sunnuntai 

ja arkipyhät kuluttavat lomapäiviä. (Eklund & Hakonen 2019, 65.) 

Vuosilomaa kertyy kaksi päivää kuukaudessa, jos työsuhde on kestänyt lomanmääräy-

tymisvuoden loppuun mennessä alle vuoden ja 2,5 päivää kuukaudessa, jos työsuhde 

on kestänyt vuoden tai yli lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä. Jos lomaa on 

kertyneenä puolikkaita päiviä, pyöristetään tämä aina ylöspäin. Lomaa voi kertyä siis 30 

päivää, josta kesälomakaudelle on käytettävissä 24 päivää ja talvilomakaudelle 6 päivää. 

Lomaa kertyy kuukaudelta, jos työssäoloehto täytyy. Kokoaikaisilla työssäoloehtona käy-

tetään 14 päivää eli lomaa kertyy, jos kalenterikuukaudessa työntekijällä on vähintään 

14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää. Osa-aikaisille työntekijöille sovelletaan 35-

tunnin sääntöä, jossa lomaa kertyy kuukaudelta, jos työntekijä on ollut 35 tuntia kuukau-

den aikana töissä. (Eklund & Hakonen 2019, 65–67.) 

Lomaa pidettäessä työntekijälle maksetaan lomapalkka sekä mahdollisesti työehtosopi-

muksen mukaan määräytyvä lomaraha. Lomapalkka maksetaan ennen loman alkua ja 

lomarahan maksuehdot käyvät ilmi työehtosopimuksesta. Lomapalkka on loma-ajalta 

maksettava palkka, ja lomaraha on työehtosopimuksessa määritelty prosenttiosuus lo-

mapalkasta, yleensä 50 prosenttia. Lomaraha maksetaan työehtosopimuksen mukaan, 

joko kaikki ennen lomaa, osissa lomaa ennen ja loman jälkeen tai kokonaan loman jäl-

keen. (Eklund & Hakonen 2019, 68.) 

Kuukausipalkkaisilla lomapalkka lasketaan vuosilomalain tai työehtosopimuksen kaavan 

mukaisesti jakamalla kuukausipalkka, lisät ja lomapäivät joko teoreettisilla työpäivillä tai 

kiinteällä luvulla 25. Tuntipalkkaisilla lomapalkan laskeminen voidaan suorittaa lomakes-

kituntiansiolla (lkta) tai prosenttiosuutena palkasta. Lkta:ta käytetään tunti- ja urakkapalk-

kaisilla työntekijöillä, joilla lomaa kertyy 14 päivän säännön mukaan. 35-säännön mu-

kaan työskenteleville lomapalkka lasketaan prosenttiosuutena lomanmääräytymisvuo-

den ansioista. (Eklund & Hakonen 2019, 69–72.) Työntekijän työskennellessä ’keikka-

työläisenä’ niin, ettei hänelle kerry 35-tunnin säännön mukaan lomapäiviä, voidaan hä-

nelle maksaa vuosilomakorvaus prosenttiosuutena jokaisen palkan mukana (Mattinen 

ym. 2020, 177).  
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Työsuhteen aikana työntekijälle voi tulla myös erinäisiä vapaita. Perhevapaisiin kuuluvat 

äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaat ovat lainsäädännön mahdollistamia vapaita 

lapsen synnyttyä. Perhevapaiden ajalta laki ei velvoita palkanmaksuun, mutta työehto-

sopimuksissa voi olla maininta palkanmaksuista kyseisiltä vapailta. (Mattinen ym. 2020, 

247.) Työntekijä voi myös jäädä opintovapaalle julkisen valvonnan eli valtion tai kunnan 

järjestämää opiskelua tai koulutusta varten tai ammattiyhdistyskoulutusta varten. Opin-

tovapaata haetaan työnantajalta 45 päivää ennen opintojen alkua. Opintovapaan pituus 

voi olla enintään kaksi vuotta. (Mattinen ym. 2020, 261–262.)  

Jos työntekijän työsuhteen aikana työt vähenevät työpaikalla tai jos työnantajalla olisi 

peruste työsopimuslain nojalla irtisanoa työntekijä taloudellisista tai tuotannollisista 

syistä johtuen, voidaan hänet lomauttaa (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 185). Lomautuk-

sesta täytyy antaa työntekijälle lomautusilmoitus 14 päivää ennen lomautuksen alka-

mista (Mattinen ym. 2020, 298). Lomautuksen aikana työnteko sekä palkanmaksu kes-

keytyvät, mutta työsuhde säilyy lomautuksen ajan eli molempien työsuhteen osapuolten 

velvoitteet ovat voimassa. Lomauttaminen voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi voi-

massa olevaksi. Lisäksi lomautus voi olla kokoaikainen, jolloin työntekijä ei työskentele 

ollenkaan yrityksessä, tai osa-aikainen, jolloin työntekijän viikoittainen tai vuorokautinen 

työaika lyhenee. Lomautuksen aikana työntekijä saa tehdä muuta työtä, koska varsinai-

sella työantajalla ei ole työtä tarjolla. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 186–187.) 

Viimeinen vaihe työntekijän työsuhteessa on sen päättyminen. Määräaikainen työsopi-

mus määritetään tietylle ajanjaksolle ja se päättyy ilman erillistä irtisanomista ja irtisano-

misaikaa. Määräaikaiseen työsuhteeseen voidaan kuitenkin erillisesti kirjata sopimus ir-

tisanomisajasta ja -ehdosta, jolloin sekä työnantaja että työntekijä voivat irtisanoa työso-

pimuksen irtisanomisperusteella. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 25.) Toistaiseksi voimassa 

oleva työsuhde päättyy vasta, kun jompikumpi osapuoli irtisanoo työsopimuksen (Sten-

backa & Söderström 2018, 10). Työntekijä voi irtisanoutua toistaiseksi voimassa ole-

vasta työsuhteesta ilman erillisiä perusteita, mutta työnantajan irtisanoessa toistaiseksi 

voimassa olevalla työsopimuksella työskentelevän henkilön, tarvitaan asiallinen ja pai-

nava syy irtisanomiseen (Mattinen ym. 2020, 285–286). Työsopimukseen voidaan sopia 

erillisestä koeajasta, jonka aikana kumpi tahansa osapuoli voi purkaa työsuhteen asial-

lisilla perusteilla. Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta tai puolet määräaikaisen työ-

sopimuksen kestosta. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 26.) 

Työsopimuslain nojalla työntekijälle määräytyy irtisanomistilanteessa irtisanomisaika 14 

vuorokaudesta kuuteen kuukauteen työsuhteen keston pituudesta sekä 
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irtisanojaosapuolesta riippuen. Alla olevassa taulukossa 2 on näkyvissä irtisanomisajat. 

Erityisen painavasta syystä, kuten työtehtävien laiminlyönnistä tai päihtyneenä töihin 

saapumisesta johtuen, työsuhde voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa. (Kouhia-Kuu-

sisto ym. 2017, 27–28.) 

Lomautuksella oleva työntekijä voi itse irtisanoa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa työ-

suhteen kestosta riippumatta. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän lomautuksen aikana 

samoin perustein kuin normaalissa tilanteessa. (Mattinen ym. 2020, 298–300.) 

Taulukko 2. Irtisanomisajat (mukaillen Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 27). 

 Työsuh-

teen kesto 

Irtisano-

misaika 

 Työsuh-

teen kesto 

Irtisano-

misaika 

Työnantaja 

irtisanoo 

0–1 v   14 vrk Työntekijä 

irtisanoutuu 

0–5 v  14 vrk 

 1–4 v  1 kk  yli 5 v 1 kk 

 4–8 v  2 kk    

 8–12 v  4 kk    

 yli 12 v  6 kk    

 

Kun työntekijän työsuhde päättyy, on hän oikeutettu saamaan työtodistuksen. Työnteki-

jän pyynnöstä työtodistukseen tulee laittaa myös arvio työskentelystä sekä työsuhteen 

päättymisen syy. (Kouhia-Kuusisto ym. 2017, 29.) 

Kun työntekijän työsuhde päättyy, työntekijälle maksetaan lopputili, jolla tasataan työn-

tekijän ja työnantajan keskinäiset velat sekä saatavat. Lopputilissä työntekijälle makse-

taan viimeisen palkkakauden palkka lisineen, mahdolliset kertyneet pekkaspäivät sekä 

pitämättömät lomat lomakorvauksena. (Mattinen ym. 2020, 284.) Lomarahan maksami-

nen lopputilin yhteydessä määräytyy työehtosopimuksen säännösten mukaan (Eklund & 

Hakonen 2019, 73). Lopputilin yhteydessä myös tasataan työntekijän saldokertymät, 

joko maksaen työntekijälle kertyneet saldotunnit tai mahdollisesti vähentäen miinussal-

dot muista lopputilin suoritteista (Mattinen ym. 2020, 284). 

2.2 Palkkaprosessi 

Työsuhteen vaiheet ovat osa palkkaprosessia ja seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa 

2 on kuvattu palkkaprosessi yksinkertaistetusti. Palkanlaskentaprosessi koostuu 
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yrityksen käyttämästä ohjelmasta riippumatta usein samanlaisista työvaiheista (Mattinen 

ym. 2020, 326). 

 

Kaavio 2. Palkkaprosessin kuvaus. 

Uudelle työntekijälle luodaan aluksi profiili palkkahallinnon käyttämään järjestelmään, jo-

hon kirjataan työntekijän perustiedot. Myös vanhojen työntekijöiden tiedot tulee pitää 

ajan tasalla, esimerkiksi palveluvuosikorotusten osalta. Perustietojen lisäksi uusille työn-

tekijöille tulee kirjata verotiedot järjestelmään ja vanhojen työntekijöiden osalta tiedot pi-

tää päivittää verovuoden vaihtuessa. Kun perustiedot on kirjattu, perustetaan työnteki-

jälle palkanlaskennan kausi järjestelmään. Kauden tietoihin syötetään palkkajakson al-

kamis- ja päättymispäivät sekä palkanmaksupäivät. (Mattinen ym. 2020, 326.) 

Palkkakauden aikana palkkatapahtumat syötetään järjestelmään tai mahdollisesti siirre-

tään työaikajärjestelmästä palkkahallinnon käyttämään järjestelmään. Palkkatapahtu-

miin kuuluvat esimerkiksi rahapalkan osat, luontoisedut sekä verottomat korvaukset. Li-

säksi palkalliset ja palkattomat poissaolot tulee kirjata. Palkkatapahtumien yhteydessä 

tallentuvat ja päivittyvät myös työntekijöiden vuosilomatiedot. Jos työsuhde päättyy palk-

kakauden aikana, tulee palkanmaksun yhteydessä huomioida myös lopputilin yhtey-

dessä maksettava lomakorvaus. (Mattinen ym. 2020, 326.) 

Palkkatietojen ilmoittaminen tuloverorekisteriin

Ulosottojen ja ay-jäsenmaksujen tilitys

Palkkojen maksatus ja palkkalaskelmien lähettäminen

Palkkatapahtuminen tarkastaminen

Palkkatapahtumien syöttö / Tietojen siirto työaikajärjestelmästä

Palkkakauden perustaminen

Verotiedot

Perustietojen syöttö
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Kun palkkatapahtumat on syötetty, ne tarkastetaan ja hyväksytään. Tämän jälkeen pal-

kat laitetaan maksatukseen työntekijöille ja heille lähetetään palkkalaskelmat. (Mattinen 

ym. 2020, 326–327.)  Palkkalaskelma on toimitettava työntekijälle ennen palkanmaksua 

tai heti palkanmaksun jälkeen. Palkkalaskelmasta on käytävä ilmi palkan suuruus sekä 

määräytymisperusteet. (Kondelin & Peltomäki 2020, 67.) Palkkojen maksun yhteydessä 

palkoista peritään mahdolliset ammattiyhdistysten jäsenmaksut tai ulosotot, ja ne tilite-

tään ammattiyhdistyksille tai ulosottoviranomaisille. Näiden vaiheiden jälkeen tiedot il-

moitetaan tuloverorekisteriin. (Mattinen ym. 2020, 327.) 
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3 TIETOJÄRJESTELMÄINTEGRAATIO JA SEN 

VAIKUTUKSET PALKKAHALLINTOON 

Integraatio tarkoittaa vähintään kahden erillisen toiminnan tai prosessin yhdistämistä 

niin, että yhdessä ne saadaan toimimaan tehokkaasti (Cambridge Dictionary). Integraa-

tion toteuttaminen on aina tapauskohtaista, ja sen tavoitteet tulee määritellä ennen in-

tegraation toteuttamista. Ennen integraation suorittamista tulee laatia integraatiosuunni-

telma, joka määrittelee ne tehtävät ja yksityiskohdat, jotka integraatiossa suoritetaan. 

Lisäksi suunnitelmaan kirjataan vastuuhenkilöt ja toteutuksen aikataulu. Tavoitteiden 

laatiminen auttaa päätösten teossa sekä pakottaa pysymään aikataulussa. (Katramo ym. 

2013, 443, 448.) 

3.1 Järjestelmäintegraation määritelmä ja toteutus 

Tietojärjestelmäintegraatio (jatkossa ”järjestelmäintegraatio”) voidaan kuvata suppeasti 

ajateltuna toimintatapana, jolla yhteensopimattomat tietotekniset sovellukset kykenevät 

kommunikoimaan keskenään automaattisesti. Järjestelmäintegraatioon kuuluu kuitenkin 

teknisten ratkaisujen lisäksi mahdollisuus liiketoiminnan kehittäjänä. (Tähtinen 2005, 

14.) Järjestelmäintegraatio on yhtenäisen kommunikoinnin lisäksi myös toimintatapojen 

kokoelma, jolla tehostetaan yrityksen toimintaa, lisätään joustavuutta sekä parannetaan 

monitorointia ja raportointia. Kun järjestelmäintegraatiossa vähintään kaksi aiemmin kes-

kenään yhteensopimatonta järjestelmää saadaan kommunikoimaan keskenään, on siinä 

kysymys informaation siirtämisestä järjestelmien välillä, tietomuunnoksista järjestelmien 

sisäisissä esitysmuodoissa sekä tiedonsiirron ja tietomuunnosten kontrolloinnista, val-

vonnasta ja raportoinnista. (Tähtinen 2005, 48.) 

Järjestelmäintegraatio toteutetaan yrityksessä yleensä silloin, kun käytössä olevasta jär-

jestelmästä puuttuu vaadittavia ominaisuuksia, ja toinen järjestelmä sisältää halutut omi-

naisuudet. Yrityksillä voi olla käytössään myös useita eri järjestelmiä, jotka eivät tarjoa 

yhdenmukaista dataa, ja liiketoiminnan vaatimia tietoja sijaitsee näissä kaikissa järjes-

telmissä. Tällöin järjestelmäintegraatio voidaan suorittaa, jotta manuaalista työtä pysty-

tään vähentämään ja toimintaa tehostamaan. (Haglund 2018.) Myös yritysyhdistymisen 

ja -oston seurauksena suoritetaan usein järjestelmäintegraatio (Katramo ym. 2013, 470). 
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Informaation siirto kahden eri järjestelmän välillä on mahdollista, jos järjestelmäintegraa-

tiossa mukana olevissa järjestelmissä on tietyt rajapinnat, jotka mahdollistavat informaa-

tion hakemisen ja tietojen syöttämisen järjestelmiin. Rajapinnan avulla voidaan lukea 

järjestelmän sisäistä tietovarastoa ja päästä käsittelemään sovelluksen informaatiota. Li-

säksi järjestelmäintegraation toteuttamiseen tarvitaan fyysinen siirtotie, jonka kautta ra-

japintojen avulla saatu informaatio pystytään siirtämään sovellusten välillä. Esimerkiksi 

tietoverkko, kuten paikallisverkko, tai tietoverkkojen päällä toimiva sanomajärjestelmä 

voi toimia fyysisenä siirtotienä. (Tähtinen 2005, 48–50.) 

Järjestelmäintegraatio voidaan toteuttaa myös integroimalla yrityksen järjestelmät ulko-

puolella toimivien järjestelmien kanssa. Yritykset tarvitsevat oleellisia tietoja myös oman 

toiminnan ulkopuolelta, ja joissain tapauksissa voidaan toteuttaa kahden tai useamman 

yrityksen välinen integraatio. (Tähtinen 2005, 33–34.) Yritykset voivat välittää keskenään 

esimerkiksi hinta- ja tuotetietoja, jotka voidaan järjestelmäintegraation avulla saada vä-

littymään automaattisesti yritysten välillä (Tähtinen 2005, 137). 

Järjestelmäintegraation toteuttamiseen kuuluu informaation siirto järjestelmien välillä, in-

formaation tulkinta, järjestelmien väliset tietomuunnokset ja kokonaisuuden kontrolloimi-

nen (Tähtinen 2005, 74). Jotta järjestelmäintegraatio saadaan toteutettua kokonaisuu-

dessaan onnistuneesti, tulee prosessi suunnitella huolellisesti ja kaukonäköisesti (Tähti-

nen 2005, 22). 

3.1.1 Muutosjohtaminen 

Integraatiotilanteessa muutosjohtaminen nousee aina tärkeäksi asiaksi, koska integraa-

tion toteuttaminen aiheuttaa usein työntekijöissä epävarmuutta ja muutosvastarintaa. In-

tegraatiota suunniteltaessa ja toteuttaessa organisaation suorittaman viestinnän tulee 

olla kunnossa, ja muutosta johtavan ryhmän tulee huolehtia, että kaikilla on tarpeeksi 

samankaltainen käsitys muutoksen tavoitteista. Integraation alussa henkilöstölle täytyy 

kertoa muutoksen syyt sekä perusteet, ja auttaa heitä ymmärtämään ja hyväksymään 

muutos. Henkilöstön viestinnässä tulee korostaa, että muutosten tekeminen ei tarkoita, 

että yrityksessä olisi jokin vialla, vaan integraation tavoitteena on yhtenäistää toimintata-

poja. (Katramo ym. 2013, 448–449.) 

Integraatiossa muutos tapahtuu monella tasolla ja muutosjohtamisessa on kyse kulttuu-

rien yhdistämisestä. Yritysyhdistymisen tai -oston yhteydessä työkulttuurit voivat olla 



22 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Laura Mäkelä 

kahdessa eri organisaatiossa hyvin erilaiset, ja esimiesten alaiset voivat vaihtua. Muu-

tosjohtamisessa tulee huomioida nämä asiat, ja henkilöstölle tulee luoda luottamukselli-

nen ilmapiiri. Lisäksi johtamisen täytyy säilyä muutostilanteessa ammattimaisena. Integ-

raatiotilanteessa toteutettava muutosprosessi on hyvä suunnitella huolellisesti etukäteen 

ja suunnitelmassa tulisi myös pysyä. Muutosjohtamisessa kannattaa nopean aikataulun 

sijasta keskittyä laadukkaaseen tulokseen, koska tällöin lopputulos paranee ja tavoittei-

siin päästään todennäköisemmin. (Katramo ym. 2013, 484.) Esimiesten tulee toimia 

muutostilanteessa rohkeasti ja uudistaa toimintatapojaan sekä luoda uutta toimintakult-

tuuria työpaikalle (Työterveyslaitos). 

3.1.2 Viestintä  

Yrityksen integraatiota toteuttaessa myös viestintä on tärkeässä asemassa. Jos kaksi 

yritystä yhdistyy, molemmissa organisaatioissa tapahtuu suuria muutoksia ja työntekijät 

tuntevat epävarmuutta tilanteesta. Muutostilanteesta viestiminen avoimesti ja rehellisesti 

auttaa työntekijöitä ymmärtämään uuden tilanteen kulun, ja viestintä edesauttaa integ-

raation toteuttamista. Integraatiotilanteessa vuorovaikutus ja kommunikointi johdon ja 

henkilöstön välillä on pääosassa, koska esimerkiksi huhut ja väärät mielikuvat lisäänty-

vät, jos henkilöstöllä ei ole tarpeeksi tietoa muutoksesta. Viestinnässä on hyvä keskittyä 

strategisiin tavoitteisiin ja henkilöstön viestintään on hyvä käyttää eri kanavia. Ydinviesti 

tulee kertoa lyhyesti ja yksinkertaisesti monta kertaa, jotta henkilöstö ymmärtää sen. 

Vaikka johdolla ei olisi uutta kerrottavaa integraation suorittamisesta, olisi henkilöstölle 

hyvä tuoda ilmi sen hetkinen tilanne ja mitä seuraavaksi on mahdollisesti tapahtumassa. 

(Katramo ym. 2013, 489–491.) 

Onnistuneen viestinnän toteuttamiseksi olisi hyvä laatia viestintäsuunnitelma jo integraa-

tion alussa. Suunnitelmasta tulisi käydä ilmi, mitä kerrotaan milloinkin ja mitä kanavia 

tiedottamiseen käytetään. Lisäksi suunnitelmassa olisi hyvä mainita, kenen vastuulla eri 

osa-alueista tiedottaminen on, jotta viestinä kattaa kaiken oleellisen tiedon. (Katramo 

ym. 2013, 491.) 

3.2 Järjestelmäintegraation hyödyt 

Järjestelmäintegraation avulla tietoteknisiä toimenpiteitä automatisoidaan. Järjestelmät 

toimivat tehokkaammin ja hyödyllisemmin, jos verkoston koko kasvaa ja verkostoon 
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liittyvä ’jäsen’ voi kommunikoida muiden kanssa. Järjestelmäintegraatiossa useat tieto-

järjestelmät toimivat yhdessä ja keskustelevat sekä jakavat tietoa toisensa kanssa. (Täh-

tinen 2005, 22.) 

Pääsääntöisesti järjestelmäintegraation tavoitelluimmat ja suurimmat syyt ovat liiketoi-

mintaprosessien tehostaminen ja kustannussäästöjen saaminen. Yritykset suorittavat 

usein monia eri liiketoimintaprosesseja, kuten myynti-, markkinointi sekä toimitusproses-

seja, ja jos nämä prosessit yhdistetään saman järjestelmän alle tai informaatio jaetaan 

automatisoidusti järjestelmien välillä, virheet vähenevät ja prosessit nopeutuvat. Toimin-

nan nopeutuminen ja virheiden väheneminen tuottavat kustannussäästöjä ja auttavat 

parantamaan yrityksen kilpailukykyä. Toiminnan nopeutumisesta on kustannussäästö-

jen lisäksi hyötyä myös asiakastyytyväisyyden parantumisessa, koska toiminnat tapah-

tuvat aiempaa nopeammin. (Tähtinen 2005, 23, 25.) 

Järjestelmäintegraatio helpottaa informaation synkronointia tietojärjestelmien välillä, ja 

tieto pystytään jakamaan usean eri järjestelmän kesken. Järjestelmäintegraation 

seurauksena tieto liikkuu automatisoidusti järjestelmästä toiseen ja manuaalisen työn 

määrä vähenee, kun tietoja ei tarvitse syöttää manuaalisesti erikseen jokaiseen yrityksen 

järjestelmään, esimerkiksi taloushallinnon ja asiakkuudenhallinnan järjestelmiin. 

Työntekijöiden työaikaa voidaan tehostaa, ja samalla yrityksen liiketoiminta tehostuu ja 

yritys saa kustannussäästöjä. ( Tähtinen 2005, 25–26.) Kun yrityksen henkilöstöresurssit 

voidaan käyttää muihin liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin, yritys voi säästää 

henkilöstökuluissa, kun lisätyövoimaa ei tarvitse palkata (Alfame n.d., 6). 

Järjestelmäintegraatiossa tiedot myös jaetaan useamman eri järjestelmän kesken. 

Tämän avulla voidaan käyttää eri järjestelmien ja ohjelmistojen toiminnallisuutta hyväksi. 

Tietojen jakaminen järjestelmien välillä tehokkaasti ja automatisoidusti voi pidentää 

yksittäisen ohjelmiston elinikää. (Tähtinen 2005, 26.)  

Jos integraation prosessit tehostetaan äärimmilleen, voi sopeutuminen uuteen markki-

natilanteeseen olla haastavaa. Lisäksi yrityksen henkilöstön suhtautuminen järjestel-

mäintegraatioon saattaa olla negatiivinen. Järjestelmäintegraatio tulee toteuttaa jousta-

vasti ja avoimesti, jotta toimintaprosessien painopisteitä ja kokonaisia prosesseja voi-

daan muuttaa tarpeen vaatiessa. Kun järjestelmäintegraatio on toteutettu onnistuneesti, 

se auttaa prosessien tehostamisessa muutostilanteessa. Lisäksi onnistuneen toteutuk-

sen jälkeen järjestelmäintegraation avulla voidaan ohjata ja valvoa teknistä toteutusta 

yrityksen liiketoimintaprosesseissa. (Tähtinen 2005, 27–28.) Järjestelmäintegraatio 
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toteutetaan yleensä niin, että järjestelmien välille luodaan liittymiä, jotka helpottavat myö-

hemmin järjestelmiin liittymisen tai järjestelmien vaihtamisen kokonaan. Järjestelmäin-

tegraatio myös helpottaa yrityksen järjestelmien ylläpitoa sekä tietojärjestelmäarkkiteh-

tuuria. Tämä myös tuottaa kustannussäästöjä, kun tarpeettomia järjestelmiä poistetaan 

ja arkkitehtuuria tehostetaan. (Alfame n.d., 8.) 

Järjestelmäintegraation avulla voidaan myös saada yrityksen tietojärjestelmien ja liike-

toimintaprosessien tilasta kokonaisnäkemys. Järjestelmäintegraatio mahdollistaa tehok-

kaan raportoinnin, koska erityyppistä tietoa voidaan viedä ulos eri raportointitarpeisiin. 

Järjestelmistä voi myös kysellä yksittäisen liiketoimintaprosessin tilasta, esimerkiksi 

missä tilassa prosessit ovat ja minkälaisia volyymeja yritys käsittelee. Tämä voidaan to-

teuttaa esimerkiksi niin, että järjestelmä lähettää automaattisesti päivittäin viestin tarvit-

taville henkilöille edellisen päivän liiketoimintaprosessien käsitellyistä volyymeista. (Täh-

tinen 2005, 32.) 

Jos järjestelmäintegraatio toteutetaan organisaation sisällä sekä sidosryhmien kanssa, 

voidaan yhteistyötä tehostaa. Jos järjestelmät integroidaan alihankkijoiden ja toimittajien 

kanssa, voi järjestelmä ilmoittaa saapuvista eristä ja kuitata lähetyksen vastaanoton toi-

mittajalle. (Alfame n.d., 7.) Alla olevassa kaaviossa 3 on kuvattu järjestelmäintegraation 

hyödyt. 

 

Kaavio 3. Järjestelmäintegraation hyödyt. 
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3.3 Järjestelmäintegraatio ja palkkahallinto 

Palkkahallinto ja palkanlaskenta hoidetaan nykyisin suurimmaksi osaksi sähköisten pal-

kanlaskentaohjelmien kautta (Rekilä 2013). Pienillä yrityksillä palkanlaskenta hoidetaan 

usein samassa järjestelmässä kuin kirjanpito, mutta keskisuurissa ja suurissa yrityksissä 

on pääsääntöisesti käytössä erillinen palkkahallintoon tarkoitettu ohjelmisto, joka on in-

tegroitu muihin yrityksen käytössä oleviin järjestelmiin (Lahti & Salminen 2014, 135). 

Kun toimintoja kehitetään, on syytä ottaa huomioon palkkahallinnon prosessi, sillä työ-

määrällisesti se on usein yksi merkittävimmistä talousprosessien osalta. Toimintoja ke-

hittäessä ja muutettaessa tulee asiat järjestää myös palkkahallinnolle toimiviksi, koska 

useat palkkahallinnon vaiheet ja tehtävät manuaalisesti suoritettuina vaativat huomatta-

vasti suuremman työpanoksen digitaaliseen ja automatisoituun toimintaan verrattuna. 

(Lahti & Salminen 2014, 135–136.) Järjestelmäintegraation vaikutukset ovat huomioita-

vissa myös henkilö- ja työsuhdetietojen ylläpidossa. Jos yrityksellä on käytössään useita 

järjestelmiä, tulisi tiedot joutua täyttämään vain yhteen järjestelmään, josta nämä siirtyvät 

tarpeen mukaan yrityksen toisiin järjestelmiin. On tärkeää ja hyödyllistä, että palkkahal-

linto toteutetaan yrityksessä niin, että työntekijöiden tiedot ylläpidetään vain yhdessä jär-

jestelmässä eikä tietoa tarvitse päivittää manuaalisesti useita kertoja.  (Lahti & Salminen 

2014, 142, 145.) 

Järjestelmäintegraatioon ja palkkahallintoon liittyvät myös työaikakirjaukset. Työntekijöi-

den työaikakirjaukset voidaan suorittaa toiminnanohjausjärjestelmien tarjoamilla ratkai-

suilla, ja nämä tiedot voidaan integroida suoraan palkkahallinnon ohjelmiin. Työaikakir-

jaukset voidaan suorittaa myös esimerkiksi kellokorttileimauksina, ja nämä tiedot saa-

daan siirrettyä automaattisesti työajanhallintajärjestelmään. (Lahti & Salminen 2014, 

145–146.)  

Palkkatietoja tulee ilmoittaa eri viranomaisille, kuten Verohallinnolle ja Kelalle, ja koska 

nämä hoidetaan nykyään pääsääntöisesti aina sähköisesti, järjestelmien toimivuus vai-

kuttaa myös tähän. Tietoja siirretään kahden toimijan välillä sähköisesti, ja tämä vaatii 

tiedon sisällön ja rakenteen määrittämistä. (Lahti & Salminen 2014, 141; Rekilä 2013.) 
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4 CASE: JÄRJESTELMÄINTEGRAATION TOTEUTUS JA 

KEHITYSMAHDOLLISUUDET 

HENKILÖSTÖYRITYKSEN PALKKATIIMISSÄ 

Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä Suomessa, ja ne tarjoavat 

muun muassa kansallista sekä kansainvälistä rekrytointia, henkilöstövuokrausta, työlli-

syyspalveluita, suorahakua, koulutusta sekä henkilöarviointia. Suomessa henkilöstöpal-

velualalla toimii Tilastokeskuksen tietojen mukaan yli tuhat yritystä, mutta vakiintuneiden 

yritysten määrän on arvioitu olevan noin 500–600. (HPL.) Henkilöstöpalveluala on viime 

vuosien aikana kehittynyt nopeasti, ja vuokratyöntekijöiden määrä on ollut tasaisessa 

kasvussa vuodesta 2014 lähtien (HPL; Tilastokeskus 2020). Palkansaajista noin kaksi 

prosenttia on vuokratyöntekijöitä. Vuonna 2019 Suomessa työskenteli keskimäärin 46 

000 vuokratyötekijää useilla eri toimialoilla. Eniten vuokratyötä käyttävät majoitus- ja ra-

vitsemistoiminnan, tukku- ja vähittäiskaupan, teollisuuden, sähkö-, lämpö-, vesi- ja jäte-

huollon sekä rakentamisen toimialat. (Tilastokeskus 2020.) 

4.1 Toimeksiantajan ja nykytilanteen kuvaus 

Sisältö jätetty julkaisematta toimeksiantajan pyynnöstä. 

4.2 Henkilöstöyrityksen palkkatiimille kuuluvat palkkahallinnon tehtävät 

Henkilöstöyrityksen palkkatiimi ei hoida kaikkia työntekijän työsuhteen aikaisia ja palk-

kahallintoon kuuluvia tehtäviä, koska yrityksen sisällä on lisäksi erikseen palkkahallinto. 

Palkkatiimin tehtävät koostuvat pääosin vuokratyöntekijöihin suoraan kohdistuvista työ-

tehtävistä ja palkanmaksusta. 

Kun työntekijä aloittaa työt henkilöstöyrityksen kautta, kyseisen toimialan tiimiläiset lisää-

vät työntekijätiedot yrityksen käyttämään järjestelmään ja tekevät työsopimukset työnte-

kijöiden kanssa. He myös lisäävät työntekijätietoihin palkkakauden, mutta jos tämä on 

jäänyt heiltä tekemättä, hoidetaan asia palkkatiimissä. 



27 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Laura Mäkelä 

Tämän jälkeen työntekijät toimittavat palkkatiimille verokortin, ja verokortin tiedot lisätään 

järjestelmään. Työntekijät voivat toimittaa vuoden aikana myös muutosverokortteja, jotka 

palkkatiimi kirjaa järjestelmään. Työsuhteen alkaessa tai myöhemmin työsuhteen aikana 

työntekijät voivat toimittaa ammattiyhdistysten jäsenmaksun perintäsopimuksia palkka-

tiimille, joka täyttää sopimukset loppuun, lähettää ne liitolle ja kirjaa tiedon jäsenmaksun 

perimisen aloittamisesta järjestelmään. Palkkatiimin tehtäviin ei kuulu ammattiyhdistys-

ten viitetietojen lisääminen järjestelmään, vaan tämän hoitaa palkkahallinnon tiimi. 

Työskennellessään henkilöstöyrityksen kautta työntekijä kirjaa itse työtuntinsa järjestel-

mään. Kun palkkakausi on päättynyt, palkkatiimi tarkastaa työntekijöiden järjestelmään 

kirjaamat työaikakirjaukset ja muokkaa niihin tarvittavat ylityöt, matkakorvaukset, päivä-

rahat tai muut työntekijälle kuuluvat lisät lakien ja työehtosopimusten mukaisesti. Jos 

työntekijälle kuuluu esimerkiksi päivystyskorvausta, palkkatiimi laskee sen määrän ja li-

sää sen työntekijälle maksuun. Palkkatiimi huolehtii myös esimerkiksi työntekijöille työ-

ehtosopimusten mukaisista arkipyhäkorvauksista ja lisää nämä työntekijöiden tuntikir-

jauksiin. 

Kun kaikki työntekijän palkkaan liittyvät asiat on huomioitu, työntekijöiden työaikakirjauk-

set ja palkkalaskelmat hyväksytään maksatukseen laittamista varten. Palkkalaskelmia ei 

erikseen lähetetä työntekijöille, vaan he näkevät palkkalaskelmansa samasta järjestel-

mästä, johon kirjaavat työaikakirjaukset.  

Jos työntekijä sairastuu, hän toimittaa yhteyshenkilölleen tai suoraan palkkatiimille sai-

rauslomatodistuksen. Palkkatiimi kirjaa työntekijän sairausloman järjestelmään työaika-

suunnitelman mukaisesti. Jos työntekijän sairausloma jatkuu omavastuuaikaa pidem-

pään ja palkanmaksuvelvollisuus henkilöstöyrityksen kautta jatkuu, palkkatiimi lähettää 

sairauslomatodistuksen palkkahallinnon tiimille, joka välittää tiedot Kelaan. Jos työnteki-

jälle sattuu työtapaturma, palkkatiimi täyttää työtapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle.  

Työntekijät ilmoittavat palkkatiimille myös loma-ajankohtansa, ja ilmoitusten pohjalta 

palkkatiimi kirjaa tiedot järjestelmään. Järjestelmä kerryttää automaattisesti työntekijöi-

den lomat työaikakirjausten pohjalta järjestelmään, kun tiedot työsuhteeseen on määri-

telty oikein. Palkkatiimi huolehtii lomapalkan ja -rahan maksusta oikeana ajankohtana 

työehtosopimuksen mukaisesti. Lomien lisäksi työntekijät voivat ilmoittaa palkkatiimille 

muista mahdollisista vapaista, kuten opinto-, vanhempain-, äitiys- tai isyysvapaista. Palk-

katiimi kirjaa nämä järjestelmässä työntekijöiden tuntikirjauksiin ja huolehtii palkanmak-

susta lakien ja työehtosopimusten mukaan.  
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Kun työntekijä lopettaa työskentelyn, palkkatiimi päättää työntekijän työsuhteen ja huo-

lehtii, että lomakorvaus kertyneistä käyttämättömistä lomapäivistä menee maksuun. 

Työsuhteen päättyessä palkkatiimi lähettää työntekijälle työtodistuksen sekä työntekijän 

pyytäessä palkkatodistuksen. Esimerkiksi Kela tai ammattiliitot voivat myös tarvita tietoja 

työntekijöiden työajoista, jolloin palkkatiimi tekee työaikaraportin, josta näkyy työntekijän 

päivittäiset työajat. Palkkatiimin tehtäviin ei kuulu ulosottojen lisääminen järjestelmään, 

mutta työsuhteen päättyessä palkkatiimi päättää työntekijöiden ulosotot ja lähettää mak-

sukiellon päättymisilmoituksen ulosottovirastolle.  

Yllä mainittujen asioiden lisäksi palkkatiimin tehtäviin kuuluu työntekijöiden kysymyksiin 

vastaaminen palkanmaksuun liittyen sekä esimerkiksi mahdollisten lisäselvitysten anta-

minen liitoille. Palkkatiimi vastaa myös esimerkiksi työajan lyhennysten eli pekkasten 

määrän selvittämisestä ja he laskevat, kuinka paljon työntekijällä on pekkasia käytös-

sään. Koska pekkasten kertyminen ja määräytymisperiaatteet ovat työehtosopimuskoh-

taisia, tulee palkkatiimin lukea myös tarkasti työehtosopimuksia näitä tarkastaessa. Kun 

työntekijä lopettaa työskentelyn henkilöstöyrityksen kautta ja työsuhteen aikana on ker-

tynyt pekkasia, palkkatiimi laskee pekkaskertymän ja laittaa nämä lopputilin yhteydessä 

maksuun. 

Palkkatiimi ei hoida virallisia ilmoituksia esimerkiksi sairauspoissaoloista ja verotuksesta 

sidosryhmille, kuten Kelalle ja Verohallinnolle, vaan nämä tehtävät kuuluvat palkkahal-

linnon tiimille. Palkkatiimi hoitaa vuokratyöntekijöiden puolen palkanmaksusta, kuten 

tuntikirjaukset sekä maksettavat lisät, sairauspoissaolot, työtapaturmailmoitukset ja jä-

senmaksun perinnän, mutta viralliset ilmoitukset ja palkkojen maksatukseen laittamisen 

hoitaa palkkahallinto. Koska kyseessä on henkilöstöpalvelualan yritys, vuokratyöntekijät 

työskentelevät useiden eri työehtosopimuksen piirissä ja palkkatiimin täytyy lukea ja tul-

kita useita työehtosopimuksia palkanmaksua hoidettaessa. 

4.3 Järjestelmäintegraation vaiheet 

Sisältö jätetty julkaisematta toimeksiantajan pyynnöstä. 
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4.4 Muutokset palkkatiimin työskentelyssä 

Yritysoston seurauksena palkkatiimin tehtävät lisääntyivät palkanmaksun osalta ja muita 

tehtäviä poistui toimenkuvasta. Kahden uuden yhtiön alaisten asiakkuuksien työtekijöi-

den palkanmaksu siirrettiin palkkatiimin hoidettavaksi. Molempien yhtiöiden alla on 

useita asiakkuuksia ja vuokratyöntekijöitä, joten tämän suhteen työmäärä lisääntyi. 

Palkkatiimin jäsenten mukaan ennen yritysostoa palkkatiimin työntekijöiden toimenkuva 

oli laajempi, ja tiimi suoritti muutakin kuin palkanmaksuun liittyviä toimintoja. Aikaisem-

min palkkatiimin tehtäviin kuului esimerkiksi vuokratyöntekijöiden työsopimusten tekemi-

nen, työntekijärekisterin ylläpitäminen työterveyshuollossa, valttikorttien tilaaminen sekä 

asiakkuuksien, työtehtävien ja vuokratyöntekijöiden toimeksiantojen luominen. Lisäksi 

palkkatiimin jäsenet olivat enemmän kuin nyt yhteyksissä asiakkaisiin. Mainitut tehtävät 

siirtyivät yritysoston seurauksena toimialojen tiimeille, ja palkkatiimin tehtäväksi jäi pää-

asiallisesti työntekijöiden palkkoihin liittyvien asioiden hoito. Palkkatiimi on yhä asiakkai-

siin yhteydessä palkanmaksuun liittyen ja välillä he huolehtivat työntekijöiden lisäämi-

sestä työterveyden työntekijärekisteriin, mutta pääasiallisesti työtehtävät ovat supistu-

neet ja palkanmaksutehtävät ovat lisääntyneet. Alla olevassa taulukossa 4 on kuvattu 

palkkatiimin tehtävä ennen yritysostoa ja yritysoston jälkeen.  

Taulukko 3. Palkkatiimin työtehtävät ennen ja nyt. 

Työtehtävät ennen Työtehtävät nyt 

Viiden eri yhtiön vuokratyöntekijöiden tun-

tikirjauksista huolehtiminen ja palkkalas-

kelmien hyväksyminen  

Seitsemän eri yhtiön vuokratyöntekijöiden 

tuntikirjauksista huolehtiminen ja palkka-

laskelmien hyväksyminen 

Vuokratyöntekijöiden kysymyksiin vastaa-

minen palkkoihin ja järjestelmään liittyen 

Vuokratyöntekijöiden kysymyksiin vastaa-

minen palkkoihin ja järjestelmään liittyen 

Asiakkaiden laskutus Asiakkaiden laskutus 

Työntekijärekisterin ylläpito työterveys-

huollossa 

Satunnainen työterveyshuollon työnteki-

järekisterin ylläpitäminen 

Valttikorttien tilaaminen  

Vuokratyöntekijöiden toimeksiantojen li-

sääminen 

 

Työsopimusten tekeminen  
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4.5 Kommunikointi palkkatiimin ja vanhan palkkahallinnon välillä 

Koska palkkatiimillä ei ole pääsyä vanhaan järjestelmään, tulee heidän olla aktiivisesti 

yhteydessä myös vanhaan palkkahallintoon. Vanhan palkkahallinnon päässä ei ole yk-

sittäistä henkilöä, johon selvitettävistä asioista ollaan yhteydessä, vaan viestit lähetetään 

vanhan palkkahallinnon yleiseen sähköpostiin ja sieltä työntekijä, joka ehtii hoitamaan 

asian, vastaa viestiin. 

Vanhalta palkkahallinnolta pyydetään esimerkiksi palkkatodistukset ajalta ennen uuteen 

järjestelmään siirtymistä, koska aikaisempia palkanmaksutietoja ei ole tuotu järjestel-

mään. Uudesta järjestelmästä näkee vain vuokratyöntekijän työsuhteen aloituspäivä-

määrän, mutta muut tiedot ovat ainoastaan vanhassa järjestelmässä. Tämän vuoksi 

myös mahdolliset epäselvyydet aiemmin maksetuista palkoista tulee kysyä vanhalta 

palkkahallinnolta. 

Kommunikointi vanhan palkkahallinnon kanssa on ollut välillä haastavaa. Aluksi sähkö-

posti, johon kysymykset aiemmista tapahtumista lähetettiin, oli sellainen, jonka olemas-

saolosta vanhalla palkkahallinnolla ei ollut tietoa. Tämän vuoksi asioiden hoitaminen vii-

västyi ja palkkatiimillä ei ollut tiedossa, mistä syystä vastauksia ei saatu. Kun ongelmat 

sähköpostien kanssa saatiin selvitettyä, vanhaan palkkahallintoon on saatu yhteys. Vä-

lillä vastausajat kuitenkin ovat venyneet ja kaikkiin hoidettaviin asioihin ei ole tullut kuit-

tausta, joten palkkatiimissä ei olla oltu tietoisia, onko asiat hoidettu. Kiireellisten asioiden 

hoitaminen on myös haastavaa, koska palkkatiimillä ei ole mahdollisuutta puhelinyhtey-

teen vanhan palkkahallinnon kanssa, ja sähköpostien vastausajat voivat olla pitkiä.  

Sähköpostien välityksellä käytävä keskustelu on myös osittain hankalaa, koska kommu-

nikoinnissa saattaa tapahtua väärinymmärryksiä ja henkilöt eivät ymmärrä toisen tarkoit-

tamaa asiaa. Tämä lisää kaikkien työmäärää ja hidastaa asian hoitamista. Vanhassa 

palkkahallinnossa palkanlaskenta on ollut manuaalisempaa kuin uudessa järjestelmässä 

ja järjestelmän toimintatavat ovat erilaiset, jonka vuoksi ymmärrys vanhan palkkahallin-

non ja palkkatiimin välillä voi olla ajoittain hankalaa. 

Palkkatiimin tulee myös tietää esimerkiksi vuokratyöntekijöiden vanhassa järjestelmässä 

alkaneet sairauslomat, jotta palkanmaksuvelvollisuutta osataan noudattaa oikein. Nämä 

asiat on täytynyt selvittää vanhalta palkkahallinnolta heti järjestelmäintegraation toteu-

duttua. Myös esimerkiksi mahdolliset sovitut palkasta tapahtuvat perinnät täytyy selvittää 

vanhan palkkahallinnon kanssa. Jotkut selvitettävät asiat vaativat vanhalta 
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palkkahallinnolta aikaa ja kunnollista perehtymistä, ja koska kaikilla vanhan palkkahal-

linnon työntekijöillä on myös omat tehtävänsä hoidettavanaan, ei heillä ole välttämättä 

aikaa lähteä selvittämään asioita. Tämä on ymmärrettävää, mutta hidastaa palkkatiimin 

työskentelyä ja vaikuttaa suhteisiin vuokratyöntekijöiden kanssa, koska vastausajat pi-

dentyvät. 

4.6 Kehitysideoita henkilöstöyrityksen vastaaviin integraatioihin 

Järjestelmäintegraation toteutuksessa on ollut haasteita, ja palkkatiimi on kohdannut in-

tegraation suorittamisen jälkeen ongelmia, koska asioita ei ole järjestelmäintegraatiota 

suoritettaessa osattu huomioida. Integraation toteutumisen jälkeen näitä asioita on täy-

tynyt selvittää eri tahoilta ja aikaa on kulunut selvitystyössä. Lukuun on pohdittu yhdessä 

palkkatiimin jäsenten kanssa kehitysideoita tulevaisuutta ajatellen. Lisäksi kehitysideoita 

on pohdittu henkilöstöyrityksen järjestelmätiimin tiiminvetäjän kanssa. 

Toinen integraatiossa mukana olleista yhtiöistä on kokenut edellisen järjestelmäsiirron 

alle vuoden aiemmin tästä integraatiosta. Tässä siirrossa oli monia asioita, jotka jätettiin 

siirron jälkeen selvitettäviksi. Näitä asioita ei kuitenkaan ehditty selvittämään vanhassa 

palkkahallinnossa, jonka vuoksi nämä ongelmat siirtyivät nyt uuteen järjestelmään. Jo 

tässä huomataan, kuinka tärkeää tietojen siirtäminen oikein ja asioiden hoitaminen ajal-

laan on. Koska kyseisen yhtiön tiedot ovat kahdessa järjestelmässä ennen nyt käytössä 

olevaa järjestelmää, täytyy näihin vuokratyöntekijöihin liittyviä aiemmin tapahtuneita asi-

oita selvittää kahdesta aiemmasta järjestelmästä. Monella ei ole enää pääsyä ihan en-

simmäiseen järjestelmään ja useat työntekijät ovat vaihtaneet työpaikkaa, joten vanhoja 

tietoja ei ole helppo saada selville. Tietojen selvittäminen heti ja ajan tasalla pitäminen 

helpottaa kaikkien toimintaa. Jatkossa pyrkimyksenä tulee olla tietojen ajantasaisuus ja 

oikeellisuus järjestelmässä. 

Esitietojen merkitys tällaisessa integraatiossa on siis erittäin tärkeä, ja integraation 

alussa manuaalisesti Exceliin koottuihin tietoihin täytyi pystyä luottamaan ja ne täytyi olla 

kerättynä huolellisesti järjestelmästä. Kaikki korjaustyö on tehtävä manuaalisesti ja use-

amman ihmisen kautta, joten se kuluttaa resursseja. (Henkilö A, 2020.) 

Vanha palkkahallinto ei ymmärtänyt kaikkien tietojen merkitystä, mikä hidasti integraa-

tion toteuttamista. Olisi hyvä, että mukana oleville henkilöille tarkennettaisiin, miksi tiedot 

ovat tarpeellisia ja korostettaisiin kaiken pyydettävän tiedon olevan tärkeää. Jos tietoja 
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ei saada, integraation toteuttaminen tapahtuu puutteellisesti ja tietoja joudutaan lisää-

mään sekä korjaamaan jälkeenpäin. Viestintä työntekijöiden kanssa on oleellinen osa 

onnistunutta integraatiota, ja se on jäänyt tässä integraatiossa liian vähäiseksi. (Henkilö 

A, 2020.) 

Palkkatiimissä on ollut mukana samanaikaisesti neljä työntekijää, ja integraatiota ovat 

olleet suunnittelemassa, toteuttamassa ja asioista sopimassa useat kymmenet henkilöt. 

Asiat, jotka vaikuttavat palkanmaksuun, ovat jääneet kirjaamatta ylös integraation yhtey-

dessä, ja integraation jälkeen näitä on täytynyt selvittää usealta eri ihmiseltä. Tämä on 

tuottanut haasteita palkkatiimissä, koska osa integraation alussa mukana olleista työn-

tekijöistä on vaihtanut työpaikkaa. Sovittuja asioita ei ole kirjattu ylös ja vanhoihin työn-

tekijöihin yhteydenpito on ollut haastavaa. Sovitut asiat tulisi koota ylös kaikkien niitä 

tarvitsevien saataville, jotta palkanmaksu sujuisi ongelmitta. Myös mahdollisesti erillisen 

projektipäällikön, jonka kautta asiat kulkevat, olisi hyvä olla mukana. 

Palkkatiimillä voisi olla pääsy vanhaan järjestelmään, jotta tietoja ei tarvitsisi kysellä van-

halta palkkahallinnolta niin paljon ja asiat saisi hoidettua nopeammin. Tällöin palkkatiimi 

ei olisi niin riippuvainen vanhan palkkahallinnon toiminnasta ja aikatauluista. Lisäksi olisi 

hyvä, jos vanhasta palkkahallinnosta olisi ilmoitettu yhteyshenkilö, johon voisi olla suo-

raan yhteydessä palkanmaksuun liittyvissä asioissa. Näin yhteydenotto olisi mutkatto-

mampaa ja tietojen saanti ja yhteydenpito voisi sujua helpommin. 

Kun tiedot oli siirretty järjestelmään, tuli asiakkaiden ja vuokratyöntekijöiden kanssa yh-

teydessä olleiden yhteyshenkilöiden tarkastaa ne. Tämä on kuitenkin tapahtunut puut-

teellisesti ja palkanmaksujen yhteydessä palkkatiimi on joutunut selvittämään ja korjaa-

maan tietoja. Esimerkiksi työntekijöiden lomapalkkojen maksuajankohdat ja lomien ker-

tymissäännöt ovat olleet virheelliset. Tämä on huomattu lomien alkaessa ja työntekijöille 

on jouduttu maksamaan erikseen lomapalkkoja, jotta ne menevät työehtosopimusten 

mukaisesti oikein. Myös lomarahojen maksamisen määrittely on puuttunut osasta työ-

suhteista kokonaan, ja näitä on jouduttu korjaamaan lomien alkaessa. Koska palkkatii-

millä ei ollut tietoa, että kyseisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota ja luultiin, että tiedot 

on tarkastettu, ei asiaa ollut aikaisemmin huomioitu. 

Osalla työntekijöistä lomapalkan kertymisperusteena on ollut prosenttiperusteisuus, joka 

on jouduttu muokkaamaan jälkeenpäin lomakeskituntiansion mukaiseksi. Lomapalkan 

määrä on täytynyt laskea uudestaan manuaalisesti ja muokkauksessa on ollut mukana 

vanha palkkahallinto, palkkatiimi, vuokratyöntekijän yhteyshenkilö sekä järjestelmätiimi. 
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Korjaaminen vaatii siis usean henkilön työpanoksen, ja esitietojen oikein täyttäminen ko-

rostuu. Tietojen tarkastaminen onnistuneesti heti integraation alussa olisi siis tärkeää, 

jotta samaa työtä ei tarvitse tehdä useaa kertaa. 

Myös lomapäivien määrissä on ollut virheitä, ja näitä on jouduttu korjaamaan palkan-

maksujen yhteydessä. Koska järjestelmäintegraatio toteutettiin vuoden vaihteessa, eikä 

kaikkien vuokratyöntekijöiden osalta ollut tiedossa tuleeko työsuhde kestämään loman-

määräytymisvuoden loppuun mennessä vuoden, heille on tuotu kaksi lomapäivää kuu-

kautta kohden. Kun työsuhde onkin kestänyt lomanmääräytymisvuoden loppuun men-

nessä yli vuoden, olisi lomapäiviä kuulunut kertyä kuukautta kohden 2,5 päivää. Koska 

tiedot on siirretty järjestelmään, järjestelmä ei automaattisesti muuta kertymistä kahdesta 

päivästä kahteen ja puoleen. Tätä asiaa ei ollut kerrottu palkkatiimille ja asiaan ei osattu 

kiinnittää huomiota, ennen kuin vuokratyöntekijät alkoivat kyselemään lomapäiviensä 

määriä. Kun lomapäiviä alettiin muokkaamaan jälkeenpäin, varmistettiin ensin vanhalta 

palkkahallinnolta, että työssäoloehto on täyttynyt jokaiselta kuukaudelta. Osan kohdalla 

lomapäiviä oli myös käytetty etukäteen, ja tätä asiaa tuli selvittää vuokratyöntekijän yh-

teyshenkilön kanssa. Kun lomapäivien oikea määrä oli saatu tietoon, palkkatiimi oli yh-

teydessä järjestelmätiimiin, joka korjasi lomapäivien sekä mahdollisen lomapalkkavelan 

määrän oikeaksi. Palkkatiimille olisi tullut ilmoittaa kyseisistä huomioitavista asioista, 

jotta tähän olisi osattu varautua ja selvittelylle ei olisi tullut kiire. Myös tässä tapauksessa 

vanhaan järjestelmään pääsystä olisi ollut apua, kun lomien kertymisen olisi pystynyt 

tarkastamaan itse. 

Siirtyneillä yhtiöillä oli käytössään eri tavat sairauslomien kanssa, ja näitä asioita piti sel-

vitellä integraation alussa. Ennen työterveyshuollon yhdistymistä osalla vuokratyönteki-

jöistä työterveyspalvelut oli järjestetty eri tavalla, ja karenssiajat työterveyden alkami-

sesta erosivat palkkatiimin aiemmin hoitamista yhtiöistä. Koska pääsyä siirtyneiden yh-

tiöiden työterveystietoihin ei ollut, esimerkiksi tietoa siitä oliko työntekijä jo lisätty työnte-

kijärekisteriin, täytyi ongelmien tullessa kysyä asiaa vuokratyöntekijään ja asiakkaaseen 

yhteydessä olleelta yhteyshenkilöltä tai vanhalta palkkahallinnolta. Mitä nopeammin in-

tegraatiota toteuttaessa myös työterveyspalvelut saadaan yhtenäistettyä, sitä helpom-

min työt saadaan hoidettua.  

Järjestelmäintegraatiota suorittaessa esityön ja suunnittelun merkitys korostuu, jotta to-

teutus on onnistunut. Pohjatyön ja tietojen oikeellisuuden ollessa alusta asti kunnossa, 

vaikeudet ja ongelmat integraation jälkeen saadaan minimoitua. Järjestelmäintegraatiota 

suoritettaessa viestintä eri yksiköiden välillä sekä tiedotus muutoksen syistä, vaiheista ja 
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aikatauluista on tärkeää. Työntekijöiden, jotka ovat mukana toteuttamassa integraatiota, 

tulisi olla motivoituneita ja halukkaita suorittamaan toiminnot kunnolla. Yhdessä toimimi-

nen ja muutosjohtamisen suorittaminen huolella parantavat työntekijöiden kiinnostusta 

suorittaa tehtävät kunnolla. Tämän integraation osalta viestintä työntekijöiden ja integ-

raatiossa mukana olleiden henkilöiden välillä on jäänyt joissain kohdissa puutteelliseksi, 

eikä kaikki oleellinen tieto ole päätynyt esimerkiksi palkkatiimille. 

Työntekijöille, jotka siirtyivät vanhan järjestelmän käyttäjistä uuteen järjestelmään, pidet-

tiin koulutuksia uudesta järjestelmästä. Osa koulutuksissa olleista kuitenkin tiesi vaihta-

vansa työpaikkaa, jonka vuoksi keskittyminen ja motivaatio koulutuksissa eivät olleet pa-

rasta mahdollista. Mahdollisesti tämän seurauksena myös tietojen tarkastaminen ja 

muokkaaminen on ollut puutteellista. Lisäksi luottamus omaan osaamiseen ja taitoihin 

järjestelmän käytöstä on saattanut olla heikkoa. Koulutuksissa oli mukana myös henki-

löitä, jotka jatkoivat yrityksen toiminnassa, mutta koulutuksissa ei välttämättä ymmär-

retty, kuinka käsitellyt asiat vaikuttavat oikeasti jatkossa heihinkin. Integraation jälkeen 

palkkatiimiläiset ovat näyttäneet ja opettaneet järjestelmän käyttöön liittyviä asioita, 

vaikka nämä on käsitelty koulutuksessa. Uusille järjestelmän käyttäjille olisi ollut hyvä 

koota järjestelmän käytöstä ohjeet, josta olisi pystynyt helposti tarkastamaan asiat. Näin 

koulutuksissa käytyihin asioihin olisi ollut helppo palata. Muutosjohtamisen tärkeys ko-

rostuu tällaisessa tilanteessa ja kuten aikaisemminkin on tullut ilmi, viestintä ja työvai-

heista informoiminen ovat oleelliset osat onnistuneessa integraatiossa. Integraatiota 

suorittaessa työntekijöillä on voinut olla muutosvastarintaa mahdollisesti siitä syystä, ett-

eivät he ole tienneet, kuinka integraatio hyödyntää ja avustaa omaa työtä. Tässäkin ta-

pauksessa viestintää olisi voitu lisätä ja helpottaa henkilöstön ymmärtämistä integraation 

hyödyistä omaan työskentelyyn. Tämä voi motivoida ja parantaa työntekijöiden aktiivi-

suutta muutoksessa ja lieventää muutosvastarintaa. 

Integraatio suoritettiin nopealla aikataululla, ja tämä vaikutti kaikkien työntekijöiden työs-

kentelyyn ja aikatauluihin. Työntekijät saattoivat kokea, ettei työaika riitä sekä omiin työ-

tehtäviin että integraation vaatimiin toimenpiteisiin, kuten työsuhteiden tietojen tarkasta-

miseen. Tämä on voinut vaikuttaa myös heikentyneesti työntekijöiden motivaatioon ja 

keskittymiseen koulutuksissa sekä tietojen korjaamiseen. Myös palkkatiimistä yksi hen-

kilö oli mukana integraatiossa integraatiovastaavana, mutta hän hoiti samalla omia työ-

tehtäviään. Integraatiota suorittaessa voisi olla suotavaa, että integraatiossa mukana 

olevat työntekijät irrotetaan täksi ajaksi omista työtehtävistä, jotta ylitöitä ei kertyisi ja 

työntekijöiden jaksaminen säilyisi. 
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Integraation toteutusajankohta on hyvä miettiä usealta kannalta, ja punnita, milloin to-

teutus on paras suorittaa ja mistä aiheutuu vähiten manuaalista työtä. Jos integraation 

toteuttaminen hitaammalla aikataululla onnistuu, voisi se olla paras vaihtoehto. Jos esi-

merkiksi työntekijöiden perustiedot saadaan siirrettyä jo vuoden vaihteessa uuteen jär-

jestelmään, voidaan työntekijöiden uudet verokortit pyytää Verohallinnolta suorasiirtona 

järjestelmään, eikä näitä tietoja tarvitse tuoda erikseen järjestelmien välillä. Jos taas lo-

manmääräytymisvuoden päätyttyä 31.3. lomatietojen siirto ja työaikakirjauksien sekä 

palkanmaksun aloittaminen onnistuu uuden järjestelmän kautta, saataisiin lomapäivät 

siirrettyä kerralla oikein uuteen järjestelmään. Tällöin tieto työsuhteen kestosta loman-

määräytymisvuoden lopussa olisi tiedossa, eikä muokkausta tarvitsisi hoitaa jälkeen-

päin. Integraation suorittaminen useassa osassa voi olla kuitenkin haastavaa ja tuottaa 

paljon työtä, jonka vuoksi toteutus tulee suunnitella huolella ja pohtia, milloin ja miten 

automatisointia voidaan hyödyntää eniten. 

Myös vuokratyöntekijöiden pekkassaldojen selvityksessä on ollut haasteita. Pekkastie-

toja ei ole siirretty integraation yhteydessä uuteen järjestelmään, ja kun työntekijät ovat 

kysyneet saldojaan, on tiedot ollut hankala selvittää. Saldoja on laskettu aikaisemmin 

käytössä olleiden järjestelmien raporttien pohjalta, mutta koska raportit ovat olleet epä-

selviä ja vaikeasti tulkittavia ei saldojen laskeminen ole ollut helppoa. Laskelmia on jou-

duttu tarkastamaan vielä vanhan palkkahallinnon kautta ja oikeiden saldojen saamisessa 

on kestänyt. Jotta integraatio olisi ollut sujuva näiden osalta, olisi pekkassaldot pitänyt 

laskea jo ennen integraation suorittamista tai toinen vaihtoehto olisi ollut, että pekkaset 

olisi maksettu vuoden vaihteessa integraation suorituksen yhteydessä työntekijöille ulos, 

jolloin kertyminen olisi lähtenyt alusta uudesta järjestelmässä. 

Henkilöstöyrityksen yritysoston yhteydessä siirryttiin toisella yrityksellä jo käytössä ollee-

seen järjestelmään, mikä on voinut aiheuttaa hämmennystä ja ihmetystä, miksi toimin-

taan tällä tavoin. Asioista tulee siis kertoa avoimesti, luoda yhteisöllinen henki työpaikalle 

ja toteuttaa integraatio yhteisesti, vaikka osalle järjestelmä on jo entuudestaan tuttu, ja 

toiset siirtyvät mukaan toimintaan. 

Tietojen välityksen parantamiseksi nyt käytössä olevassa järjestelmässä olisi tarkoitus, 

että kaikki tarpeelliset tiedot olisivat järjestelmässä ja kaikkien tarvitsevien nähtävillä. 

Tietoja täytyy siis muistaa kirjata järjestelmään ja tilanteita päivittää esimerkiksi asiakkai-

den etusivuille ja työntekijöiden palkanmaksutietoihin, jotta kaikki varmasti toimii moit-

teettomasti ja informaatiokatkoja ei tulisi. Näin ei pääse tapahtumaan tilannetta, jossa 
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esimerkiksi joku poistuu yrityksen toiminnasta ja tietoja joudutaan tämän jälkeen selvit-

tämään eri ihmisten kautta. 

Tulevaisuudessa henkilöstöyritykselle on tulossa sovelluksia, jotka pohjautuvat koko-

naan käytössä olevaan järjestelmään ja tietoihin, jotka sinne on merkitty. On erittäin tär-

keää, että tiedot ovat järjestelmässä oikein, jotta sovellukset, jotka käyttävät järjestelmää 

pohjana, toimivat moitteettomasti. 

Liitteenä olevaan taulukkoon 5 on koottu huomioita henkilöstöyrityksessä suoritetusta 

järjestelmäintegraatiosta sekä ideoita, kuinka näitä asioita voisi tulevissa integraatioissa 

kehittää. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Digitalisaation merkitys korostuu nyky-yhteiskunnassa, ja yritysten liiketoiminta hoide-

taan pääsääntöisesti sähköisesti. Yrityksillä voi olla käytössään erilaisia järjestelmiä, joi-

den kautta hoidetaan yrityksen eri osa-alueita. Jos yrityksellä on käytössään useita jär-

jestelmiä, on ne usein integroitu toimimaan niin, että kommunikointi järjestelmien välillä 

tapahtuu automaattisesti ja tarvittavat tiedot siirtyvät automatisoidusti järjestelmästä toi-

seen. 

Palkkahallinto on merkittävä osa yritysten toimintaa. Se käsittää useita eri toimintoja, 

kuten työntekijän perustietojen, verokortin ja palkanmaksukausien lisäämisen järjestel-

mään, tuntikirjanpidon, palkanmaksun sekä viranomaisilmoitusten lähettämisen. Integ-

rointi järjestelmien välillä vaikuttaa myös palkkahallintoon, koska palkanmaksu sekä il-

moitukset hoidetaan sähköisesti. Yrityksellä voi olla käytössään useita eri tarkoituksiin 

luotuja järjestelmiä, joista yhden kautta suoritetaan palkanmaksu. Tällaisessa tilanteessa 

järjestelmien integrointi palkkahallinnon osalta voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhteen 

yrityksen käyttämään järjestelmään lisätyt työntekijän perustiedot saadaan siirrettyä au-

tomaattisesti kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin. Myös esimerkiksi leimatut työaikakirjaukset 

saadaan siirrettyä suoraan palkkahallinnon käyttämään järjestelmään sekä järjestelmä 

saadaan automaattisesti lähettämään viranomaisille, esimerkiksi tulorekisteriin, tarvitta-

vat tiedot. 

Toimeksiantajan pyynnöstä kappale välistä jätetty julkaisematta. 

Opinnäytetyö on rajattu toimeksiantajan yhden yrityksen toimintaan kolmella toimialla 

yhdessä kaupungissa. Opinnäytetyössä järjestelmäintegraatiota tarkastellaan palkkatii-

min, joka hoitaa vuokratyöntekijöiden palkanmaksua, näkökulmasta. Yritysoston seu-

rauksena kyseisten toimialojen tiimeihin tuli enemmän hoidettavia asiakkaita ja samalla 

palkkatiimin työtehtävät palkanmaksun osalta lisääntyivät. Toimeksiantajan järjestel-

mäintegraatiossa tiedot asiakkuuksista sekä vuokratyöntekijöiden työsuhteista siirrettiin 

toisen yritysostossa mukana olleen yrityksen käyttämästä järjestelmästä toisen yritysos-

tossa mukana olevan yrityksen jo aiemmin käyttämään järjestelmään. Järjestelmäinteg-

raatio, joka koski palkkatiimiä, toteutettiin ensimmäisenä yritysoston jälkeen. 

Johtopäätöksenä kehitysideoista voidaan todeta, että on tärkeää, että tiedot saadaan 

siirrettyä suoraan oikein järjestelmään ja jälkeenpäin korjaamista tarvitsee suorittaa 
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mahdollisimman vähän. Järjestelmäintegraation toteutus täytyy suunnitella perusteelli-

sesti, ja työntekijöiden motivaatio järjestelmäsiirrokseen sekä koulutus järjestelmän käyt-

töön täytyy suorittaa huolellisesti. Kun työntekijöitä viestitään integraation vaiheista riit-

tävästi ja muutosjohtaminen toteutetaan suunnitellusti, integraatio voidaan toteuttaa par-

haalla mahdollisella tavalla. Integraation toteutus kannattaa suorittaa mieluummin hi-

taammalla aikataululla asioihin perehtyen kuin nopeasti, jolloin usein tietojen korjaami-

nen jälkeenpäin lisääntyy. Lisäksi toteutusajankohta tulee miettiä huolellisesti, jotta siir-

rossa voitaisiin hyödyntää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi Verohallinnolta suora-

siirtona saatavia verokortteja 1.2. ja lomien siirtymistä suoraan oikeilla määrillä 1.4. 

Yrityksessä toimii erillisenä tiiminä järjestelmätiimi, joka toteutti ensimmäisen järjestel-

mäintegraation. Järjestelmätiimillä ei ole ollut tiedossaan kaikkia asioita integraation vai-

kutuksista, jotka ovat vaikuttaneet palkkatiimin työskentelyyn. Järjestelmätiimillä ei 

myöskään ole ollut tiedossa, mihin kaikkiin asioihin palkkatiimin on pitänyt keskittyä ja 

kiinnittää huomiota integraation jälkeen. Opinnäytetyön avulla järjestelmätiimi pystyy ym-

märtämään paremmin, mitä asioita tulee huomioida, että järjestelmän käyttö onnistuu 

mahdollisimman sujuvasti integraation jälkeen. Koska yritysoston seurauksena toteutet-

tavat järjestelmäintegraatiot ovat vielä kesken, toimeksiantaja voi hyödyntää opinnäyte-

työssä esille tulleita asioita tulevissa integraatioissa. 

Toimeksiantajan pyynnöstä kappale välistä jätetty julkaisematta. 

Opinnäytetyön jatkotutkimuksena voisi tehdä tarkempaa tutkimusta toimihenkilöiden ko-

kemuksista järjestelmäintegraatiosta. Toimihenkilöt, jotka vaihtoivat järjestelmää, pysty-

vät antamaan kommentteja siirrosta, järjestetyistä koulutuksista sekä kuinka viestintä on 

heidän mielestään sujunut. Myös toimeksiantajan muutosjohtamista integraatiotilan-

teessa voisi tutkia. Kun toimeksiantaja kehittää sovelluksia toimihenkilöiden sekä vuok-

ratyöntekijöiden käyttöön, voidaan tutkimuksia jatkaa myös näiden integraatioiden suo-

rittamisesta. Koska toimeksiantaja kehittää toimintaansa koko ajan ja lisää digitaalisten 

vaihtoehtojen käyttöä, on varmasti jatkotutkimusmahdollisuuksia yrityksen digitaaliseen 

toimintaa siirtymisestä useita. 
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Taulukko järjestelmäintegraation huomioista ja 
kehitysideoista 

Huomioita järjestelmäintegraatiosta Kehitysideoita järjestelmäintegraatioon 

Vanhoista järjestelmistä siirrettiin uuteen 

järjestelmään selvittämättömiä asioita, 

ja näiden selvittäminen myöhemmin on 

tuottanut myöhemmin haasteita. 

Asioiden selvittäminen ajallaan ja tietojen 

ylläpito ajantasaisesti järjestelmässä. 

Exceliin koottujen tietojen saannissa oli 

viiveitä eikä koonnin luojille ollut ker-

rottu, miksi kaikki kysyttävät asiat vaadit-

tiin. 

Viestintä integraation vaiheista ja miksi tie-

dot tarvitaan. 

Asioista oli ollut sopimassa useat eri 

henkilöt, jotka ovat saattaneet jo poistua 

yrityksestä. Tämän seurauksena on ollut 

haasteellista saada tiedot nyt selvitettyä. 

Sovitut asiat kirjataan ylös tai saatetaan 

muuten kaikkien tarvitsevien tietoisuuteen. 

Lisäksi mukana on projektipäällikkö, jonka 

kautta asiat kulkevat. 

Kommunikointi vanhan palkkahallinnon 

kanssa on ollut osittain haastavaa tai pit-

kittynyttä. 

Tarvittavilla osapuolilla on pääsy vanhaan 

järjestelmään. Lisäksi vanhasta palkkahal-

linnosta on yhteyshenkilö. 

Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen 

siirron jälkeen on ollut puutteellista. 

Työntekijöitä motivoidaan integraation yh-

teydessä ja koulutetaan uuteen järjestel-

mään. Järjestelmän käytöstä laaditaan 

myös ohjeet, joihin voi palata myöhemmin.  

Osapuolilla on ollut sekä omat työtehtä-

vät että integraation tuomat tehtävät, ja 

tämä on työllistänyt työntekijöitä liikaa.  

Omat työtehtävät jätetään tauolle siirron 

ajaksi, jotta vältytään ylikuormittumiselta. 

Integraation toteutus oli nopea ja siirty-

misajankohta tuotti lisätyötä myöhem-

min, esimerkiksi lomapäivien määrät ei-

vät olleet lomanmääräytymisvuoden 

päättyessä oikein järjestelmässä. 

Ajankohdan valinta mietitään huolella ja jos 

tietoja tulee korjata myöhemmin, asiasta in-

formoidaan osapuolia. Siirtyminen voidaan 

mahdollisesti toteuttaa myös hitaammin, 

jolloin voidaan saada esimerkiksi verotie-

dot Verohallinnolta suoraan 1.2. ja lomat oi-

kein 1.4. 

(jatkuu) 
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Taulukko 5 (jatkuu). 

Pekkaspäiviä ei siirretty integraatiossa ja 

ne on täytynyt laskea myöhemmin työnte-

kijöille ja lisätä erikseen järjestelmään. 

Pekkasten laskeminen ennen siirtoa, ja 

tietojen tuonti järjestelmään tai pekkasten 

ulosmaksaminen siirron yhteydessä. 

 Viestintä integraation jokaisessa vai-

heessa ja esivalmisteluiden suorittaminen 

perusteellisesti. 

 


