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1 Johdanto 

Tämän päivän palkanlaskenta on todella tärkeässä asemassa johdon raportoinnin 

näkökulmasta. Palkoista on mahdollista saada monenlaista raporttia, jotka auttavat johtoa 

tekemään päätöksiä näinä talouden vaikeina aikoina. Tämän takia 

palkanlaskentajärjestelmän valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä, sillä eri järjestelmien 

välillä on suuria eroja, niin hinnoittelussa, että ominaisuuksissa. Palkanlaskentajärjestelmän 

tärkeimmät ominaisuudet ovat tehokkaat palkanlaskennan prosessit ja kattavat raportointi 

työkalut. Sidosryhmät saavat nykypäivänä Tulorekisteristä tarvitsevansa tiedot, joten 

sidosryhmille raportointi on vähentynyt. Kuitenkin yrityksen johdolle raportointi on 

korostunut ja sitä pidetään todella tärkeänä. Työntekijän näkökulmasta tärkeintä on 

maksettavan palkan oikeellisuus ja palkan saaminen ajallaan.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa kaksi opasta Mepcosta Tilipalvelu Rantalainen 

Oy:lle. Toinen opas on tarkoitettu Rantalaisen myyntihenkilöiden tueksi ja toinen on 

tarkoitettu jaettavaksi asiakkaalle. Oppaissa kerrotaan Mepco HRM palkanlaskenta 

järjestelmän ominaisuuksista ja kerrotaan, miksi yrityksen tulisi valita Mepco omaksi 

palkanlaskenta järjestelmäkseen. Opas vastaa kysymykseen, miksi meidän tulisi valita 

palkkajärjestelmäksi Mepco? 

Oppaat eivät ole julkisia ja ne jäävät vain toimeksiantajan käyttöön. Oppaista julkistetaan 

vain sisällysluettelot. 

Tekijä työskentelee Tilipalvelu Rantalaisella Mepco Pääkäyttäjänä ja on päivittäisessä 

työssään Mepcon kanssa tekemisessä. Oppaan rakentamisessa käytetään hyväksi omaa 

ammattitaitoa, haastatellaan muita Mepco pääkäyttäjiä ja haastatellaan asiakasta. 

Haastatteluissa pyritään selvittämään heidän mielipiteensä Mepcon tärkeimmistä 

ominaisuuksista ja kuinka he hyödyntävät Mepcon ominaisuuksia päivittäisessä työssään. 

Teoriaosuudessa kerrotaan palkanlaskennasta yleisesti, sekä palkanlaskentaa vahvasti 

ohjaavista laista. 
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1.1 Toimeksiantajan esittely 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Tilipalvelu Rantalainen Oy. Tilipalvelu Rantalainen Oy on 

yksi Suomen suurimmista tilitoimistoista, sen palveluksissa työskentelee noin 1000 

taloushallinnon ammattilaista. Sen liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa. Rantalainen 

palvelee lähes ympäri Suomen, sillä on toimistoja noin 40 eri paikkakunnalla. Rantalaisen 

palveluihin kuuluvat muun muassa kirjanpito, palkanlaskenta, tilintarkistus ja HR-palvelut. 

Rantalainen palvelutuotanto on aina asiakas lähtöistä. Esimerkiksi palkanlaskennan palvelu 

räätälöidään asiakkaan koon ja tarpeiden avulla. Esimerkiksi yksin yrittäjä ilmoittaa 

nostamansa palkka summan ja tämä lasketaan takaperin palkkajärjestelmässä ja ilmoitetaan 

tulorekisteriin ja kirjanpitoon. Isolla asiakkaalla voi olla muutaman henkilön palkanlaskennan 

tiimi ja paljon erilaisia raportointeja ja HR-palveluita, sekä useita maksupäiviä kuukaudessa. 

1.2 Opinnäytetyön lähtökohta ja tavoitteet 

Opinnäytetyö on toiminnallinen ja se tutkii Mepco HRM palkanlaskenta järjestelmän 

ominaisuuksia ja sen tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa kaksi opasta Rantalaiselle. Oppaiden 

avulla Mepco HRM tulee tutuksi Rantalaisen myynnin tiimille ja sen avulla he pystyvät 

paremmin esittelemään sitä potentiaalisille asiakkaille, sekä tarjoamaan vastauksia 

asiakkaiden kysymyksiin liittyen Mepco HRM:ään. Toisen oppaan voi jakaa asiakkaalle 

itselleen tutustuttavaksi. Näiden oppaiden eroavaisuutena on näkökulma. Myynnille tuleva 

opas kertoo Rantalaisen näkökulmista hyödyistä ja ominaisuuksista. Asiakkaille jaettava opas 

kertoo asiakasyrityksen näkökulmasta. Mepco on tekijälle tuttu työkalu, sillä hän käyttää sitä 

päivittäisessä työssään.  

Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitellään palkanlaskentaa säätelevää lainsäädäntöä ja 

palkanlaskennan prosessia. Lisäksi teoriaosuudessa kerrotaan minkälaisia raportteja 

käytettävän palkanlaskentajärjestelmän pitää tuottaa eri sidosryhmille. 

2 Palkanlaskenta ja sitä säätelevät tärkeimmät lait 

Palkanlaskenta on palkkahallinnon laskentatoimen osa, jossa palkat lasketaan ja maksetaan 

työntekijöille sekä ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekiseriin ilmoitetaan maksupäivä 
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kohtaisesti palkansaaja tasolla palkkatietoilmoituksia. Palkkatietoilmoituksessa tulee käydä 

ilmi maksettavan palkan määrä ja laji, sekä vähennyksien määrä. Palkkahallinnolla 

tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkien työnantajan palkanmaksuun liittyvien velvollisuuksien 

hoitamista ja samalla myös työntekijän oikeuksien toteutumista. Lisäksi palkkahallintoon 

kuuluu usein yritysten sisäisiä tehtäviä, jotka liittyvät henkilöstöhallintoon, tuotannon 

suunnitteluun ja kustannuslaskentaan. Palkanlaskentajärjestelmistä saadaan usein 

monenlaisia raportteja, jotka auttavat yrityksen johtoa. Esimerkiksi sairauslomien seuranta, 

ikärakenne, henkilöstön vaihtuvuus ja palkka kehitys. (Kondelin & Peltomäki, 2020 s.58) 

Palkanlaskennassa tärkeintä on oikeellisuus ja aikataulut. Palkanlaskijan työ on aikatauluihin 

sidottu ja kiireessä tulee työnjäljen olla priimaa. Omat haasteensa tekee Kansallinen 

Tulorekisteri. Tulorekisterin ilmoitusaikataulut luovat kiireen ja sinne ilmoitettujen tietojen 

oikeellisuuden varmistamien vie ison osan palkanlaskijan työajasta. Palkkakirjanpito tulee 

täsmäyttää kuukausittain Tulorekisterin kanssa. (Tulorekisteri, 2020) 

Palkka koostuu erilaisista asioista eri toimialoilla. Osan toimialan palkka koostuu 

kuukausipalkasta, joka rakentuu työtehtävien vaativuuden mukaan. Osan toimialan palkka 

koostuu maksettavana provisiona tehtyjen myyntien mukaan. Palkanmääräytymisestä on 

sovittu eri toimialojen työehtosopimuksissa. Pääsääntöisesti palkka muodostuu työn 

vaativuuteen perustuvasta palkanosasta sekä henkilökohtaiseen suoriutumiseen 

perustauvasta palkanosasta. Näin on saatu jokaiseen alaan sopivat ratkaisut. Palkkataso 

sovitaan yleensä työsopimuksessa, jossa huomioidaan työehtosopimuksen määräykset ja 

henkilökohtaiset lisät. (JHL, 2017) 

Maksettaessa työntekijälle palkkaa tarvitaan tieto siitä, mitä työntekijälle pitää maksaa, 

minkä verran ja millä perusteella. Jos määräykset ovat ristiriidassa keskenään, pitää selvittää 

niiden etusijajärjestys. Tärkein ja ensisijainen lähde on lainsäädäntö, kuten työaikalaki, 

työsopimuslaki ja vuosilomalaki. Lainsäädännössä on pakottavia määräyksiä, joita on pakko 

noudattaa eikä niitä voi sopia toisin. Tällainen määräys on esimerkiksi koeajan 

enimmäispituus. Jostain määräyksistä taas saadaan sopia toisin valtakunnallisella 

työehtosopimuksella. Esimerkiksi työsopimuslain 13 luvun 7 pykälä listaa säännöksiä, joita 

voidaan sopia toisin. Tällaisia ovat esimerkiksi määräykset sairausajan palkasta.  (Mattinen, 

Orlando & Parnila, 2017, ss. 17-18) 
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Laissa on myös määräyksiä, joista voidaan sopia toisin työntekijän ja työnantajan välillä. 

Esimerkiksi vuosilomalain mukaan vuosilomasta 24 arkipäivää pitää sijoittaa lomakaudelle. 

Vuosiloman ajankohdasta voidaan kuitenkin sopia toisin vuosilomalain sallimissa rajoissa. 

Työehtosopimuksilla voidaan sopia lainsäädäntöä edullisimmista työsuhteen ehdoista tai 

niillä voidaan täydentää lakien määräyksiä. Työnantajalla ei ole lainsäädännön mukaan 

esimerkiksi velvollisuutta maksaa palkkaa äitiys- tai isyysvapaan ajalta tai lomarahaa, mutta 

työehtosopimuksissa kyseiset määräykset ovat yleisiä.  (Mattinen, Orlando & Parnila, 2017, 

ss. 17-18) 

2.1 Työaikalaki 

Laki määrää työntekijän työaikaan liittyviä asioita, esimerkiksi lepoajoista ja ylitöistä. Näiden 

tarkoituksena on suojella työntekijää. Työaikalaissa esimerkiksi määrätään ylityön 

korotetusta korvauksesta. Vuorokautisessa ylityössä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä 

tunnilta 50% korotettu palkka. Kahden ensimmäisen tunnin jälkeen maksetaan 100% 

korotettu palkka. Jos työntekijän säännöllinen työaika on vuorokaudessa 7,5 tuntia päivässä, 

maksetaan 8 tuntiin asti lisätyötä.  Viikoittainen ylityö maksetaan 50% korotettuna. Uutena 

lisäyksenä lakiin on tullut monista työehtosopimuksista tuttu työaikapankki.  

Työaikapankilla tarkoitetaan tässä laissa työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla 

työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan 

säästää ja yhdistää toisiinsa. Työnantaja ja luottamusmies tai jos sellaista ei ole valittu, 

luottamusvaltuutettu tai muu työntekijöiden edustaja taikka henkilöstö tai henkilöstöryhmä 

yhdessä saavat sopia kirjallisesti työaikapankin käyttöönotosta. Edustajan tekemä 

työaikapankkia koskeva sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita edustajan katsotaan 

edustavan. (Työaikalaki 872/2019 § 14.) 

2.2 Ennakonperintälaki 

Ennakkoperintä toimitetaan tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitetun veronalaisen tulon 

perusteella valtiolle, kunnalle, seurakunnalle ja Kansaneläkelaitokselle verotusmenettelystä 

annetun lain (1558/1995) sekä valtiolle yleisradioverosta annetun lain (484/2012) mukaan 

maksettaviksi määrättävien verojen ja maksujen suorittamiseksi. Työnantajan 
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velvollisuudesta toimittaa ennakonpidätys vakuutetun sairausvakuutusmaksun 

suorittamiseksi silloinkin, kun vakuutetulle maksettava palkka on tuloverolain 77 §:n nojalla 

verovapaata ulkomaantyötuloa, säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 29 §:n 

2 momentissa. Työnantaja tilittää ennakonpidätyksen verottajalle seuraavan kuukauden 12. 

päivään mennessä. Samassa yhteydessä tilitetään sairausvakuutusmaksun yhteismäärä. 

Verottaja näkee ennakonpidätyksen määrän tulorekisteriin tehtävistä 

palkkatietoilmoituksista. Sairausvakuutusmaksu puolestaan ilmoitetaan tulorekisteriin 

kerran kuukaudessa tehtävällä erillisilmoituksella. (Ennakonperintälaki 1118/1996 § 1.) 

Jokaisen oma verotus on jokaisen omalla henkilökohtaisella vastuulla. Tähän kuuluu 

verokortin tulorajan seuraaminen ja tarvittaessa muutosverokortin toimittaminen ajallaan 

palkanlaskentaan. Yleistä on nostaa omaa veroprosenttiaan hieman korkeammaksi, jotta 

seuraavana vuonna saa veronpalautuksia, kun vuoden verotus valmistuu.  Verottaja 

toimittaa jokaiselle esitäytetyn veroilmoituksen, jonka jokaisen kuuluu tarkistaa. 

Veroilmoituksella voidaan ilmoittaa vähennykset, esimerkiksi työhuonevähennys, sekä siitä 

tarkistetaan verovuoden ansiot.  

Verottajan villeimmissä haaveissa olisi jokaiselle reaaliaikainen veroprosentti, mutta 

ainakaan vielä sellainen ei ole mahdollista. Lisäksi monet ihmiset luulevat, että palkanlaskijat 

saisivat netistä heidän verokorttinsa. Tämä on mahdollista vain vuoden alussa, kun haetaan 

konekieliset verokortit verottajalta, mutta tämän jälkeen haetut muutosverokortit täytyy itse 

toimittaa palkanlaskentaa. 

2.3 Vuosilomalaki 

Laissa määrätään vuosiloman kertyminen ja vuosilomapalkan laskeminen. Vuosiloman 

kertymisessä on kaksi kertymissääntöä; 14 päivän sääntö ja 35 tunnin sääntö. 14 päivän 

säännössä vuosiloma kertyy siltä kuukaudelta, jos työntekijällä on työssäoloa tai työssäoloon 

verrattavaa aikaa vähintään 14päivää. Jos työntekijällä ei toteudu 14 päivän sääntö. voidaan 

käyttää 35 tunnin sääntöä. Siinä loman kertymiseen riittää, että työntekijällä on vähintään 

35 tuntia työssäoloa tai työssäoloon verrattavaa aikaa. Näitä sääntöjä ei kuitenkaan voi 

käyttää ristiin, vaan tulee käyttää vain toista. Kuukaudessa kertyy 2,5 lomapäivää. Jos 

työntekijä on töissä koko lomanmääräytymisvuoden, hänelle kertyy 30 lomapäivää. Näistä 
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24 on kesälomaa ja 6 talvilomaa. Jos työntekijän työsuhde on kestänyt alle vuoden 

lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä, hänelle kertyy kuukaudessa 2 lomapäivää. 

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.-31.3.  

Kuukausipalkkalaisen työntekijän lomapalkka lasketaan jakamalla kuukausi palkka 25 ja 

kertomalla se lomapäivien lukumäärällä. Vuosilomalain mukaan muille kuin kuukausi- tai 

viikkopalkalla työskenteleville. 

 Tätä lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, jollei toisin säädetä. Mitä 

tässä laissa säädetään työntekijästä, sovelletaan myös virkamieheen ja viranhaltijaan. Mitä 

työehtosopimuksesta säädetään, sovelletaan vastaavasti virkaehtosopimukseen.  

Mitä 6 §:n 2 momentissa, 8 §:n 2 momentissa, 10 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 11 §:n 1 ja 3 

momentissa säädetään työsopimuksesta, sovelletaan myös järjestelyyn, jolla on määrätty 

virkamiehen ja viranhaltijan työajasta.  (Vuosilomalaki 162/2005 § 1.) 

2.4 Tietosuojalaki 

Tämä laki täsmentää ja täydentää luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen 

käsittelyssä ja näiden tietojen liikuttelusta. Laki perustuu EU direktiiviin, GDPR. Laki suoja 

yksityistä henkilöä ja tämän oikeuksia. Konkreettisesti tämä näkyy siten, että henkilöt voivat 

pyytää omat tietona mistä tahansa rekisteristä ja rekisterin ylläpitäjän tulee toimittaa nämä 

tiedot.  (Tietosuojalaki 1060/2018 § 1) 

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, käyttöä, 

säilyttämistä, siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet 

henkilötietojen käsittelyn suunnitellusta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen 

käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa 

olevaan henkilöön. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sijaintitiedot ja 

isovanhempien perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot. Rekisterinpitäjä on ihminen tai 

organisaatio, joka määrittelee, mihin tarkoitukseen ja millä tavalla henkilötietoja käsitellään. 

Rekisterinpitäjä voi olla esimerkiksi jäsenistään tietoja keräävä yhdistys, potilastietoja 

käsittelevä sairaala, verkkokauppa tai sosiaalisen median palvelu. Henkilötietojen käsittelijä 
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on ihminen tai organisaatio, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. 

Henkilötietojen käsittelijä voi olla esimerkiksi toisen yrityksen markkinointia hoitava 

markkinointitoimisto, jolla on pääsy rekisterinpitäjän henkilötietoihin. 

Tietosuojaperiaatteellinen tietojen käsittely on lainmukaista, asianmukaista ja rekisteröidyn 

kannalta läpinäkyvästi. Tietoja pitää käsitellä myös luottamuksellisesti ja turvallisesti. 

Henkilörekistereiden tulee olla nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Lisäksi on 

kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden. 

(Tietosuojavaltuutetun toimisto, n.d.) 

2.5 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 

Lain tarkoituksena on suojata yksityisen ihmisen tietojen käsittelyä ja rajoittaa työnantajia 

esimerkiksi turhien henkilörekisterien ylläpitämistä. Laki määrää henkilötietojen 

luotettavasta käsittelystä ja turvallisesta tietojen säilyttämisestä. Esimerkiksi 

palkanlaskennassa kaikki henkilötietojen sähköposti lähetys salataan turvapostilla tai Zip-

kansion salasanasuojauksella. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759 § 1) 

Laki on äärimmäisen tärkeä palkanlaskennassa, sillä laskennassa käsitellään paljon 

arkaluontoista materiaalia. Esimerkiksi ihmisten henkilötunnuksia, sairauslomatodistuksia, 

palkkatietoja ja yritysten tietoja. Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus 

saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, päästä omiin tietoihinsa ja oikaista niitä. Hänellä 

on myös oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi, sekä on voi rajoittaa tietojensa käsittelyä. 

Tietojen käsittelyä voi vastustaa ja voi vaatia olla joutumatta automaattisen päätöksenteon 

kohteeksi. Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksiaan kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen 

vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Työelämän 

käsittelytilanteet ovat usein lakisääteisiä, jolloin oikeutta esimerkiksi tulla unohdetuksi tai 

vastustusoikeutta ei voida soveltaa. (Työsuojelu, 2021)  

2.6 Työehtosopimukset 

Työlainsäädäntö luo perustan työehtojen sääntelylle työmarkkinoilla. Työntekijä- ja 

työnantajaliitot tekevät työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa sovitaan työsuhteen ehdoista 

sovellettavaa lakia yksityiskohtaisemmin. Työehtosopimuksessa määrätään esimerkiksi 
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työaika, palkkaus ja ylitöiden maksaminen. Yleinen määräys on, että viikoittaista ylityötä 

maksetaan siten, että kahdeksan ensimmäistä tuntia ovat 50% ja tämän ylimenevä on 100% 

ylityötä. Lisäksi työehtosopimuksissa määrätään lomarahan maksaminen. Lomaraha on 

pääsääntöisesti puolet lomapalkasta. (Työsuojelu, 2019) 

Eri työehtosopimuksia on Suomessa todella paljon. Monet erikoisalat vaativat omia säätöjä. 

Esimerkiksi teollisuusalalla on monia asioita, jotka vaikuttavat palkkaukseen, joita ei muissa 

työehtosopimuksissa ole. Jokaisessa työehtosopimuksessa palkkarakenne koostuu kunkin 

erikoisalan työnvaativuustasoihin. Esimerkiksi Teollisuusliitolla on käytössään METTOVA, 

toimenvaativuusmittari. (Työsuojelu, 2019) 

Työehtosopimus voi tulla noudatettavaksi joko normaalisitovana tai yleissitovana. 

Normaalisitova työehtosopimus velvoittaa sopimuksen allekirjoittaneita osapuolia sekä 

työnantajia, jotka kuuluvat työehtosopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon. Sillä, että 

onko työntekijät järjestäytyneitä, ei ole merkitystä. Normaalisitovuuden perusteella kaikki 

työehtosopimuksen määräykset sitovat työnantajaa. Tällaisia ovat esimerkiksi 

luottamusmiehen asemaa tai erimielisyyksien selvittämismenettelyjä koskevat määräykset. 

Yleissitovan työehtosopimuksen säädökset ja määräykset eli niin sanotut työnormit 

velvoittavat yleissitovuuden nojalla myös sellaisia työnantajia, jotka toimivat kyseisellä alalla, 

vaikka eivät olisikaan järjestäytyneitä. Työnantajan työntekijöiden lukumäärällä ei ole 

merkitystä, vaan myös pieni työnantaja voi olla sidottu työehtosopimusmääräyksiin. 

Yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä, joita on pakko noudattaa, on esimerkiksi 

palkkaa, palkankorotuksia, vuosilomaa ja perhevapaan palkkaa koskevia määräyksiä. 

Soveltamisalamääräyksissä on saatettu rajata työehtosopimuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle esimerkiksi yrityksen johto tai työntekijät, jotka edustavat työnantajaa.  

(Mattinen, Orlando & Parnila, 2017, ss. 17-18) 

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta voi vahvistaa 

työehtosopimuksen yleissitovaksi. Yleissitovat työehtosopimukset velvoittavat myös 

järjestäytymättömiä eli työnantajaliittoon kuulumattomia työnantajia. Työsopimuksen ehto, 

joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on 

mitätön. (Työsuojelu, 2019) 
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2.7 Työsopimuslaki 

Työsopimuslaissa säädetään muun muassa työsopimuksen sisällöstä, mitä siinä pitää olla ja 

mitä siinä ei saa olla. Sen päätehtävä on suojella työntekijän oikeuksia. Työsopimus voidaan 

tehdä sähköisesti, kirjallisesti tai suullisesti. Suullisen sopimuksen tekemistä ei suositella. 

Koska kirjalliseen sopimukseen on helpompi palata ja tarkistaa mistä on sovittu. 

Työsopimuksia tehdään yleensä vähintään kaksi kappaletta, yksi molemmille osapuolille.  

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty 

määräaikaiseksi. Yleisin määräaikaisuuden peruste on työntekijän oma pyyntö, esimerkiksi 

opiskelujen ohella. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista 

työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Toistuvien määräaikaisten 

työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä 

tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan 

työvoimatarpeen pysyväksi. (Työsopimuslaki 55/2001.) 

Työsopimuslaki velvoittaa työnantajaa kaikin puolin edistämään suhteitaan työntekijöihin 

samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, 

että työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai 

työmenetelmiä muutettaessa tai kehittäessä. Työnantajan on pyrittävä edistämään 

työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaisesti, jotta tämä voi edetä työurallaan. 

Työnantajan tulee kohdella kaikkia tasapuolisesti, eikä ketään saa syrjiä. Lisäksi työnantajan 

tulee taata turvallinen työskentely ympäristö ja työturvallisuus. (Työsopimuslaki 55/2001.) 

Työsopimuslaki velvoittaa työntekijää tekemään työnsä huolellisesti ja noudattamalla 

työnantajan määräyksiä. Lisäksi työntekijän tulee huolehtia turvallisuudesta asianmukaisella 

tavalla. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa 

sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa 

aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. Työntekijää sitoo myös kilpailukielto ja 

liikesalaisuuksien paljastamatta jättäminen. (Työsopimuslaki 55/2001.)  
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2.8 Työsopimus 

Työsopimus voidaan tehdä joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimus on 

voimassa toistaiseksi, jollei ole perusteltua syytä tehdä sitä määräaikaiseksi. Jos työsopimus 

on tehty työnantajan aloitteesta ja ilman perusteltua syytä määräaikaiseksi, työsopimusta 

pidetään toistaiseksi voimassa olevana. (Työsopimuslaki 55/2001.) 

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden 

kuukauden pituisesta koeajasta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen 

olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, kuitenkin enintään kuusi kuukautta. 

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin. Kuitenkaan työsopimusta ei 

saa purkaa epäasiallisin tai syrjivin perustein. (Työsopimuslaki 55/2001) 

Työntekijä, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määrä ajan, 

on oikeutettu saamaan työnantajaltaan kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista 

viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Kirjallinen selvitys 

tulee antaa joko työsopimuksessa tai erillisellä selvityksellä. Selvityksessä tulee käydä ilmi 

ainakin työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka, työnteon alkamisajankohta ja 

määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika, sekä määräaikaisuuden peruste. Lisäksi 

selvityksessä tulee olla myös koeajan määritelmä, työntekopaikka, työntekijän pääasialliset 

työtehtävät ja työhän sovellettava työehtosopimus. Selvityksessä tulee käydä ilmi myös 

palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi, noudatettava 

työaika, vuosiloman määräytyminen ja irtisanomisaika. (Työsopimuslaki 55/2001) 

2.9 Paikallinen sopimus 

Paikallisen sopimisen menettelytavat määräytyvät sovellettavan työehtosopimuksen 

mukaisesti ja ne on aina selvitettävä kyseisestä työehtosopimuksesta. Kysymys voi olla 

työehtosopimuksen tarkoittamasta toisin sopimisesta vain silloin, kun työehtosopimuksessa 

on nimenomainen määräys tai valtuutus sopia asiasta toisin tai kun sovitaan jonkin 

työehtosopimuksen kohdan soveltamisesta työpaikalla. Työpaikoilla voidaan paikallisesti 

sopia työntekijän kannalta paremmista työsuhteen ehdoista, kuin mitä laki ja alaa koskeva 

työehtosopimus edellyttävät. Paremmista ehdoista voidaan sopia myös yksittäisen 
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työntekijän työsopimuksessa. Paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi lomarahojen 

maksuajankohta.  Sellaisista ehdoista, jotka ovat ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa, ei 

voida sopia paikallisesti eikä työsopimuksessa. Lakia tai työehtosopimusta heikommin ei voi 

sopia, mutta paremmin voi. Esimerkiksi jollekin voidaan sopia suurempi loman kertyminen, 

kuin normaalisti. Henkilökunnan edustaja (luottamusmies, luottamusvaltuutettu) tarvitsee 

aina asianosaiselta erillisen valtuutuksen, jos paikallisella sopimuksella ollaan puuttumassa 

yksittäisen työntekijän työsopimuksessa sovittuihin asioihin. (Työsuojelu, 2019) 

3 Palkanlaskennan prosessi 

Palkanlaskenta suoritetaan nykyaikana lähes aina jollakin palkanlaskentajärjestelmällä. 

Ainoana poikkeuksena voi olla esimerkiksi pienet liitot tai seurat, jotka laskevat palkat käsin 

Excelissä. Palkanlaskennan prosessi muodostuu järjestelmästä riippumatta aika pitkälti 

samankaltaisista työvaiheista. Ohessa on kuvattuna yksi esimerkki palkanlaskennan 

prosessista. (Mattinen, Orlando & Parnila, 2017, ss. 311-312) 

Kuva 1. Digitaalinen palkanlaskentaprosessi (Lahti & Salminen, 2014, s.145) 
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Palkanlaskenta aloitetaan uusien työntekijöiden perustietojen syöttämisellä ohjelmaan. 

Uusien henkilöiden lisäksi tarkistetaan ja päivitetään vanhojen työntekijöiden mahdolliset 

muutokset. Esimerkiksi palkankorotus tai kustannuspaikka vaihdos. Seuraavaksi päivitetään 

uudet verokortit. Varsinkin loppuvuodesta monet ihmiset toimittavat muutosverokortteja, 

ettei heidän palkkansa menisi lisäprosentille. Verokorttien jälkeen perustetaan 

palkanlaskennan kaudet. Kauden tietoihin syötetään palkkajakson alkamis- ja 

päättymispäivät sekä palkkojen maksupäivä. Kun aktiivinen kausi on perustettu, niin 

syötetään toimitetusta materiaalista palkkatapahtumat tai siirretään ne 

työaikajärjestelmästä. Palkkatapahtumat sisältävät muun muassa eri rahapalkat osat, 

luontoisedut ja verottomat korvaukset. Joihinkin järjestelmiin syötetään lisäksi työpäivien, 

lomapäivien ja/tai veropäivien määrä. Näitä käytetään yleensä esimerkiksi lomalaskennassa. 

Jos järjestelmä ei itse laske lomaoikeutta, niin ne syötetään käsin. Jos jonkun työntekijän 

työsuhde päättyy, tämä huomioidaan palkanlaskennassa. Työntekijälle maksetaan palkka 

työsuhteen päättymispäivään asti ja tämän lisäksi maksetaan vuosilomakorvaukset sekä 

muuta mahdolliset kertyneet saldot, esimerkiksi pitämättömät työajanlyhennysvapaat. Kun 

palkkatapahtumat on tarkistettu, niistä tehdään vähennykset, eli ennakonpidätys, 

työeläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu, sekä mahdolliset jäsenmaksuperintä 

ja ulosmittaus. Nämä järjestelmät tekevät yleensä automaattisesti.  (Mattinen, Orlando & 

Parnila, 2017, ss. 311-312)  

Tämän jälkeen palkat hyväksytetään ja hyväksynnän jälkeen palkat maksetaan 

työntekijöiden tileille. Palkkalaskelmat lähetetään pääsääntöisesti verkkopalkkana. Ne 

näkyvät työntekijän omassa verkkopankissa 18kk. Nykyään monella palveluntarjoajalla on 

myös saatavilla älypuhelimeen ladattava sovellus, jossa palkkalaskelmat ovat luettavissa. 

Maksamisen jälkeen tilitetään mahdolliset ay-jäsenmaksut ja ulosottotilitykset sidosryhmille 

ja tehdään tulorekisteriin palkkatietoilmoitus viiden päivän sisällä maksupäivästä. Monet 

järjestelmät pystyvät tekemään palkkatietoilmoitukset rajapintaa myöten, joten ilmoituksia 

ei tarvitse tehdä käsin. Kuukauden viidenteen päivään mennessä tehdään edellisen 

kuukauden Erillisilmoitus, jossa ilmoitetaan sairausvakuutusmaksun määrä. Ennakonpidätys 

ja sairausvakuutusmaksu tilitetään verottajalle kuukauden 12. päivä. Muut vähennykset 

tilitetään vakuutusyhtiöille heidän laskujen mukaan. (Mattinen, Orlando & Parnila, 2017, ss. 

311-312)  
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Palkkaprosessin sujuvuutta auttaa se, että järjestelmään on syötetyt tiedot ovat oikein ja 

järjestelmässä on ajantasainen hinnasto, esimerkiksi vuoden vaihtuessa muuttuvat yleensä 

vähennysten prosentit. Vähennyksiä ovat esimerkiksi työttömyysvakuutusmaksu, joka oli 

vuonna 2020 1,25% ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta ja vuonna 2021 se on 1,40%. 

Lisäksi palkkamateriaalin toimittaminen tulee olla ennalta määrätyn prosessin mukaista. Eli 

palkka-aineisto on selkeää ja siinä ei ole tulkittavia tietoja, sekä aineisto toimitetaan 

sovittuna ajankohtana. (Mattinen, Orlando & Parnila, 2017, ss. 311-312) 

Työnantajan velvollisuus on toimittaa palkasta ennakonpidätys tilittää maksetun 

palkanperusteella työnantajan sairausvakuutusmaksu. Tämän lisäksi on työnantajan otettava 

työntekijälle eläkevakuutus, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus sekä työttömyysvakuutus. 

Näihin kaikkiin maksuihin liittyy tilitysvelvollisuus ja ilmoitusten toimittamisvelvollisuus. 

Vuodesta 2019 alkaen ilmoitukset lähetetään Tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitetaan 

tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. 

Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. (Mattinen, 

Orlanto & Parnila, 2020, s. 56) 

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia. Monen 

ilmoituspaikan sijaan on vain yksi paikka, mihin tiedot pitää ilmoittaa. Eli työnantaja 

ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista vain yhden kerran tulorekisteriin, josta tulorekisterin 

tietojen käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot. Jos myös täydentävät tiedot annetaan 

tulorekisteriin, tulorekisteri korvaa myös palkkatodistuksia ja muita selvityksiä, joita 

työnantajien pitää antaa esimerkiksi etuuksien liitteeksi tai lomautusten yhteydessä. Tiedot 

ilmoitetaan tulorekisteriin teknisen rajapinnan avulla. Usein suoraan palkkaohjelmasta. Näin 

ilmoittamisen manuaalisten työvaiheiden määrä vähenee. (Tulorekisteri, 2021) 

Tulorekisterin tietojen käyttäjän näkökulmasta tulorekisteri automatisoi tietojen hakemisen 

prosesseja. Se mahdollistaa myös reaaliaikaisen valvonnan sekä yksinkertaistaa asiointia 

muiden tiedon käyttäjien kanssa. Tulorekisterin tarjoaa ajantasaisen tietovarannon palkka-, 

etuus-, ja eläketiedoista tiedon käyttäjien omia päätöksentekoprosesseja varten. 

Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin ne ovat 

oikeutettuja ja mitä ne tarvitsevat toiminnassaan. (Tulorekisteri, 2021) 
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Tulorekisteriin lähetettävän palkkatietoilmoitukset sisältä on tarkkaan määritelty. Siinä tulee 

antaa seuraavia tietoja: Palkkatietoilmoituksessa tulee olla yksilöidyt tiedot ja tunnistetiedot. 

Yleisesti tunnistetietona käytetään henkilötunnusta. Ilmoituksessa on oltava myös palkat ja 

ansiotulot. Esimerkiksi erilaiset palkat, työsuhteen ja lomautukseen liittyvät korvaukset. 

Palkkojen ja palkkioiden lisäksi ilmoitetaan erikseen ilmoitettavat tulolajit, jos niitä on 

maksettu. Tällaisia ovat esimerkiksi luontoisedut, kustannusten korvaukset ja organisaation 

voitonjakoon perustuvat suoritukset. Myös vain ennakonpidätyksen alaiset suoritukset 

ilmoitetaan, näitä ovat esimerkiksi työkorvaukset ja urheilijalle maksettavat suoritukset. 

Lähdevero, työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut ja ennakonpidätys ovat palkasta 

vähennettäviä eriä, ja ne tulee myös antaa ilmoituksessa. Eurojen lisäksi 

palkkatietoilmoituksessa annetaan tiedot henkilön palvelussuhteesta ja 

vakuuttamistiedoista. Palvelussuhteeseen sisältyy esimerkiksi palkkauksen tyyppi, muoto, 

viikkotyöaika, kesto ja ammattiluokka. Vakuuttamistietoja ovat eläkealan ja 

työtapaturmavakuuttajien vakuutusnumerot. Jos työntekijälle on maksettu väärin palkkaa ja 

tätä korjataan, palkkatietoilmoituksella pitää olla perusteeton etu ja takaisinperinnät. Näihin 

linkitetään tiedot edun määrästä ja mihin palkkakauteen ja tulolajiin ne kohdistuvat. 

Palkkatietoilmoituksella ei ilmoiteta esimerkiksi ammattiyhdistyksenjäsenmaksuja, eikä 

työttömyyskassamaksuja. Korkoja, osinkoja, matka- ja majoittumiskorvauksia eikä puolueelle 

suoraan maksettavia luottamushenkilömaksuja ei tarvitse myöskään ilmoittaa tulorekisteriin. 

(Mattinen, Orlanto & Parnila, 2020, ss. 57-58) 

Suoritukset, jotka on maksettu rahana, pitää ilmoittaa tulorekisteriin viimeistään viidentenä 

kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Makupäivänä tarkoitetaan sitä päivää, kun suoritus 

on maksunsaajan tilillä. Mikäli ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu 

pyhäpäivä, tiedot voidaan ilmoittaa seuraavana arkipäivänä. Muuna kuin rahana annetut 

edut ja suoritukset täytyy ilmoittaa kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta 

seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Mikäli suorituksen saajalle maksetaan 

samassa yhteydessä rahasuoritus, tiedot pitää ilmoittaa normaalin viiden päivän säännön 

mukaan. (Mattinen, Orlanto & Parnila, 2020, s. 58) 

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan tulee tarvittaessa antaa työnantajan 

erillisilmoitus. Erillisilmoituksella ilmoitetaan toimitettu ennakonpidätys ja työnantajan 

sairausvakuutusmaksu kohdekuukaudelta. Jos maksaja kuuluu työnantajarekisteriin eikä ole 
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kyseisenä kuukautena maksanut yhtään palkkaa tai palkkioita, pitää antaa ”Ei 

palkanmaksua” -ilmoitus. Erillisilmoituksella ei eritellä palkansaaja kohtaisesti tietoja, vaan 

ilmoituksella on tiedot vain koko maksajasta. Ilmoitus annetaan kuukausittain aina 

viimeistään seuraavan kuukauden viidenteen arkipäivään mennessä. Ilmoituksessa voi 

ilmoittaa mahdolliset sairausvakuutusmaksu vähennykset, esimerkiksi jos työnantajan 

työntekijä on Kelan maksamalla sairauslomalla, työnantaja voi vähentää Kelan maksamasta 

päivärahasta sairausvakuutusmaksun osuutta vastaavan summan. (Mattinen, Orlanto & 

Parnila, 2020, s. 62) 

Palkanlaskentajärjestelmästä täytyy pystyä tekemään erilaisia raportteja ja ilmoituksia 

nopeasti ja luotettavasti. Tulorekisterin aiheuttamat aikataulut ovat tiukat ja ilmoitettavan 

tiedon tulee olla kattavaa ja tarkkaa. Lisäksi monen yrityksen kirjanpidon aikataulut ovat 

tiukat. Palkoista aiheutuvat kirjaukset täytyy saada nopeasti mukaan kirjanpitoon ja 

kirjanpitäjän pitää sulkea kausi ja raportoida tulos eteenpäin. Pelkästään kirjanpito ja 

Tulorekisteri vaativat palkanlaskentajärjestelmältä suurta raportointikykyä, tästä syytä 

yrityksellä käytössä olevan palkanlaskentajärjestelmän on oltava moderni ja täytettävä 

nykyaikaiset raportointi standardit. 

4 Palkanlaskentajärjestelmä 

Taloushallinnon järjestelmä valinnoilla on suuri vaikutus siihen, kuinka digitaaliseen 

taloushallintoon organisaatio pääsee. Ohjelmistojen ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin tulisi 

olla täsmällisiä ja oikeaa tarkoitukseen suunniteltuja. Niiden tulisi tukea yrityksen strategiaa. 

Yleisimmät prioriteetit, joiden pohjalta valitaan järjestelmä, ovat strategia, toimiala, 

kilpailutilanne, resurssien saatavuus ja kasvusuunnitelmat. On tärkeää tehdä perusteellinen 

analyysi yrityksen sen hetkisestä tilanteesta ja suunnitella sen perusteella järjestelmien 

valintaa. (Lahti & Salminen, 2014, s. 34) 

Palkanlaskentajärjestelmällä suoritetaan palkkojen laskenta, maksaminen, tulorekisteri 

ilmoittaminen ja vienti kirjanpitoon. Järjestelmä laskee myös työnantajan sivukulut ja 

ennakonpidätyksen. Järjestelmästä saadaan yleensä ilmoitettua Tulorekisteriin vaadittavat 

ilmoitukset eli palkkatietoilmoitukset ja erillisilmoitukset. Lisäksi järjestelmästä on yleensä 

mahdollista hoitaa palkkojen ja erilaisten tilitysten maksatukset. Palkkajärjestelmällä 
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hoidetaan lakisääteiset palkkakirjanpitoon liittyvät asetukset. Esimerkiksi palkkalaskelmien 

kymmenen vuoden säilytys. Palkanlaskentajärjestelmä on parhaimmillaan johdon yksi 

tärkeimmistä tiedonlähteistä, sillä siinä käsitellään sairauspoissaolot ja muut poissaolot. Eli 

palkanlaskentajärjestelmästä saadaan ajantasaista tietoa henkilöstöstä. (Mepco, 2019) 

Monissa järjestelmissä voidaan ylläpitää myös henkilörekisteriä. Henkilörekisterin 

tarkoituksena on ylläpitää työnantajalle tarpeellista tietoa työntekijöistään esimerkiksi 

osoitetiedot. Lisäksi tulorekisteriä varten tarvitaan henkilötunnus ja muutamia henkilön 

luokitukseen liittyviä tietoja kuten tilastokeskuksen koodisto luku, esimerkiksi TK-10 koodi 

43130 Palkanlaskijat. Näiden lisäksi tarvitaan palkanmaksuun liittyviä tietoja: Tilinumero, 

verokortti, palkkaus ja työaika. Henkilörekisterin ylläpidolla saadaan myös huolehdittua 

työntekijöiden palvelusvuosilisien seuranta ja muut muuttuvat tiedot. (Mepco, 2019) 

Moderni palkanlaskentajärjestelmä tarjoaa tietoturvallisen tietojen käsittelyn myös 

arkaluontoisille materiaaleille. Käyttöoikeuksia rajaamalla varmistetaan, että oikeat ihmiset 

näkevät oikeat asiat. Modernin järjestelmän käyttöä voidaan hajauttaa monelle henkilölle, 

jokainen tekee omaan työhönsä liittyvät tehtävät. Kun palkansaaja voi itse tehdä esimerkiksi 

mahdolliset lomahakemukset ja poissaolo ilmoitukset, säästyy aikaa ja vaivaa. (Mepco, 2019) 

4.1 Mepco HRM 

Toimeksiantajayrityksellä on käytössään Mepco HRM ja heille on tärkeää kehittää Mepcon 

toimintaa. Tämän vuoksi seuraavaksi esitellään tarkemmin Mepco HRM ohjelmisto. 

Opinnäytetyön empiirinen osa toteutetaan Mepco HRM:ään ja oppaat kertovat sen 

ominaisuuksista. 

Mepco HRM (myöhempänä Mepco) on tehokas ja moderni palkanlaskentaohjelma. 

Järjestelmän tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu se, että tietojen keruu, käsittely ja 

raportointi ovat mahdollisimman tehokkaita. Mepco vastaa erilaisten organisaatioiden 

tarpeisiin toimialasta, koosta ja työehtosopimuksesta riippumatta. Mepcossa on avoimet 

rajapinnat. Niiden avulla voidaan integroida liittymät moneen eri järjestelmään. Liittymien 

avulla tieto järjestelmien välillä liikkuu saumattomasti ja ennen kaikkea helposti. 

Palkanlaskijan rooli tulee tulevaisuudessa muuttumaan enemmän palkka-asiantuntijan -
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rooliin, joka tukee laajalla osaamisellaan organisaatiota työsuhteisiin liittyvissä asioissa. 

Tähän Mepco-ratkaisu on loistavana tukena, koska pitkälle viedyllä automatisoinnilla 

manuaalisen työn tarve vähenee, ja palkanlaskijan työaika säästyy organisaation 

tukemiseen. (Mepco, 2019) 

Mepco on koko organisaation palkanlaskentajärjestelmä. Palkanlaskijoiden ja 

henkilöstöhallinnon lisäksi järjestelmään on mahdollista luoda tarkasti määritellyt oikeudet 

esimerkiksi työntekijöiden ja esimiesten käyttöön. Näin palkkamateriaali saadaan kerättyä 

esimerkiksi poissaolojen ja lomien osalta suoraan järjestelmään. Tämä mahdollistaa 

laadukkaasti ja viiveettömästi toimivat palkanlaskennan prosessit. (Mepco, 2019) 

Mepco ratkaisu koostuu kolmesta kokonaisuudesta; Client, WEB ja Kirjaamo. Client on 

palkanlaskijan käyttämä sovellus, jossa palkat lasketaan. Client toimii koko Mepcon 

keskuksena ja kaikki tiedot peilataan siihen. WEB on asiakkaan käyttämä selainpohjainen 

portaali, jossa ylläpidetään HR asioita ja ajetaan raportteja. Sen avulla työntekijät voivat 

esimerkiksi toimittaa uuden verokortin ja muuttaa omia tietojaan, kuten pankkitilinumeron. 

Kirjaamo on selainpohjainen portaali, jossa kirjataan tehdyt työtunnit ja ne ’uivat’ 

Kirjaamosta esimiehen hyväksynnän jälkeen suoraan palkanlaskentaa. Kirjaamon avulla 

tuntien kirjaaminen, kappalemäärien ja kellonaikojen ilmoittaminen sujuvat helposti ja 

vaivattomasti. 

5 Empiirinen osuus 

Tutkimusprosessi sisältää monia eri vaiheita. Tutkimuksen luonne ja tarkoitus vaikuttavat 

siihen, mitkä tutkimusmenetelmät valitaan tutkimukseen käytettäväksi. Seuraavaksi 

kuvataan tämän opinnäytetyön tutkimusprosessia ja siihen liittyviä sisältöjä. Ensin 

määritellään opinnäytetyön tutkimustehtävä sekä sen pohjalta laaditut tutkimuskysymykset. 

Tutkimuksen tiedonkeruussa hyödynnetään tekijän osaamista ja tämän lisäksi suoritettiin 

puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastateltiin kolmea Rantalaisen työntekijää, jotka ovat 

myös Mepcon asiantuntijoita. 
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Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäytetyön 

johdannossa kuvataan tekijän kiinnostus ja lähtökohdat aiheeseen sekä työelämäyhteys. 

Lisäksi johdannossa esitellään taustat sekä tarve, että esitetään tutkimusongelma tai -

kysymys. Teoriaosiossa esitellään, mitä tietoa on jo olemassa kyseisestä aiheesta ja myös 

kerrotaan mahdollisista muista aiheeseen liittyvistä tutkimuksista. Teoriaosuuden jälkeen 

tekstissä avataan, mitä työssä tavoitellaan ja miten sitä hyödynnetään. Lisäksi kuvataan 

tietoperustan sekä tavoitteen yhteys ja perustellaan menetelmien valinta. Näiden lisäksi 

opinnäytetyössä kuvataan suunnittelu ja toteutus johdonmukaisesti. Kuvauksessa voi 

hyödyntää esimerkiksi videoita. Opinnäytetyön lopussa tulee pohdinta ja johtopäätökset. 

Pohdinnassa on arviointia, johtopäätöksiä ja jatkosuunnitelmia. Toiminnallisen 

opinnäytetyön tekijä arvioi ja pohtii tuloksia ja kuvaa saamansa palautteen tilaajalta. (HAMK, 

2020, s. 18) 

5.1 Teemahaastattelu 

Haastattelumuodot voidaan jakaa kolmeen erilaiseen tyyppiin. Nämä ovat strukturoitu eli 

lomakehaastattelu, puolistrukturoitu ja avoin eli syvähaastattelu. Nämä muodot eroavat 

toisistaan muun muassa kysymysten muotoilun sekä haastattelijan osallistumisen suhteen. 

Lomakehaastattelussa käytetään kaikille haastateltaville samoja kysymyksiä. Kysymykset 

ovat kiinteässä järjestyksessä ja niihin vastataan valmiiden vastausvaihtoehtojen mukaan. 

Avoin eli syvähaastattelu muistuttaa tavallista keskustelua osapuolten välillä. Keskustelun 

aihe eli tutkittava asia on määritelty, mutta muuten haastattelu etenee saatujen vastausten 

mukaisesti. Teemahaastattelu kuuluu puolistrukturoituun haastatteluun. Se muistuttaa 

avoimuudellaan syvähaastattelua. Puolistrukturoidussa haastattelussa käytetään samoja 

kysymyksiä kaikille haastateltaville. Valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole, vaan haastateltavan 

on vastattava kysymyksiin omin sanoin. (Eskola & Suoranta, 2000, 86; Tuomi & Sarajärvi, 

2018 ss. 87-88) Teemahaastattelu on melko joustava, mikä on yksi avainasia haastattelun 

onnistumiseksi, sillä jokainen haastattelutilanne on yksilöllinen ja siten etenee 

haastateltavan ehdoilla. Tämän vuoksi ei ole tarpeen suunnitella ennalta esimerkiksi 

kysymysten järjestystä. (Cassel & Symon, 2004, s. 17) 

Teemahaastattelussa tutkija on ennalta määritellyt haastattelun aihepiirit, eli teemat. 

Teemojen avulla tutkija varmistaa, että kaikki tärkeät ja oleelliset aiheet tutkimuksen 
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kannalta tulee käsiteltyä tutkimuksen aikana. Aiheiden järjestys ja niiden käsittelyn laajuus 

vaihtelevat kuitenkin aina tilanteen mukaan. (Eskola & Suoranta, 2000, s. 86) 

Teemahaastattelun tarkoituksena on löytää tutkimustavoitteen kannalta relevantteja 

vastauksia. Ennalta valitut teemat perustuvat aiemmin tehtyyn tutkimukseen eli 

tietoperustaan. Teemahaastattelu etenee valittujen teemojen avulla, joihin lisätään 

tarkentavia kysymyksiä. Tarkentavilla kysymyksillä on mahdollista porautua syvällisemmin 

haastattelussa esiin tuleviin asioihin. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 87-88) 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä hyvälle 

palkanlaskentajärjestelmälle ja mitä ovat sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät Mepcosta 

hyvän palkanlaskentajärjestelmän. Tutkimuksen aineisto kerättiin Rantalaisen työntekijöiltä, 

jotka ovat Mepcon ammattilaisia. Heillä on lisäksi monen vuosikymmenen kokemus 

palkanlaskennasta ja erilaisista palkanlaskentajärjestelmistä. Aineiston keruumenetelmäksi 

valittiin haastattelu, sillä sen avulla on kaikkein paras saavuttaa tutkimuksen tavoitteet. 

Aineiston keräämisessä käytettiin teemahaastattelua, ja haastattelut toteutettiin 

yksilöhaastatteluna etähaastetteluna Teams-puheluna. Teemahaastattelun runko on tässä 

raportissa liitteenä 1. Haastattelussa vastaukset kirjoitettiin ylös. Haastatteluun valitut 

henkilöt työskentelevät kaikki eri asemassa ja he käyttävät Mepcoa jokainen erilaisesti. He 

valiutuivat haastatteluun erilaisten ja laajojen näkökulmien perusteella. 

 

5.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa Mepcon ominaisuuksista kaksi opasta Tilipalvelu 

Rantalaiselle. Oppaissa esitellään Mepcon tärkeimpiä ominaisuuksia. Toinen opas on 

suunniteltu jaettavaksi asiakkaille, toinen on myyntihenkilöstön sisäiseen käyttöön. 

Opinnäytetyössä toteutetaan tutkimus haastattelemalla kolmea Rantalaisen Mepco 

asiantuntijaa. Tutkimukset muodostavat selkärangan oppaille. 

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat: 

1. Mitä ominaisuuksia vaaditaan hyvältä palkanlaskennanjärjestelmältä? 
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2. Mitkä Mepco HRM ominaisuudet tekevät siitä hyvän palkanlaskentajärjestelmän? 

 

5.3 Nykytilanne 

 Tilipalvelu Rantalainen on ohjelmistoriippumaton toimija. Rantalaisella on pelkästään 

palkanlaskennassa käytössä useita eri ohjelmistoja, esimerkiksi Netvisor, Mepco, Fivaldi ja 

Procountor. Ohjelmisto riippumattomuudella Rantalainen varmistaa sen, että he pystyvät 

ottamaan asiakkaakseen kaiken kokoisia ja eri alojen yrityksiä. Lisäksi Rantalainen pystyy 

nauttimaan eri ohjelmien parhaista ominaisuuksista, eikä heillä kulu resursseja ohjelmistojen 

kehittämiseen tai ylläpitoon.  Rantalainen pystyy seuraamaan eri ohjelmistotalojen kehitystä 

koko ajan muuttuvassa alassa, ja he voivat valita parhaiten suoriutuvat ohjelmistot itselleen. 

Esimerkiksi kun Kansallinen tulorekisteri saapui, ohjelmistotalot joutuivat priorisoimaan 

suurimman osan resursseistaan tulorekisterin vaativiin määrittelyihin ja rajapintojen 

toteutukseen. Samaan aikaan Rantalainen vain keskittyi tulorekisterin vaativan substanssin 

keräämiseen. Tästä seurasi se, että Rantalaisella on ollut erittäin onnistunut tulorekisten 

käyttöönotto.  

Mepcon osuus tämänhetkisistä asiakkaista on pienehkö ja uusia asiakkaita otetaan Mepcoon 

jonkin verran. Se, että Rantalaisella on vain rajattu määrä Mepco osaajia, hidastaa Mepcon 

voimakasta lisäämistä. Mepco on järjestelmänä Rantalaisella niin tuore, että henkilökunnan 

koulutus on vielä kesken. Tällä hetkellä henkilöstöä koulutetaan sekä sisäisillä koulutuksilla, 

että ohjelmiston toimittajan järjestämillä koulutuksilla. 

Myynnin näkökulmasta Mepcon monipuoliset ominaisuudet ovat hankalat. Monesti kun 

myyjä myy, hän saattaa vahingossa luvata hankalasti toteutettavia ominaisuuksia ja liian 

halvalla hinnalla. Mepcossa monet ominaisuudet vaativat asiakaskohtaista räätälöintiä ja 

tämän räätälöinnin tekee Rantalaisen Mepco Pääkäyttäjä. Usein on myös se tilanne, että 

asiakas ei välttämättä tunne Mepcon ominaisuuksia, siksi on tärkeää laatia tietopaketti 

oppaan muodossa asiakkaan näkökulmasta. 
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5.4 Toimeksiantajan tavoitteet 

Tilipalvelu Rantalaisen tavoitteena on kasvattaa Mepcossa laskettavien palkkapussien 

lukumäärää, kouluttaa lisää Mepco laskijoita ja Pääkäyttäjiä. Palkkapussilla tarkoitetaan 

asiakkaiden työntekijöitä, joiden palkat lasketaan ja maksetaan Mepcon kautta. Syy Mepcon 

lisäämiselle on sen modernit ominaisuudet ja monipuoliset räätälöinti mahdollisuudet 

asiakkaan tarpeiden mukaan. Yksi mielenkiintoisimmista moderneista ominaisuuksista on 

Vero API. Vero API tarkoittaa sitä, että Mepco pystyy hakemaan työntekijöille verottajan 

rajapinnanasta ajantasaiset ennakonpidätys tiedot. Haun voi tehdä jokaisen palkkakauden 

aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijöiden ei tarvitse toimittaa 

muutosverokorttia työnantajalle, vaan tämä saa ne suoraan verottajalta Mepcoon.  

Oppaiden tavoitteena on tukea myyntiä Mepcon myymisessä. Oppaassa on konkreettisesti 

kerrottu paljonko tiettyjen ominaisuuksia räätälöinti vie aikaa, ja tämä auttaa myyjää 

hinnoittelemaan Mepcon käyttöönoton. Lisäksi oppaassa on kerrottu Mepcon 

ominaisuuksista ja perusperiaatteesta. Nämä auttavat myyjää ymmärtämään mitä Mepco 

pystyy tarjoamaan asiakkaalle. Näin vältetään turhien lupauksien tekeminen. Kun myyjä 

oppii tuntemaan Mepcon, niin hänen on helpompi tehdä tarjouksia, ei tarvitse kysellä 

työmäärä arvioita erikseen ja siten pitkittää asiakkaalle annettavaa tarjousta. Opas on osa 

myyntihenkilöstön koulutusta. 

Toinen opas on tarkoitettu asiakkaalle jaettavaksi. Se sisältää esittelyn Mepcon 

ominaisuuksista ja konkretisoi mitä kaikkea Mepcolla voidaan tehdä. Aina asiakkaat eivät 

tiedä mitä he haluavat tai tarvitsevat. Asiakkaalle suunnatun oppaan on tarkoitus pystyä 

kertomaan asiakkaalle ominaisuuksista, joita he eivät edes tienneet tarvitsevansa. Myyjä voi 

antaa oppaan asiakkaalle ja tämä voi tutustua siihen rauhassa.  

6 Haastattelu 

Haastattelu toteutettiin Teamsin välityksessä tammikuussa 2021. Haastattelu toteutettiin 

siten, että haastattelija luki kysymykset ääneen ja haastateltavat vastasivat suullisesti, jotka 

sitten kirjattiin haastattelu lomakkeelle. Vastaukset vielä käytiin läpi, että kaikki vastaukset 

kirjattiin annetun vastauksen mukaisesti. Haastatteluun valikoitui kolme Tilipalvelu 

Rantalaisen työntekijää. Kaikki heistä ovat Mepcon ammattilaisia, mutta jokaisen näkökulma 

Mepcoon on erilainen. Heidän jokaisen työtehtävät ovat erilaiset ja Mepcoon liittyvät 
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vahvuudet ovat laajat. Erilaisten lähestymisten ansiosta haastatteluun on saatu 

mahdollisimman laajat näkökulmat ja kysymyksiin on vastattu monesta eri näkökulmasta. 

Vastaukset myötäilivät tekijän olettamuksia, eli haastattelu on luotettava. Toki moneen 

kysymykseen on yhtä monta vastausta, kuin on vastaajiakin. Haastattelun runko on tämän 

teoksen liitteenä. Haastateltaviin viitataan kirjaimilla L, A ja K. 

 

Haastattelun ensimmäinen kysymys oli: Mitkä ominaisuudet tekevät 

palkanlaskentajärjestelmästä hyvän? Kaikki vastaajat sanoivat ensimmäisenä, että 

järjestelmän tulee olla helppo käyttöinen. Eli vaikka järjestelmä olisi kuinka hyvä, jos sitä on 

vaikea käyttää, niin hyviä ominaisuuksia ei pysty hyödyntämään. Vastauksien perusteella 

hyvän palkanlaskenta järjestelmän tulisi olla myös ominaisuuksiltaan monipuolinen, jotta se 

sopisi mahdollisimman monen eri alan yritykselle. Lisäksi järjestelmän integraatiot pitää olla 

joustavat, jotta järjestelmään saadaan tietoa monesta eri lähteestä ja tietoa saadaan myös 

eteenpäin esimerkiksi kirjanpitoon. 

Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun valitaan palkkajärjestelmää asiakkaalle?  

Kaikki vastaajat saivat, että ensimmäisenä pitää selvittää asiakkaan tarve. Minkä laista 

laskentaa on tarkoitus suorittaa ja mitä työehtosopimusta noudatetaan. Jos on jokaisena 

kuukautena vakioituneet palkat, kevyt ja yksinkertainen järjestelmä riittää, mutta on paljon 

paikallisia sopimuksia ja monimutkaisia palkkaperusteita ja paljon muuttuvia tekijöitä, niin 

pitää olla järeä ohjelma. Järeällä ohjelmalla pitää pystyä automatisoimaan haastavia 

suoritteita, jotta tulisi mahdollisimman vähän käsityötä palkanlaskijalle. Lisäksi selvitetään 

asiakkaan tarve HR:lle ja asiakkaalla mahdollisesti jo olemassa olevat järjestelmät. Tulevan 

palkkajärjestelmän pitää pysytä kommunikoimaan asiakkaan muiden järjestelmien kanssa. 

Muut järjestelmät voivat tuottaa esimerkiksi palkka-aineistoa ja muuta palkanlaskennan 

kannalta oleellista tietoa. Nämä tiedot pitää saada helposti palkanlaskentajärjestelmään. 

Mikä on mielestäsi Mepcon tärkein ominaisuus ja miksi? 

L vastasi, että Mepcon tärkein ominaisuus on monipuolisuus. Rantalainen pystyy vastaamaan 

monen asiakkaan tarpeeseen, sillä Mepcoa voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Lisäksi on tärkeää, että Mepcolla on hyvät yhteydet muihin järjestelmiin, eli käytännössä 

suurimpaan osaan asiakkaan jo olemassa oleviin järjestelmiin saadaan yhteys ja niiden 

tuottamaa dataa hyödynnettyä palkanlaskennassa. Lisäksi Mepcon yksi tärkeimmistä 

ominaisuuksista on sen hyvä automatiikka. Eli Mepcoon voidaan rakentaa myös 
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monimutkaisia päivittäviä raportteja, joilla voidaan suorittaa muuten käsityönä tehtäviä 

toimenpiteitä. 

Millä tavoin Mepco tuo lisäarvoa asiakkaalle? 

A vastasi, että Mepco tuo lisäarvoa asiakkaalle tarjoamalla hyvän paketin HR palveluita. HR, 

eli henkilöstö hallinta, on tärkeä osa kasvavan ja isohkon yrityksen jokapäiväistä työtä. Sen 

avulla huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja tuotetaan tärkeitä raportteja sekä 

johdolle, että sidosryhmille. HR:n lisäksi, Mepcolla voidaan automatisoida monia työvaiheita. 

Automaatio säästää laskentaan kuluvaa aikaa ja vähentää ihmisen tekemiä virheitä. Kun 

laskentaan ei kulu niin paljoa aikaa, resursseja voidaan suunnata esimerkiksi tarkistamiseen 

ja muihin palveluihin. Lisäksi lisäarvoa tuo Mepcosta saatavat raportit asiakkaan käyttöön. Eli 

asiakkaan saattaa tarvita raportoida esimerkiksi henkilöstön tehtyjä ylitöitä tai pidettyjä 

sairauslomia. Nämä kaikki saadaan raportoitua Mepcosta esimerkiksi Exceliin. Kun 

asiakkaalla on käytössä hyvät ja selkeät raportit, asiakas pystyy suunnittelemaan 

tulevaisuuttaan ja tekemään esimerkiksi tarkempia budjetteja. 

Mitkä ovat Mepcon huonoja ominaisuuksia? 

K vastasi, että koska Mepco on niin vapaasti määriteltävissä ja siellä ei ole valmiina kaikkea, 

niin on todella iso työ tehdä käyttöönottoja ja asiakas räätälöintejä. Tämän vuoksi myös 

käyttöönoton kustannukset ovat usein kohtuu isot. Tämän lisäksi pääkäyttäjä tarvitsee 

valtavasti tietoa ja taitoa ohjelmasta, koska osa asioista ovat monimutkaisia ja vaikeasti 

ymmärrettäviä. Pääkäyttäjien kouluttamiseen kuluu aikaa ja resursseja. Lisäksi Mepco kanta 

tarvitsee yllättävän paljon ylläpitoa, jotka ovat pääkäyttäjien vastuulla. 

Mielestäsi, mitä asioita Mepcon kehitystyössä tulisi painottaa? 

Vastauksien perusteella Mepcon kehitystyössä pitäisi huomioida paremmin 

moniasiakasympäristöt. Yleisesti tilitoimistoissa on monta asiakasta samassa ympäristössä. 

Tätä tilannetta pitäisi huomioida paremmin kehitystyössä esimerkiksi kehittämällä massa 

siirtojen automaatiota, monen eri asiakkaan maksatuksen automaatiota, sekä lisäämällä 

palkka-ajon jälkeistä automaatiota. 

Minkä takia Rantalaisen tulisi suositella Mepcoa asiakkailleen? 

Vastauksien perusteella Mepcoa tulisi suositella, koska se tuo asiakkaalle valtavasti lisäarvoa 

ja tarjoaa läpinäkyvyyttä palkansaajalle asti. Lisäarvoa tuovat eniten HR-ominaisuudet, 

Business Intelligence integraatio ja itsenäinen raporttien hakeminen WEB-työkalun avulla. 

Suositteluun kuitenkin aina vaikuttaa aina asiakkaan tarve. Esimerkiksi yksinyrittäjä ei 

välttämättä tarvitse HR-työkaluja tai Business Intelligence raportointia.  Mepco tuo 
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läpinäkyvyyttä palkansaajalle WEB työkalun avulla. Sieltä palkansaaja pystyy näkemään, mitä 

tietoja hänestä on tallennettu. 

Kokemuksesi mukaan, mitä asioita asiakkaat arvostavat hyvässä 

palkanlaskentajärjestelmässä? 

Haastateltavien mukaan asiakkaat arvostavat läpinäkyvyyttä ja raportointia paljon. Lisäksi 

HR-ominaisuuksille annetaan paljon positiivista painoarvoa. Kuitenkin suurimmalla osalla 

asiakkaista ei ole väliä, millä ohjelmalla palkat lasketaan, kunhan palkat ovat oikein ja 

ajallaan. Toiset taas arvostavat automaatiota ja turhien Exceleiden poistamista. 

Millä tavoin ohjelmistotalojen pitäisi tukea tilitoimistoja järjestelmien suhteen? 

Vastauksien mukaan pitäisi olla enemmän koulutuksia, kuinka järjestelmiä käytetään 

tilitoimisto maailmassa. Lisäksi ohjelmistotalojen tulisi ottaa tilitoimistot huomioon 

ohjelmistojen kehittämisessä. Esimerkiksi tuottaa moniasiakasympäristöjä palvelevia 

ominaisuuksia kuten massamaksatus. Tällä hetkellä kaikki ominaisuudet eivät toimi 

moniasiakasympäristössä. Sellaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi Mepcon Kurssit 

ominaisuus.  

 

7 Tulokset 

Tulokset perustuvat haastatteluun ja tekijän omaan ammattitaitoon Mepcon pääkäyttäjänä. 

Hyvältä palkanlaskentajärjestelmältä vaaditaan paljon ominaisuuksia. Sen tulee olla 

monipuolinen, selkeä käyttää ja siinä pitää olla hyvät integraatio ominaisuudet. Hyvän 

palkanlaskentajärjestelmän tulee myös tarjota sen käyttäjälle lisäarvoa. Esimerkiksi sen pitää 

tuottaa yrityksen johdolle raportteja, jonka pohjalta voidaan tehdä budjetointia ja 

talousarvioita. Hyvä palkanlaskentajärjestelmä on myös hyvin muokattavissa jokaisen 

yrityksen tarpeisiin ja se sopii monen eri alan yritykselle. 

Mepco HRM:stä tekee hyvän palkanlaskentajärjestelmän sen suuri räätälöinti mahdollisuus. 

Mepcossa on vähän asioita, joita ei pysty itse muokkaamaan. Mepco myös tukee monia 

työehtosopimuksia. Näin ollen yrityksiä, jotka eivät toimi Mepcossa, on melko vähän. Tämän 

lisäksi Mepco tuottaa suurta lisäarvoa WEB ja Kirjaamo työkalujen avulla. Näiden työkalujen 

ansiosta palkanlaskentaa saadaan tehostettua ja raportointia parannettua. Mepco tarjoaa 

myös erinomaiset raportointi mahdollisuudet. Sidosryhmille vaadittavat raportit ja 

Tulorekisteri ilmoitukset onnistuvat helposti. Mepco pystyy vastaamaan nykyaikaiselle 
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palkanlaskentajärjestelmälle annetuille standardeille. Esimerkiksi se suorittaa Tulorekisteri 

ilmoitukset rajapintaa käyttäen suoraan ohjelmasta ilman ylimääräistä latauspalvelua. 

Käytännössä kaikki tieto, joka on Mepcossa, voidaan myös raportoida. Näin ollen Mepco 

pystyy vastaamaan monen yrityksen raportointi tarpeeseen. Mepcoon voidaan integroida 

Business Intelligence raportointi työkalu, joka parantaa raportointia entisestään. Siinä tiedot 

päivittyvät reaaliajassa ja selkeiden kaavioiden avulla data on helposti ymmärrettävissä. BI:n 

yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on niin kutsuttu porautuminen. Eli raporttia voidaan 

tarkastella esimerkiksi kustannuspaikka tasolla, tai jopa henkilötasolla.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Mepco HRM sopii monen eri yrityksen 

palkanlaskentajärjestelmäksi. Koska järjestelmässä on niin monia ominaisuuksia ja 

käyttötapoja, myynnillä pitää olla hyvä käsitys myytävästä tuotteesta, että myynnissä 

luvataan vain tosiasiallisia asioita. Lisäksi asiakkaan päätöstä voidaan helpottaa paljon 

tarjoamalla tälle konkreettinen esite tuotteesta. Kun Mepcon ominaisuudet on listattu ja 

esitelty mustaa valkoisella, on päätös helppo tehdä.  

Opinnäytetyön tuloksena syntyi kaksi opasta. Oppaissa on esitelty Mepco HRM 

palkanlaskentajärjestelmän ominaisuuksia ja ne ovat tarkoitettu vain toimeksiantajan 

käyttöön. Oppaiden sisällysluettelot ovat liitteenä, mutta muuten niitä ei julkaista. 
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Liite 1: Teemahaastattelun runko 

Mepco pääkäyttäjien haastattelu 

Haastattelija: Teemu Laine 

Mitkä ominaisuudet tekevät palkanlaskentajärjestelmästä hyvän? 

Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun valitaan palkkajärjestelmää? 

Mikä on mielestäsi Mepcon tärkein ominaisuus ja miksi? 

Millä tavoin Mepco tuo lisäarvoa asiakkaalle? 

Mitkä ovat Mepcon huonoja ominaisuuksia? 

Mielestäsi mitä asioita Mepcon kehitystyössä tulisi painottaa? 

Minkä takia Rantalaisen tulisi suositella Mepcoa asiakkailleen? 

Kokemuksesi mukaan, mitä asioita asiakkaat arvostavat hyvässä palkanlaskentajärjestelmässä? 

Millä tavoin ohjelmistotalojen pitäisi tukea tilitoimistoja järjestelmien suhteen? 
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Liite 2: Oppaiden sisällysluettelot 

Opas asiakkaalle (25 diaa): 

 

Opas myynnille (27 diaa): 
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