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Syksyn koulutuskalenteri

• Palkeet julkaisee jatkossa vuosittain kaksi koulutuskalenteria: 

- Syksyn 2017 koulutuskalenteri julkaistiin kesäkuussa 

- Kevään 2018 koulutuskalenteri julkaistaan marraskuussa 

• Ajankohtainen koulutuskalenteri ja koulutuksiin ilmoittautuminen on Palkeiden 

Tapahtumakalenterissa osoitteessa: http://www.palkeet.fi/tapahtumat

http://www.palkeet.fi/tapahtumat


Koulutus Ajankohta Koulutus Ajankohta Koulutus Ajankohta

SAP HCM-katselukoulutus ti 19.9.2017 Kieku-portaali, lomakkeet ti 3.10.2017 Myyntilaskutus, Excel to 26.10.2017

Henkilöstöhallinnon ammattikäyttäjien BI-

raportointi, alkeet

to 21.9.2017 Esimiehen BI-raportointi to 5.10.2017 Myyntilaskutus, myyntitilauksen tallennus to 2.11.2017

Valtiolle.fi-koulutus: versiopäivitys ti 26.9.2017 Kieku-ajanhallinta, osa-aikaisten käsittely ti 10.10.2017 Myyntireskontra to 9.11.2017

Käyttöomaisuuskirjanpito ti 26.9.2017 Kieku-ajanhallinta jaksotyössä, esimiehen 

toiminnot

to 12.10.2017

Kieku-ajanhallinta ja tuntikirjaukset, 

virkamiehen toiminnot

ke 27.9.2017 Asiakas- ja nimikerekisteri to 19.10.2017

Henkilöstöhallinnon ammattikäyttäjien BI-

raportointi, jatko 

to 28.9.2017 Kieku-ajanhallintaa ammattikäyttäjille,

jaksotyö

ke 25.10.2017

Koulutuspalvelu

Koulutuspalvelu tarjoaa ajan tasalla olevaa ja asiantuntevaa koulutusta 

sekä tukea palvelujen yhtenäisen toimintatavan ja niihin liittyvien työ-

välineiden käyttöön. 

Koulutuspalveluun sisältyy: 

• kaikille asiakkaille yhteiset avoimet koulutukset

• asiakkaan kanssa erikseen sovittavat asiakaskohtaiset koulutukset

• toimintaan tutustuminen

• erilaiset työpajat

Kaikki Palkeiden avoimet koulutukset ovat räätälöitävissä asiakas-

kohtaisiksi tilauskoulutuksiksi Palkeiden asiakkaille, jolloin koulutukset 

suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Palvelun kuvaus

Talouspalvelut

Henkilöstöpalvelut

Asiantuntijapalvelut

Tuki- ja 

ylläpitopalvelut

Koulutuskalenteri syksy 2017

Mahdollisuus 

hyödyntää myös 

Palkeiden tuottamia 

koulutusvideoita, 

ohjeita ja 

infotallenteita. 

Tarkista

ajankohtainen 

koulutuskalenteri 

osoitteesta: 

http://www.palkeet.fi/

tapahtumat

Kiinnostuitko? Kysy lisää! koulutuspalvelu@palkeet.fi

Kaikki 

koulutukset 

toteutetaan 

seuraavasti:

skype klo 9-11

video klo 13-15



Koulutukset Palkeiden tapahtumakalenterissa http://www.palkeet.fi/



Koulutukset Palkeiden tapahtumakalenterissa http://www.palkeet.fi/



Tilauskoulutukset

• Koulutuspalveluun sisältyy yhteisten avoimien koulutuksien lisäksi asiakkaan kanssa 
erikseen sovittavia asiakaskohtaisia koulutuksia. 

• Kaikki Palkeiden avoimet koulutukset ovat räätälöitävissä asiakaskohtaisiksi 
tilauskoulutuksiksi Palkeiden asiakkaille, jolloin koulutukset suunnitellaan 
yhteistyössä asiakkaan kanssa.

• Asiakaskohtaiset koulutukset ovat maksullisia 110,-/h tunti sisältäen valmistelutyön.

• Asiakkaiden ja Palkeiden välistä kumppanuutta vahvistetaan myös asiakkaan tai 
Palkeiden tiloissa toteutettavan toimintaan tutustumisen ja erilaisten työpajojen 
avulla.

• Kysy lisää tilauskoulutuksista: koulutuspalvelu@palkeet.fi



Mistä löydän Kieku-materiaalit?



Ohjeet ja käsikirjat, mikä löytyy mistäkin?



Kieku-ohjepankki



Kieku-ohjepankki

• Linkki portaalin etusivulta (jos kysyy salasanaa, vaihda selaimeksi Firefox)

jos kysyy salasanaa, vaihda 

selaimeksi Firefox

http://www.palkeet.fi/kieku-ohjepankki/


Materiaalin luokittelu, kieliversioita tulossaakenne



Materiaalit jaoteltu virkamiehille, esimiehille ja ammattikäyttäjille



Voit valita kirjallisen materiaalin tai videotallenteen



Kiitos!

Palveluinfo on katsottavissa Paletin videokanavalla

Seuraava palveluinfo on 1.9. klo 9 ja sen aiheena on asiakaspalvelu


