
Palkansaajan neuvontapalvelu



Palkansaajan neuvontapalvelu Esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelu HRM-kokonaispalvelu

Kenelle? Kaikki palkan- ja palkkionsaajat Organisaation esimiehet ja HR-asiantuntijat Johto, esimiehet, koko henkilöstö

Palvelun edut Esimiehen ja HR-asiantuntijan 

työaikaa vapautuu perehdytyksestä, 

neuvonnasta ja ohjeistuksesta.

Palvelu tuottaa tietoa esimiestyön tueksi sekä tukee 

hallinnollisen työn oikea-aikaisuutta seuraamalla 

toimenpiteitä vaativia asioita ja tarvittaessa 

muistuttamalla niistä. Palvelu vähentää 

HR-asiantuntijoiden työmäärää mm. järjestelmään 

tehtävien tallennusten osalta. 

Asiantunteva, ajantasainen ja 

kustannustehokas 

HRM-kokonaispalvelu tukee 

organisaatiota tilanteessa, jossa 

esimerkiksi uuden henkilöstön 

rekrytointi ei ole mahdollista.

Palvelun sisältö Palvelu sisältää palkansaajan omaan 

palvelussuhteeseen ja palkanmaksuun 

liittyvien asioiden perehdytystä, 

neuvontaa ja ohjeistusta.

Palvelu sisältää mm. neuvontaa Kieku-portaalissa 

tehtäviin toimenpiteisiin, kuten Ajanhallinnan, Catsin 

ja eKiekun tekniseen käyttöön. Se sisältää myös 

raportteja muistutuksena lähestyvistä tehtävistä.

Palvelussa HR-asiantuntijan tehtäviä 

tehdään Palkeissa.

Palvelukanavat Pointti, chat, puhelin

Ulkopuoliset palkkionsaajat: puhelin

Nimetty vastuuhenkilö Palkeissa

Pointti, chat, puhelin

Nimetty vastuuhenkilö Palkeissa

Pointti, chat, puhelin

Hinnoittelumalli Kuukausihinnoittelu Tuntihinnoittelu Kuukausihinnoittelu



Palkansaajan neuvontapalvelu

Hyödyt: Nopeutta, tehokkuutta, ajansäästöä, asiantuntemusta

• Kustannustehokas neuvontapalvelu tuo säästöä organisaatiollesi

• HR-asiantuntijoiden ja esimiesten työaikaa säästyy muihin asiantuntijatehtäviin

• Palkansaajat saavat asiantuntevaa palvelua nopeasti eri palvelukanavien kautta

• Palvelu on saatavilla vuoden jokaisena arkipäivänä 8:00-16:15

Sisältö

• Palkansaajan neuvontapalveluun kuuluu palkan- ja palkkionsaajan omaan palvelus-

suhteeseen ja palkanmaksuun liittyvien asioiden perehdytys, neuvonta ja ohjeistus.

Hinta

• Palvelu on kuukausihinnoiteltu.

• Mistä löydän tietyn asian Kieku-portaalista?

• Mihin toimitan muutosverokorttini?

• Miten tallennan sairauspoissaolot?

• Miksi en saa tallennettua perutun poissaolon 

tilalle uutta poissaoloa?

• Miten vuosilomaoikeuteni kertyy?

Tyypillisiä henkilöstön kysymyksiä, joihin palkansaajan neuvontapalvelu vastaa:

• Moneltako kuukaudelta saan lomarahaa?

• Miten korjaan leimaustietoni?

• Koska palkkioni maksetaan?

• Mikä on viimeinen työssäolopäiväni, kun

jään eläkkeelle?

• Mistä saan nimikirjaotteen?



Palkansaajan neuvontapalvelu

Palvelun käyttöönotto

Käyttöönotto on vaivatonta. Saat 

palvelun käyttöösi 2–3 kk kuluessa. 

Ota yhteys 

asiakkuuspäällikköösi

Pyydä palvelun

tarkempi esittely

Käydään yhdessä läpi:

käyttöönoton aikataulut, palvelun sisältö, palvelun 

hinta-arvio, asiakkaan erityispiirteet ja käytännöt, viestintä 

palvelusta asiakkaan henkilöstölle

Asiakkaiden kommentteja

Kaiken kaikkiaan palkansaajan neuvonta-palvelun 

käyttöönotto auttoi pitämään palvelun tason entisellään 

ja henkilöstön tyytyväisyys on pysynyt hyvänä.

Teemu Räsänen, erityisasiantuntija, HR, Luke

HR-asiantuntijat kertovat virkamiehiltä tulevien 

kysymysten vähentyneen merkittävästi Palkansaajan 

neuvontapalvelun myötä, erityisesti nyt kun palvelu on 

ollut käytössä jo jonkun aikaa.

Heikki Korhonen, henkilöstöpäällikkö, VK

Palkansaaja asioi suoraan Palkeiden kanssa niissä 

asioissa, joissa aikaisemmin viestin-välittäjänä oli 

viraston HR. Tämä on sujuvoittanut palvelua 

palkansaajan kannalta ja poistanut viraston HR:stä 

sellaiset tehtävät, joissa toimittiin pelkästään viestin 

välittäjänä.

Katri Vermanne, henkilöstöpäällikkö, MML

Jotta palvelua hyödynnettäisiin täysimääräisesti ja 

resurssit jakautuisivat oikein, on tärkeää oppia pois 

vanhoista toimintatavoista. Tämä koskee sekä 

henkilöstöä että henkilöstöasiantuntijoita.

Teemu Räsänen, erityisasiantuntija, HR, Luke

Haastavinta on viestiä henkilöstölle selkeästi, milloin 

otetaan yhteyttä Palkeisiin vai milloin viraston 

HR-asiantuntijaan. Asiaa on yritetty selkeyttää 

esimerkkien avulla.

Heikki Korhonen, henkilöstöpäällikkö, VK

Viestintää ei kai koskaan voi olla liikaa. On hyvä 

varautua siihen, että palvelun vakiintuminen vie

oman aikansa. Palvelun käyttöönottovaiheessa 

palkansaajia on aktiivisesti ohjattava uuteen 

palvelukanavaan. Palkansaajille on useita 

asiointikanavia (Pointti, chat, puhelin).

Katri Vermanne, henkilöstöpäällikkö, MML
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Palkansaajan neuvontapalvelun sisältö

Perehdytys
Annamme uusille

työntekijöille 

perehdytyksen Kiekun

käyttöön palkansaajan 

näkökulmasta.

Neuvonta ja ohjeistus
Annamme jatkuvaa

neuvontaa Kiekun

käyttöön palkansaajan 

näkökulmasta.

Poissaolot
Neuvomme palkansaajaa 

poissaoloihin liittyvissä

asioissa. 

Vuosilomat
Neuvomme palkansaajaa 

vuosilomiin liittyvissä

asioissa.

Ajanhallinta ja CATS
Neuvomme palkansaajaa 

työaikoihin liittyvissä

asioissa sekä annamme 

työajankohdentamiseen

liittyvää teknistä tukea

sekä ajanhallintaan että 

työaikakirjauksiin (CATS)

Palvelussuhteen

päättyminen
Tuemme palvelussuhteen 

päättymistilanteissa 

palkansaajaa

viimeisen työpäivän 

määrittämisessä.

Palkanlaskenta
Otamme vastaan

palkansaajalta verokortit

ja ay-jäsenmaksujen

perintään liittyvät dokumentit. 

Lisäksi annamme yleistä 

palkanlaskentaan liittyvää 

neuvontaa. 

Muut tehtävät
Toimitamme

palkansaajilta tulleiden

pyyntöjen perusteella 

nimikirjaotteet ja 

palkkatodistukset. 



Palveluun sisältyvä neuvonta palkansaajille

Neuvonta:

Kerran kuukaudessa

uudet palkansaajat

perehdytetään

Kiekun käyttöön

Palveluun liittyvä ohjeistus:
Kieku-ohjepankista löydät 
kootusti ohjeet, käsikirjat,

ja koulutusmateriaalit
Kieku-portaaliin ja 

Pointti-palvelunhallintajärjestel-
mään

Palkansaajien

kysymykset:

Palveluun sisältyy 

palvelussuhteeseesi ja 

palkanmaksuusi liittyvien 

asioiden neuvonta



Toimitettavat asiakasraportit Pointista

• Trendi palvelupyynnöistä (suljetut)

• Pyyntöjen jakauma palveluittain

• Asiakastyytyväisyys-keskiarvo



v

Palkansaajan neuvontapalvelun palvelukanavat

Pointti Chat Puhelin
(Palkansaajat ja ulkopuoliset 

palkansaajat)

Palveluaika arkisin klo 8–16.15


