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Palveluinfo 7.9.2018

Koulutuspalvelu
Rekrytointipalvelu

Mari Eerikäinen
Prosessipäällikkö, HRD



Pointti-palvelunhallintajärjestelmä 18.9.2018 M2 Blue – ohjeita matkustajalle 4.10.2018 Asiakas- ja nimikerekisteri 1.11.2018

Kieku henkilöstöhallinnon kokonaisuus 20.9.2018 eKieku 5.10.2018 Screen personas myyntitilauksen tallennuksessa 6.11.2018

Virkamiehen portaali ja lomasuunnittelu 25.9.2018 Portaalilomakkeiden vaikutukset 
prosesseissa

9.10.2018 Myyntilaskutus, excel 8.11.2018

Ajanhallinnan lisäpalvelu 28.9.2018 Kieku ajanhallinta virasto- ja jaksotyössä, 
esimiehen toiminnot

12.10.2018 Myyntitilauksen tallennus 13.11.2018

Prosenttiperusteiset lomapalkat 2.10.2018 SAP HCM –katselukoulutus 
ammattikäyttäjille

30.10.2018 Myyntireskontra 15.11.2018

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 2018

Mahdollisuus 
hyödyntää myös 

Palkeiden tuottamia 
koulutusvideoita, 

ohjeita ja 
infotallenteita. 

Tarkista
ajankohtainen 

koulutuskalenteri 
osoitteesta: 

http://www.palkeet.fi/
tapahtumat

Kiinnostuitko? Kysy lisää! koulutuspalvelu@palkeet.fi

Koulutukset 
toteutetaan 
seuraavasti:

skype-kokous, 
johon tilataan 
eTuve-yhteys 

Valtorilta. 



Koulutuspalvelu
• Syksyn koulutukset käynnistyvät

- Ajantasainen koulutuskalenteri ja koulutuksiin ilmoittautuminen osoitteesta 
www.palkeet.fi -> tapahtumat

- Kevään koulutuskalenteri julkaistaan marraskuussa
- Toiveita koulutusten sisällöstä voi lähettää osoitteeseen: koulutuspalvelu@palkeet.fi

Koulutusmateriaalit, ohjeet ja käsikirjat 
Kieku-ohjepankissa (pääsy Kieku-portaalin etusivulta)

http://www.palkeet.fi/
https://www.palkeet.fi/tapahtumat/koulutukset.html
mailto:koulutuspalvelu@palkeet.fi


Rekrytointipalvelu
• Rekrytointipalvelu palveluvalikoimaan 1.10.2017
• Kokemukset pääosin positiivisia mutta tunnistetaan, että osaamista tarpeen 

edelleen syventää ja prosessia kehittää enemmän vielä tukipalvelusta 
asiantuntijapalveluksi

• Palvelupolku   

• Valtiokonttorista Palkeisiin siirretään 1.10.2018 mennessä valtion 
työnantajakuvaan ja rekrytointiin liittyvät tehtävät (mm. Valtiolle.fi-sivusto)

• Tavoitteena on tarjota entistä sujuvampi ja tehokkaampi palvelu asiakkaille kun 
rekrytointipalvelu ja siihen liittyvä tuki on jatkossa saatavilla yhdestä paikasta


Rekrytointipalvelu

Palvelupolku

2018







Rekrytointi-tarve



Suunnittelu 

ja aikataulu



Haku-

ilmoitus



Hakemusten 

käsittely 



Haastatte-

lujen 

sopiminen





Valinnan 

tuloksesta 

tiedottaminen



Päätös-

keskustelu

Haastattelut ja

valintapäätös







Valinnan tuloksesta tiedottaminen





Päätöskeskustelu





Osallistumme haastattelutilaisuuteen ja teemme haastattelumuistiinpanot sekä valmistelemme nimitysmuistion.





Käymme asiakkaan kanssa rekrytoinnin päätöskeskustelun, jossa varmistetaan rekrytoinnin onnistuminen ja asiakastyytyväisyys.





Haastattelut, haastattelu- ja nimitysmuistiot





Tiedotamme valintapäätöksestä Valtiolle.fi -sivuston kautta ja päätämme prosessin järjestelmässä.





Haastattelujen sopiminen





Sovimme haastatteluajankohdat esimiehen kanssa  ja kutsumme haastateltavat haastatteluun.







Rekrytointitarve ja palvelun tilaus





Suunnittelu ja aikataulu





Hakuilmoitus





Toimeksiannon vastaanottaminen ja aloituskokouksen koollekutsuminen.





Hakemusten käsittely 





Aloituskokouksessa suunnitellaan ja aikataulutetaan rekrytointiprosessi ja sovitaan työnjaosta. 





Avustamme hakuilmoituksen suunnittelussa, tallennamme ilmoituksen järjestelmään ja julkaisemme sovituissa medioissa. Vastaamme tarvittaessa hakijoiden tiedusteluihin hakuaikana.





Tallennamme paperisena saapuneet hakemukset järjestelmään ja teemme hakijoiden arvioinnin sekä yhteenvedon hakijoista.











PALKEET

Palkeet vastaanottaa toimeksiannon ja kutsuu aloituskokouksen koolle, jossa käydään läpi rekrytointiprosessi.





Asiakas tekee toimeksiannon Palkeisiin.

ASIAKAS
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Takaisin etusivulle











PALKEET







Osallistuu aloituskokoukseen jossa käydään läpi ko. rekrytointi, tarpeet ja aikataulu.

Hyväksyy toimeksiantolomakkeen ja yhdessä suunnitellun rekrytoinnin läpiviennin mallin.



ASIAKAS





Rekrytointi-tarve



Suunnittelu 

ja aikataulu



Haku-

ilmoitus



Hakemusten 

käsittely 



Haastatte-

lujen 

sopiminen



Haastattelut ja

valintapäätös



Valinnan 

tuloksesta 

tiedottaminen



Päätös-

keskustelu

Järjestää aloituskokouksen ja laatii toimeksiantolomakkeen, johon kirjataan ko. rekrytointi, tarpeet ja aikataulu.

Palkeista ollaan asiakkaaseen yhteydessä koko prosessin ajan prosessia ohjaten.

Takaisin etusivulle













PALKEET

Avustaa hakuilmoituksen suunnittelussa, tallentaa hakuilmoituksen järjestelmään ja julkaisee sen muissa sovituissa medioissa.

Hakijoiden tiedusteluihin vastaaminen hakuaikana.





TOIMITTAJAT





Toimittaa ja hyväksyy julkaistavan ilmoituksen ja julkaisukanavat.

Lisätietojen toimittaminen Palkeisiin tarvittaessa.



ASIAKAS



Valtiolle.fi -palvelu

Duunitori.fi

Monster.fi

Oikotie.fi

Valtion yhteisilmoittelu (Helsingin Sanomat ja/tai Hufvudstadsbladet, Metro-lehti)



Rekrytointi-tarve
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PALKEET

Tallentaa paperihakemukset järjestelmään.

Arvioidaan saapuneet hakemukset ja toimitetaan hakijaraportti virastoon.

Tehdään hakijaviestintää prosessien etenemisestä, esim. mikäli hakuaikaa päätetään jatkaa.





Toimittaa paperisena virastoon saapuneet hakemukset Palkeisiin.

Vastaanottaa hakijaraportin.

Päättää prosessin etenemisestä ja sopii rekrytoinnin jatkotoimenpiteistä Palkeiden kanssa (esim. hakuaikaa jatketaan tai edetään haastatteluvaiheeseen).

ASIAKAS





Rekrytointi-tarve



Suunnittelu 

ja aikataulu



Haku-

ilmoitus



Hakemusten 
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lujen 
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Päätös-

keskustelu

Takaisin etusivulle











PALKEET

Toimittaa asiakkaalle yhteenvedon ja perustelut haastatteluun kutsuttavista.

Sopii haastatteluaikataulut esimiehen kanssa ja kutsuu haastateltavat haastatteluun.

Tekee hakijaviestintää prosessin etenemisestä.





Vastaanottaa yhteenvedon hakijoista ja päättää haastatteluun kutsuttavat henkilöt.

ASIAKAS





Rekrytointi-tarve



Suunnittelu 

ja aikataulu



Haku-
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Päätös-

keskustelu

Takaisin etusivulle











PALKEET

Avustaa haastattelujen sisällön ja haastattelurungon laatimisessa.

Lähettää esitietopaketin ja mahdolliset tehtävät haastateltaville.

Osallistuu haastatteluihin ja tekee haastattelumuistiinpanot.

Sopii esimiehen kanssa mahdolliset jatkohaastattelut ja kutsuu haastateltavat.

Valmistelee nimitysmuistion, jossa on hakijoiden tutkinto- ja palvelussuhdetiedot eriteltynä

Tekee hakijaviestintää prosessin etenemisestä.





Haastattelujen sisällön ja haastattelurungon laatiminen.

Osallistuu haastatteluun ja haastattelee hakijat.

Tekee rekrytointipäätöksen.

Täydentää ja tekee hakijoiden vertailun nimitysmuistioon.

ASIAKAS





Rekrytointi-tarve



Suunnittelu 

ja aikataulu



Haku-
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Päätös-
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Takaisin etusivulle











PALKEET

Tiedottaa valintapäätöksestä Valtiolle.fi -sivuston kautta.

Päättää prosessin Valtiolle.fi -järjestelmässä.

Toimittaa Valtiolle.fi -tiedostokokonaisuuden asiakkaalle.





Tiedottaa valintapäätöksestä omissa sisäisissä kanavissa.

ASIAKAS
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PALKEET

Kutsuu koolle rekrytoinnin päätöskeskustelun, jossa varmistetaan rekrytointipalvelun onnistuminen ja asiakastyytyväisyys.





Osallistuu päätöskeskusteluun, antaa palautetta ja kehittämistoiveita. 

ASIAKAS
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Rekrytointipalvelun palvelukanavat







Palvelukanavat





Rekrytointipalvelu

Palveluaika klo 8-16.15





Pointti

Sähköposti: rekrytointipalvelu@palkeet.fi 

Palvelunumero: 02955 62700





Hakijapalvelu

Palveluaika klo 9-15





Sähköposti: hakijapalvelu@palkeet.fi  

Palvelunumero: 02955 64020





Valtiolle.fi -pääkäyttäjäneuvonta 

Palveluaika klo 9-15





Pointti

Sähköposti: rekry@palkeet.fi   

Palvelunumero on: 02955 62016

Virastojen pääkäyttäjät vastaavat mm. oman virastonsa sisäisistä käyttäjä-koulutuksista. Pääkäyttäjien tukena on Palkeiden pääkäyttäjäneuvonta. 





Valtion yhteisilmoittelu

Palveluaika klo 8-16.15





Sähköposti: rekrytointipalvelu@palkeet.fi 

Palvelunumero: 02955 62700

Lisätietoja, aikataulu ja hinnoittelu osoitteesta: https://www.palkeet.fi/palvelut/valtion-yhteisilmoittelu.html  





Rekrytointipalvelun hinnoittelu







Rekrytointipalvelun hinnoittelu

Hinnoittelu on käytetyn työajan perusteella ja hepan htv-hinnan mukaisesti (v. 2018 53,- €/tunti) 

Laskutus tapahtuu palvelusopimuslaskutuksen yhteydessä ja näin vältetään ylimääräistä erillislaskutusta.

Valtion yhteisilmoittelun hinnaston mukaisesti, ks. https://www.palkeet.fi/palvelut/valtion-yhteisilmoittelu.html 

RecRight videohaastattelupalvelu 295,00 €/haastattelu

Duunitori.fi 450,00 €/some-kampanja

Monster.fi 527,00 €/ilmoitus

Oikotie 550,00/ilmoitus

Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV





Esimerkki työmääräarvio: 

3 h per rekrytointi joka sisältää aloituspalaverin, hakuilmoituksen laatimisen ja tallentamisen järjestelmään, hakijoiden tiedustelut hakuaikana, hakemusten käsittelyn, hakijaviestinnän prosessin eri vaiheissa ja prosessin päättämisen Valtiolle.fi järjestelmään sekä Valtiolle.fi:stä tiedostokokonaisuuden toimittamisen asiakkaalle. Laskutus työajan mukaan.

Haastattelut: 

Mikäli yksi haastattelu kestää tunnin ja yhtä haastattelua kohden tulee muuta työtä 1,5 h (haastattelujen läpikäynti tarvittaessa esimiehen kanssa, haastattelujen kalenterointi ja muistioiden laatiminen). Eli arviossa käytämme 2,5 h per haastattelu. 



Esimerkkinä työmääräarvio rekrytoinnista, jossa Palkeet osallistuu 4 haastatteluun, on 13 tuntia. 





Löydetään yhdessä 

parhaat osaajat valtiolle töihin!
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Palvelukanavat
Rekrytointipalvelu
Palveluaika klo 8-16.15

• Pointti
• Sähköposti: rekrytointipalvelu@palkeet.fi
• Palvelunumero: 02955 62700

Hakijapalvelu
Palveluaika klo 9-15

• Sähköposti: hakijapalvelu@palkeet.fi
• Palvelunumero: 02955 64020

Valtiolle.fi -pääkäyttäjäneuvonta 
Palveluaika klo 9-15

• Pointti
• Sähköposti: rekry@palkeet.fi
• Palvelunumero on: 02955 62016

Virastojen pääkäyttäjät vastaavat mm. oman virastonsa sisäisistä käyttäjä-
koulutuksista. Pääkäyttäjien tukena on Palkeiden pääkäyttäjäneuvonta. 

Valtion yhteisilmoittelu
Palveluaika klo 8-16.15

• Sähköposti: rekrytointipalvelu@palkeet.fi
• Palvelunumero: 02955 62700
• Lisätietoja, aikataulu ja hinnoittelu osoitteesta: 
https://www.palkeet.fi/palvelut/valtion-yhteisilmoittelu.html

mailto:rekry@palkeet.fi
mailto:hakijapalvelu@palkeet.fi
mailto:rekry@palkeet.fi
mailto:rekry@palkeet.fi
https://www.palkeet.fi/palvelut/valtion-yhteisilmoittelu.html


Rekrytointipalvelun hinnoittelu
• Hinnoittelu on käytetyn työajan perusteella ja hepan htv-hinnan mukaisesti (v. 2018 53,- €/tunti) 
• Laskutus tapahtuu palvelusopimuslaskutuksen yhteydessä ja näin vältetään ylimääräistä erillislaskutusta.
• Valtion yhteisilmoittelun hinnaston mukaisesti, ks. https://www.palkeet.fi/palvelut/valtion-yhteisilmoittelu.html
• RecRight videohaastattelupalvelu 295,00 €/haastattelu
• Duunitori.fi 450,00 €/some-kampanja
• Monster.fi 527,00 €/ilmoitus
• Oikotie 550,00/ilmoitus

- Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV

https://www.palkeet.fi/palvelut/valtion-yhteisilmoittelu.html


Rekrytointipalvelu tukee virastoja työnantajamielikuvan ja 
hakijakokemuksen parantamisessa

• Hyödynnä Valtiokonttorin tekemää työnantajavideota 
”Suomen kiinnostavimmat työpaikat löydät osoitteesta Valtiolle.fi” 
https://www.youtube.com/watch?v=rgQdcVIR6BM&feature=share

• Lue rekrytointiaiheista lisää blogeista: 
- Työpaikkahaastattelu on näytönpaikka myös työnantajalle
- Kesäisiä ajatuksia hakijaviestinnästä
- Uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia rekrytointeihin sosiaalisen median avulla

https://www.youtube.com/watch?v=rgQdcVIR6BM&feature=share
https://www.palkeet.fi/blogi/ajatuksia-rekrytoinneista-osa-2-tyopaikkahaastattelu-on-naytonpaikka-myos-tyonantajalle.html
https://www.palkeet.fi/blogi/rekrytointi-kesaisia-ajatuksia-hakijaviestinnasta.html
https://www.palkeet.fi/blogi/uusia-ulottuvuuksia-ja-mahdollisuuksia-rekrytointeihin-sosiaalisen-median-avulla.html?p46=2


Kiitos!
Mari Eerikäinen

mari.eerikainen@palkeet.fi



Missä mennään eKiekun
käyttöönotossa?
Marjukka Mara-Puumalainen
7.9.18



Tilanne nyt

Kaikilla käytössä jo nyt:
• Lomat- ja poissaolot
• Palkkalaskelmat

Saatavilla käyttöön:
• Työaikaleimaukset

- Vaatii kirjanpitoyksikkö tasoisen päätöksen ja leimauslaitteista luopumisen
- Pointti -pyyntö

• Turvallisuusverkon asiakkailla eKieku appsi ladattavissa mobiiliin



Tulossa

Syksy 18
• eKieku appsi
• Leimausten kohdennukset

- CATS -virastot

Loppuvuosi 18
• Työajan kohdennuksen hyväksyntä 



Laitteet

• Kaikki virkamiehet voivat käyttää 
työaseman kautta 

• Mobiilikäyttöön (puhelimet, tabletit) 
tarvitaan Valtorin
mobiilipäätelaitepalvelu

• Turvallisuusverkon asiakkailla 
mobiilipäätelaitteet on eKieku
yhteensopivia



Yhteydenotot
Käyttöönottokyselyt, demo-esitykset

Projektipäällikkö Marjukka Mara-Puumalainen
p. 0295 563 373, marjukka.mara-puumalainen@palkeet.fi



Paletin päivitykset

Anna Kelho ja Merja Lindroos



Merkittävimmät muutokset

• Vanhoja kokousmuistioita poistettu (kuluvan+edellisen vuoden materiaalit 
jätetty)

• Käyttöehdot päivitetty uuden asetuksen mukaisiksi
• Videokirjastoon kategoriat helpottamaan hakua
• Ilmeen raikastus
• Yhteyshenkilölistojen tarkistus alkusyksystä



Tilinpäätösinfo
5.10.2018  |  Virtuaalitapahtuma
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