
Palkkahallinnon prosessit koskevat kaikkia yrityksen työntekijöitä. 
Laadukas palkkahallinto on työtyytyväisyyden perusedellytyksiä. 
Palkkahallintoon sisältyy palkanlaskennan ja -maksun lisäksi myös 
mm. sosiaaliturvaan liittyvien velvollisuuksien hoitaminen, lakisää-
teisistä ilmoittamismenettelyistä huolehtiminen, ennakkoperintään 
liittyvä veroneuvonta sekä työoikeudelliset kysymykset.

• Onko yrityksessäsi riittävät resurssit ja asiantuntemus palkkahallinnon hoitamiseen?

• Hyödynnätkö tehokkaasti esimerkiksi verovapaita henkilökuntaetuja sitouttaaksesi ja 
motivoidaksesi työntekijöitä?

• Tunnetko kansainvälisiin komennuksiin liittyvät palkkahallinnon erityissäännökset?

• Noudatatko työvoiman vuokraukseen liittyviä säännöksiä?

• Pohditko erityiskysymyksiä kuten onko kyseessä työ- vai konsultointisuhde?

Luotettava kumppani 
palkkahallinnon  
pulmiin

www.pwc.fi

Ulkoistamalla palkka-
hallinnon osin tai kokonaan 
voit keskittyä yrityksesi 
ydinliiketoimintoihin ja 
saada myös taloudellista 
hyötyä. 



Tarjoamme kattavat palkkahallinnon  
palvelut aina ulkoistamiseen asti. Saat  
tukea mm. seuraaviin asioihin:

Työnantajaneuvonta työsuhteen 
kaikissa vaiheissa

• Suomessa toimivan työnantajan 
avustaminen työnantajaksi 
rekisteröitymisessä sekä aloitus-
vaiheeseen liittyvä neuvonta  
mm. sosiaaliturvamaksuihin ja 
vakuuttamiseen liittyen 

• Kausittainen brutto- ja nettopalkkojen 
laskenta, vuosilomapalkan, loma-
rahan ja lomakorvausten laskenta 
työehtosopimukset huomioiden

• Ajantasaiset maksupalvelut; netto-
palkkojen maksaminen työntekijöille 
sekä ennakonpidätysten ja työn-
antajan sotu-maksujen tilittäminen 
verohallinnolle

• Työsuhteen päättymisen 
rekisteröintimuodollisuudet  
ja todistukset

• Erilaisten erorahojen ja bonusten 
käsittely verotuksen ja sosiaali-
turvamaksujen kannalta

Raportointi

• Kausiveroilmoituksen laatiminen 

• Vuosi-ilmoitukset verohallinnolle  
sekä eläke- ja tapaturmavakuu-
tusyhtiöille

• Ulkomaankomennuksiin liittyvien 
ilmoitusvelvollisuuksien hoitaminen

• Palkkalaskelmien tuottaminen  
sekä työntekijöille että työnantajalle

• KELA-korvausten hakeminen 
(perhevapaat ja sairaus-/
työkyvyttömyysajan korvaukset)

Palkkahallinnon neuvonta

• Palkkahallinnon tarkastaminen 
esimerkiksi luontoisetujen, matka-
laskujen, ennakonpidätysten, vakuu-
tusmaksujen ja tilitysten osalta

• Neuvonta henkilökuntaetujen 
käsittelystä palkkahallinnossa ja 
käytänteiden tarkastaminen
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Ota yhteyttä, niin  
keskustellaan lisää!
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• Työsopimusten arviointi  
(esim. palkkaa vai työkorvausta)

• Palkkahallintoon liittyvien 
erityiskysymysten selvittely  
(esim. työsopimus-, henkilö- 
verotus- ja sosiaaliturva-asiat)

• Kattavat palvelut ulkomaantyös-
kentelytilanteissa politiikasta ja 
sopimuksista aina työnantaja-
velvoitteiden hoitamiseen sekä 
lähtö- että kohdemaassa

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa 775 asiantuntijaa 
ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, 
tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi. 

PwC toimii 157 maassa yli 184 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, 
joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.


