Palveluinfo
12.1.2018 | Virtuaalitapahtuma

Palveluinfo 12.1.2018
• Mitä Palkeilla on
kehityssalkussaan?
• Analytiikkapalvelun kehittäminen
yhteistyössä asiakkaiden kanssa
– tuloksia haastatteluista ja
piloteista

Palkeiden kehityssalkku
12.1.2018 | Palveluinfo, Kirsi-Marja Kauppinen

Sisältö
• Kehityssalkun valmistelun eteneminen
• Kehittämisen priorisoidut painopisteet 2018 – 2021
- Kehittämisen eri tasot
- Taloushallinto, henkilöstöhallinto, yhteiset vaatimukset/periaatteet

• Tuotteistettavat palvelut ja palvelumallit 2018

Kehityssalkun valmistelun eteneminen
Tavoite: priorisoida ja jalostaa jo tunnistettuja kehittämiskohteita vuosille 2018 - 2021, joilla
valtiohallinnon odotuksiin parhaiten voidaan vastata.

VK, Palkeet
Prosessinäkökulma
09/2017

Asiakasneuvottelukunta,
Verkkoaivoriihi ja kokous
09/2017

Kieku-foorumin osallistujat
Verkkoaivoriihi
10/2017

Tiekartta / Hanke- ja projektisalkku
Järjestelmäarkkitehtuuri

VNHY
Kehittämisen painopisteet
09/2017

VM, VK, Palkeet
Kieku ohjausmalli, ohjauksen
tukiryhmä 11/2017

Toimeenpano / toimintasuunnitelmat,
tulossopimukset

Kehittämistarpeiden priorisointi vuosille 2018 - 2021

Tavoite:
Priorisoida ja jalostaa jo
tunnistettuja kehittämiskohteita vuosille 2018 2021, joilla valtiohallinnon
odotuksiin parhaiten
voidaan vastata.

Toteutus:
Toteutettiin verkkoaivoriihen avulla. Käytetty
aika per osallistunut:
noin 17 min.

Osallistumisaika
Asiakasneuvottelukunta
12.-20.9.2017
Kieku-foorumin osallistujat
ja Palkeiden johdon
foorumin jäsenet
15.9. – 6.10.2017

Osallistumisia yhteensä:
96
• Asiakasneuvottelukunta
18
• Kieku-foorumin
osallistujat 65
• Palkeiden johdon
foorumin jäsenet 13

Eri vastaajaryhmien prioriteetit kehittämiselle
Yhteenveto eri kyselyistä (tärkeys, kiireellisyys)
Palkeiden
johto

KiekuFoorumi

Asiakasneuvottelukunta

Yhteensä

Kiekun henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan
perustoiminnallisuuksien jatkokehittäminen

30

34

33

97

Tietoturvallisuus ja toiminnan jatkuvuus

29

27

33

89

Hankintojen digitalisointi
(Talous- ja henkilöstöhallinnon) prosessit digitalisoituu ja
automatisoituu

23

27

25

75

29

21

23

73

Tiedolla työskentely ja johtaminen

32

14

21

67

Mobiili-Kiekun kehittäminen

18

24

23

65

HR-prosessien tehostaminen

15

22

24

61

Matkustuspalveluiden käyttäjäkokemuksen parantaminen

17

19

23

59

Seurantakohdemallin kehittäminen

17

18

20

55

Taloudellisuuden parantaminen

18

18

15

51

HRD-palveluiden kehittäminen työnantajatarpeiden pohjalta

6

17

22

45

Kokeilukulttuuri ja uuden teknologian hyödyntäminen

14

19

7

40

Työn muutos hallinnossa

19

14

4

37

e-kuitti ja verkkolaskustandardit

10

16

11

37

Keskuskirjanpidon käyttöönotto

17

10

6

33

Tulorekisterin käyttöönotto ja tiedon hyödyntäminen

13

5

9

27

Maksamisratkaisujen ja sopimuspankkien kilpailutus

4

2

10

16

• Ylin 1/3 nähtiin eri ryhmissä melko samalla
tavalla
• Kiekun perustoiminnallisuuksien kehittäminen
lähtökohta
• Tietoturvallisuudessa ajankohtaisinta
tietosuoja-asetus
• Handissa toivotaan toteuttavan sekä
toimintamallin muutos että järjestelmän
käyttöönotto
• Prosessien automatisoinnissa on vielä työtä.
Palkeilta odotetaan tukea.
• Tiedolla työskentely edellyttää toimintavarmuutta ja raportoinnin kehittämistä
• Mobiili-Kiekun kehittämisessä odotetaan
ajanhallinnan toiminnallisuuden mukaantuloa

Kehittämisen eri tasot valtionhallinnossa
Talous- ja henkilöstöhallinto

Esim. lean

Rahoitus

Kehitysprojektit

Palveluratkaisujen
jatkuva
kehittäminen ja
pienkehittäminen

•
•

•
•
•
•
•

Korjaukset
Lainsäädännölliset pakolliset
muutokset
Organisaatiomuutokset
Versiopäivitykset
Jatkuva kehittäminen

Menetelmät

•

Kuvaus

Työn jatkuva
parantaminen

Osallistuminen
laajoihin kehityshankkeisiin

•
•
•

Ylläpitävän kehityksen ylittävä
kehitys
Toiminnallisuuksien
kehittäminen
Uudet moduulit
Käytettävyyden kehittäminen

Hankesalkkuratkaisu ja projektityön menetelmät

QC

Tulorahoitus (Palkeiden palvelumaksut)
Alle 10 000 euroa
n. 10 000 -100 000 euroa

100 000 – 1 milj. euroa

Aikajänne

Erillisrahoitus
•

Muutama viikko – muutama kuukausi

•

Kustannusvaikutuksiltaan
laajat kehityshankkeet tai
laajasti virastojen toimintaa
muuttavia hankkeita,
teknologiahyppäykset
Esim. Handi

yli 1 milj. euroa
•

1-2 vuotta

•

3–5 vuotta

8

Kehittäminen vuosina 2018 - 2021
Työn
jatkuva
parantaminen
Jatkuva
kehittäminen

Pienkehittäminen

Kehitysprojektit

Laajat
kehityshankkeet

Päästä päähän prosessien sujuvoittamista ja monitorointia toteutetaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa (lean)
Palkeissa painopisteenä HRM- ja tilauksesta perintään –prosessit (lean)
Asiakasvirastojen organisaatiomuutokset
Prosesseihin liittyvät lakisääteiset pakolliset muutokset, virhekorjaukset, versiokorotukset
(Talous- ja henkilöstöhallinnon) prosessien automatisointi
Kiekun henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan perustoiminnallisuuksien jatkokehittäminen
Työaikatiedon hyödyntämisen läpinäkyvyyden lisääminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen
Matkustuspalveluiden käyttäjäkokemuksen parantaminen
Seurantakohdemallin kehittäminen
e-kuitti ja verkkolaskustandardit
Keskuskirjanpidon uudistaminen, konsernilaskelmat
Maksamisratkaisujen, sopimuspankkien ja laskujenvälityspalvelun kilpailutus
HRD-palveluiden kehittäminen työntekijäkokemuksen pohjalta
Historiaraportoinnista vaiheittain kohti visuaalisempaa ja läpinäkyvämpää tiedolla johtamista
Hankintojen digitalisointi
HR-prosessien tehostaminen
Tulotietorekisterin käyttöönotto ja tiedon hyödyntäminen

Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisen priorisoidut
painopisteet 2018 - 2021
Henkilöstö
hallinto

Taloushallinto
Hankintojen digitalisointi
Seurantakohdemallin kehittäminen
(tietorakenteet, automatisointi)

Kiekun henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan
perustoiminnallisuuksien jatkokehittäminen

Yhteiset
vaatimukset
/ periaatteet
Tietotuvallisuus ja toiminnan jatkuvuus
Prosessit digitalisoitu ja automatisoitu

Työaikatiedon hyödyntämisen läpinäkyvyyden
lisääminen, käyttäjäkokemuksen parantaminen
Tietorakenteiden yhtenäisyys ja tiedon eheys

e-kuitti ja verkkolaskustandardit
HR-prosessien tehostaminen
Keskuskirjanpidon kehittäminen ja
konsernitasoisten laskelmien
laajennus
Maksamisratkaisujen,
sopimuspankkien ja
laskujenvälityspalvelun kilpailutus

Matkustuspalveluiden käyttäjäkokemuksen
parantaminen

Taloudellisuuden parantaminen

Ketteryys, kokeilukulttuuri ja uuden teknologian
hyödyntäminen

HRD-palveluiden kehittäminen
työntekijäkokemuksen pohjalta

Työn muutos hallinnossa

Tulotietorekisterin käyttöönotto ja tiedon
hyödyntäminen

Hallinnon palvelut ja niiden kehittäminen koetaan
käyttäjälähtöisiksi

Historiaraportoinnista vaiheittain kohti visuaalisempaa ja läpinäkyvämpää tiedolla johtamista
Sisäinen valvonta digitaalisessa hallinnossa

Aktiivinen kyseenalaistaminen, turhista
käytännöistä luopuminen

Tuotteistettavat palvelut ja palvelumallit 2018
Esiselvityksessä
Suunnittelussa

Suunnittelussa

Pilotoinnissa

Tuotannossa

Asiantuntijapalvelut:
Analytiikkapalvelu
• Tuotteistaminen ja
pilotointi: Q4/2017 Q1/2018
• Jatkokehittäminen:
Q2/2018 alkaen

Talouspalvelut:
Toimittajahallintapalvelu
Sopimustenhallintapalvelu
• Suunnittelu ja toteutus
10/2017 – 4/2018
• Pilotointi 4/5 – 8/2018
• Käyttöönotto 9/2018

HR-palvelut: laajenevat
palvelut virastoille ja
peruskäyttäjille
• Asiakaskohtaiset pilotoinnit
kevät 2017 alkaen
• Tuotteistus Q1/2018 • Palveluvalikoimaan
vaiheistetusti 2018

Palveluvalikoimaan 1.10.2017
alkaen
• Rekrytointipalvelu
• Virastoille tarjottavan
käytön tuki ja ohjaus,
koulutuspalvelut
• Ajanhallinnan laajempi
lisäpalvelu

RPA-käyttöönottopalvelu
• Asiakaskohtaisia toteutuksia
suunnittelussa vuodesta
2018 alkaen

Talous- ja
henkilöstöpalvelut:
Palvelut uusille asiakkaille
esim. osakeyhtiöille
• Palvelujen tuotteistus
syksyn 2017 aikana

Lopulliset palvelujen nimet vahvistetaan palvelujen tuotteistusprojektien aikana.

Taloushallinnon uusi
palvelumalli
• Käyttöönotto 1.10.2017
alkaen

Kiitos!

Analytiikkapalvelun kehittäminen
12.1.2018 | Palveluinfo, Heikki Asikainen

Agenda
• Yleiset havainnot kehittämisen tueksi tehdyistä haastatteluista
• Pilottien esittely
- Ennakoiva tuottavuusanalyysi
- Työaikasaldojen ennakointi
- Sairauspoissaolojen analyysi
- Toimitilakustannusten analyysi

• Seuraavat askeleet palvelun kehittämisessä

Edistyneen analytiikan palveluiden kehittäminen
• Tarkoituksena on kehittää raportointipalveluita tukemaan aiempaa laaja-alaisemmin asiakkaiden tiedolla
johtamisen tarpeita.
• Uudet analysointipalvelut laajentavat Palkeiden palveluvalikoimaa raportoinnista edistyneen analytiikan
sovelluksiin.
• Pohjana ovat asiakastarpeet, joissa Palkeet voi talous- ja henkilöstöhallinnon tietoihin pohjautuvalla
analytiikalla tuottaa asiakkaiden johtamiseen uutta lisäarvoa.
• Tarvittaessa Palkeiden hallinnassa olevaa talous- ja henkilöstöhallinnontietoa rikastetaan muulla tiedolla
kuten asiakkaiden toimintaa kuvaavalla tiedolla. Toimintaa kuvaava tieto voi tällöin olla talouden tai
henkilöstön nykytilannetta tai ennustetta selittävänä tekijänä.
• Vuonna 2018 siirrytään vaiheittain palveluiden tuotantoon.
Fokus tässä

Analysointipalvelut laajentavat Palkeiden asiantuntijapalveluiden
palveluvalikoimaa edistyneen analytiikan sovelluksiin.

Tiedolla johtamista voidaan tukea erityyppisillä palveluilla
Asiakas

Palvelun
käyttö

Palvelun
tuottaminen

Vakioanalyysin tulokset
tyypillisesti kulutetaan
dashboard-näkymästä

Asiantuntijapalveluissa
asiakas ja Palkeet
tekevät aktiivista
yhteistyötä

Vakioanalyysit tuotetaan
ohjelmallisesti

Asiantuntijapalveluissa
analyysi toteutetaan
asiakkaan
erityistarpeisiin

Itsepalveluanalytiikalla
asiakas analysoi
valmisteltua tietojoukkoa
itsenäisesti

Itsepalveluanalytiikka
tuotetaan ohjelmallisesti

Datarajapinnoilla voidaan
rikastettua tietoa tuoda
asiakkaiden järjestelmiin
tai Palkeille

Datarajapinnat
tuotetaan ohjelmallisesti

Käyttötapausten toteutettavuutta ja hyötyjä todennettiin neljässä
ensimmäisessä pilotissa
• Käynnistettiin 4 pilottia
-

Kokonaistuottavuusmittauksen kehittäminen, tuottavuuden läpinäkyvyys ja ennakointi
Kiinteistöjen käyttöasteen ja kiinteistökustannusten analysointi ja ennakointi
Työaikasaldojen ennakointi
Sairauspoissaolojen ennakointi

• Ketterä työskentelytapa: aloituspalaverit loka-marraskuun vaihteessa, pilottien
tulokset valmistuivat marras-joulukuun vaihteessa.

Maanmittauslaitoksen tuottavuuden ennakointi analytiikan avulla
Mitä tehtiin
•

•

Ennakoiva tuottavuusanalyysi
➢

Yhdistettiin Palkeiden ja Maanmittauslaitoksen aineistoja (työtunnit, kirjanpitoaineistot, suoritteet ja kustannukset)

➢

Valittiin tarkasteluun juoksevan 12 kk aikajänne, jotta toimintojen kuukausisyklin vaikutus tasaantui

➢

Laskettiin tuottavuuteen vaikuttaville tekijöille ennusteet

➢

Laskettiin kuukausitasolla tuottavuus Tilastokeskuksen laskentatapaa soveltaen

Havainnot
➢

Tuottavuuden ennustaminen käyttäen 12 kk aikajännettä onnistui hyvin

➢

Analyysilla voidaan muodostaa trendi toimintokohtaiselle tuottavuuden kehitykselle vuoden sisällä

➢

Tuotosindeksi on pysynyt melko vakiona viimeisen vuoden ajan ja sama trendi jatkuu seuraavalle vuodelle

➢

Kokonaispanoksessa nähdään selkeä muutos joulukuun 2016 poistojen vaikutuksen muuttuessa indeksissä

➢

Työpanosindeksissä nähdään, että työmäärä oli voimakkaassa laskussa vuoden 2015 lopulla, jonka jälkeen työmäärät ovat tasoittuneet.

Analyysin hyötypotentiaali
•

Ajantasainen tuottavuuden raportointi mahdollistaa nopeamman reagoinnin muutoksiin, ja siten hyödyntämään näitä strategisia mittareita
johtamisessa.

Tuottavuusanalyysin tuotosten päänäkymä, jossa esitetään
viimeisen toteutuneen ajanjakson tuottavuusindeksit (yläreuna)
sekä tuottavuusindeksien trendi viimeisen vuoden ajalta ja
niiden ennuste seuraaville 12 kk:lle.

Verohallinnon saldojen ennakointi analytiikan avulla
Mitä tehtiin?
Yhdistettiin Palkeiden tietoja henkilöstöstä verohallinnon
työajanseurannan [työtehopro] tietoihin ja saldopankkiin.
Tutkittiin eri tekijöiden yhteyttä saldokehitykseen visualisointien
ja analytiikan avulla. Havaittiin selkeä kuukausikohtainen sykli ja
yksikkökohtaisia eroja. Yksilöiden väliset erot saldokehityksessä
ovat kuitenkin suuria.

Analyysin hyötypotentiaali
Henkilöstökulut ovat lähes jokaisessa organisaatiossa erittäin
merkittävä menoerä. 5000 työntekijän verohallinnossa
henkilöstökulut ovat noin 250 miljoonaa euroa vuodessa.
Analysoimalla tietoja saldoista ja työajan kohdentumisesta
pystytään tuottamaan lisätietoa, jota johdolla ei muuten olisi
käytettävissään. Jos johto pystyy lisääntyneen ymmärryksen
avulla vähentämään työvoimakustannuksia, säästöpotentiaali on
merkittävä.

Tarkastelimme
yhtaikaa kymmenien
tekijöiden vaikutusta
saldokehitykseen.
Kuukausisyklin
vaikutus oli suurinta,
mutta myös muilla
tekijöillä oli jonkin
verran vaikutusta

Työaikapankkiin
kertyy lisää tunteja
maaliskuussa ja
syyskuussa, koska
saldoja leikattaisiin
muuten. Muina
kuukausina
saldopankin saldot
pienenevät, mutta
koko vuotta yhteensä
tarkastellen
pankkisaldot
kasvavat.

Sairauspoissaolojen ymmärrys ja ennakointi analytiikan avulla
Mitä tehtiin?
Yhdistettiin henkilötiedot ja työaikasaldot henkilöstön
esimiestyytyväisyyteen. Tarkasteltiin muuttujien
yhteisvaikutuksia sekä analytiikan mallinnuksen avulla että
visualisoinnin perusteella. Löydettiin poissaolojen kehittymiseen
vaikuttavia tekijöitä vaikutussuuntineen, kuten tyytyväisyys
esimieheen. Yhtälailla havaittiin tekijöitä, joilla ei näy olevan
selkeää vaikutusta poissaolojen syntyyn.
Analyysin hyötypotentiaali
Pitkistä sairauspoissaoloista aiheutuu kustannuksia sekä
liiketoiminnalle että henkilöstön hyvinvoinnille mm. tehtävien
uudelleen organisoinnin vuoksi. Taustatekijöiden ymmärtäminen
parantaa mahdollisuuksia poissaolojen ennaltaehkäisyyn
ylimääräisten kustannusten vähentämiseksi ja samalla
voimavarojen paremmalle kohdentamiselle.

Etätyöt ja työmatkat toimitilojen käytön ja toimitilakustannusten
näkökulmasta
Mitä haluttiin selvittää?
Etätyön ja työmatkojen vaikutus toimitilojen käyttöasteeseen ja
arvio toimitilakustannuksista henkilöstön läsnäolo huomioiden.
Kohteena toimistokäytössä olevat monitilaympäristöt
asiakasorganisaation kahdessa toimipaikassa.
Mitä tehtiin?
Selvitettiin toimipaikoittain henkilöstön etätyö-, työmatka- ja muut
poissaolomäärät päivä- ja kuukausitasolla vuoden 2017 tammilokakuun ajalta (aikaväli aiheuttaa lomien ylikorostumista, mikä
tasoittuisi kokonaisen kalenterivuoden tarkastelussa). Laskettiin
toimitilakustannukset/käytössä ollut työpiste ja /toimipaikassa
tehty htv-määräinen työpanos. Henkilöstön tilantarvetta
tarkasteltiin myös viikonpäivä- ja kuukausitasoilla.
Analyysin hyötypotentiaali
Kiinnittämällä huomiota toimitilaratkaisuissa myös henkilöstön
todelliseen tilantarpeeseen voidaan tilojen käyttöä tehostaa ja
tämän seurauksena mahdollisesti pienenevät
toimitilakustannukset vapauttavat rahaa varsinaiseen
ydintoimintaan.

Tietoja yhdistämällä havaittiin
mm. toimipaikan matala
käyttöaste (työpisteitä 55,
henkilöstöä keskim. 32).
Pylväsdiagrammi kuvaa
keskimääräistä kustannustasoa
/htv/kk ja /työpiste/kk
tarkastellulla aikavälillä (tammilokakuu 2017), kun
huomioidaan henkilöstön
paikallaolo ja toimipaikassa
tehty htv-määräinen työpanos.
• Htv-määräisen ja
toimipaikassa tehdyn
työpanoksen hinta on ollut
toimitilakustannuksina
keskimäärin 8265 e/kk.
• Toimipaikassa työskentelyn
vaatiman tilan (työpisteen)
hinta on ollut keskimäärin
652 e/kk.

Yhteenveto, miten tästä eteenpäin?
Haastattelujen ja tehtyjen pilottien antia hyödyntäen muodostetaan Palkeiden edistyneen analytiikan palvelukuvaukset.
Tarkoitus on toteuttaa vielä toinen pilotointikierros, jotta saadaan lisää esimerkkejä ja kokemusta talous- ja
henkilöstöhallinnon tietoihin pohjautuvasta analytiikasta.
Olemme kiinnostuneita kuulemaan ja toteuttamaan ratkaisuja haasteisiinne ja ideoihinne. Nämä voivat pohjautua joko jo
tehtyihin ja tunnistettuihin käyttötapauksiin tai kokonaan uusiin kysymyksiin.
Olemme saavuttaneet valmiudet tarjota kertaluonteisia ja jatkuvia analysointipalveluita. Ensimmäisessä vaiheessa
asiantuntijapalvelu tuottaa Ennakoivaa tuottavuusanalyysia, Työaikasaldojen ennakointia, Sairaspoissaolojen analyysia,
Kiinteistökustannusten analyysia sekä muita analyyseja asiakastarpeeseen.
Vuoden 2018 aikana kehitetään palvelun jakelukanavia, jotka mahdollistavat myös laajemman ja automaattisemman
analyysien hyödyntämisen.
2017 / 4. nelj.

1. Pilotit

2018 / 1. nelj.

2. Pilotit

Palvelun tuotteistaminen

2018 / 2. nelj.

2018 / 3.-4. nelj.

Analysointipalvelun tuotanto

Palvelukehitys jatkuu

Kehittyneet
jakelukanavat

Kiitos!
Lisätietoja Palkeiden verkkosivuilla
https://www.palkeet.fi/ajankohtaista/tiedosta-enemman-irti-analytiikalla.html

