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Pienkehitys

Pienkehitys (2017 mennessä)

• vastuunjaon täsmentäminen virastojen ja Palkeiden välillä

• prosessien kehittäminen ja vakiinnuttaminen niin

virastoissa kuin Palkeissa

• uusi, parempi käyttöliittymä virkamiehille ja esimiehille,

mobiilitoiminnallisuudet

• seurantakohdemallin arviointi ja kehittäminen.

Tehostaminen ja käytettävyyden kehittäminen (2019 

mennessä)

• hankintojen digitalisointi

• HR-johtamisen selvityksen edellyttämät muutokset

• kirjanpidon siirto Palkeisiin

• keskuskirjanpidon uudistus ja tietopohjan täydentäminen

Puolustusvoimien tiedoilla

• Kiekun tuki- ja ylläpitopalveluiden kilpailutus

• robotiikan hyödyntäminen

• paperiprosesseista luopuminen (käyttöön sähköinen

arkistointi).

Merkittävät innovaatiot (2020 alkaen)

• tiedonkäsittelyn tehostaminen analytiikan avulla (SAP

HANA ja S4/HANA)

• osaamisen johtamisen uudistus (SAP Success Factors)

• henkilöstöpalveluiden kokoaminen

• suunnitelmista tuloksiin -prosessin kehittäminen

• Kieku-järjestelmän tietojen hyödyntäminen talous- ja

henkilöstöhallinnon ulkopuolella.
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Pienkehittämisen painopisteet valittu teitä 
kuunnellen

kehitysehdotukset

Palkeiden 
asiakastyytyväisyyskysely 

Kieku-ratkaisun 
kehittämisen aivoriihi 

(Fountain Park)

turvasektorin tapaamiset

tutkimuslaitosten palaute

Tärkeimmät kehittämiskohteet

• Raportoinnin kehittäminen

• Prosessien yhtenäistäminen virastoissa

• Kiekun käyttöliittymän kehittäminen

• Virastojen osallistuminen palveluiden kehittämiseen

• Kumppanuuksien kehittäminen ja kokonaisuuksien hallinta
Palkeissa

• Kehitysehdotusten ja ongelmakohtien nopeampi käsittely

• AT-palvelukanavan kehittäminen Palkeiden kanssa

• Kiekun toimintavarmuuden parantaminen

• Järjestelmän tulee ohjata käyttäjää paremmin

• Rajapinnat ja vastuut selviksi viraston ja Palkeiden välillä
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Kieku- ja Rondo-järjestelmien 

omistajuus ja pienkehittäminen 

siirtyvät Valtiokonttorista 

Palkeille.



Kiekun pienkehittäminen siirtyy Palkeille – mitä 
se tarkoittaa?

• Pienkehittämistä tehdään keskitetyllä rahoituksella jatkossakin.

- Kiekun pienkehitykseen saatu 1,6 milj. € määräraha vuosille 2016–2017

- Kiekun pienkehitykseen suunniteltu n. 1,5 milj. € lisämäärärahan hakemista

• Palkeiden budjetissa on varattu tietojärjestelmien jatkuvaan ylläpitoon 2-3 milj.

€, joka katetaan käyttömaksuilla.

• Miten virastot osallistuvat kehittämiseen?

- Virastojen kehittämisehdotukset Palkeiden kautta, kuten tähänkin saakka.

- Tahtotila löytää uudistuneita keinoja kehittämistarpeiden läpi käyntiin ja 

priorisointiin mm. osana Kiekun ohjausmallin kehittämistä.
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Kiekun pienkehittäminen: 
käytettävyyden ja raportoinnin parantaminen
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Osa-alue Toimenpidekokonaisuus 2016 2017

Käytettävyyden 

parantaminen

Työajan kohdennuslomakkeen (CATS) kehittäminen 80 % 20 %

Uusi, parempi käyttöliittymä virkamiehille ja esimiehille 40 % 60 %

Ammattikäyttäjän käyttöliittymän parantaminen 

(Screen personas)

40 % 60 %

Vuosilomasuunnittelun tuotepiirteiden jatkokehittäminen 30 % 70 %

Ruotsin- ja englanninkieliset versiot Kieku-portaalista 80 % 20 %

SAP-perusjärjestelmän jatkokehittäminen 90 % 10 %

Raportoinnin 

parantaminen

Raportoinnin visuaalisuuden ja yhdistettävyyden 

parantaminen

70 % 30 %

Hallinnonala- ja konserniraportointi 20 % 80 %

TaKP-tilihierarkiankäytön selkeyttäminen talousarvion 

seurantaan liittyvillä raporteilla.

0 % 100 %

Työaikapankkien raportointi 100 % 0 %

BI-sovelluksen versiokorotus 100 % 0 %

BI-arkistointi, tekniset taulut 100 % 0 %



Kiekun pienkehittäminen: 
automaatiotason nosto
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Osa-alue Toimenpidekokonaisuus 2016 2017

Automaatiotason 

nosto

Nimikirjan kehittäminen 30 % 70 %

Osakirjanpitojen täsmäytysten 

tehostaminen ja automatisointi

20 % 80 %

Palveluaikalaskennan käytettävyyden 

parantaminen

30 % 70 %

Palkka-ajojen kehittäminen 70 % 30 %

Palkanlaskennan kehittäminen 85 % 15 %

Henkilöstöhallinnon sähköisten 

lomakkeiden kehittäminen

80 % 20 %

Organisaatiomuutosten automaation 

lisääminen (OM/PA-integraatio ja 

massamuutosten toteutus)

10 % 90 %

Verottajan vuosi-ilmoituksen 

toimitusprosessin täsmennys 

100 % 0 %

Selvitys päätösasiakirjojen siirrosta 

sähke-normien mukaisiin 

arkistoratkaisuihin

Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto 

esittely- ja päätösasioissa

0 % 20 %

Toimenpidekokonaisuus 2016 2017

Työvuorosuunnittelun kehittäminen 15 % 85 %

Ajanhallinnan toiminnallisuuksien

kehittäminen, jotka lisäävät automaatiota 

laskennassa ja tietojen haussa.

60 % 40 %

Maksuajojen automatisointi / 

tehostaminen

0 % 100 %

Perustietojen tallennuksen/ylläpidon 

tehostaminen. Älykkäät lomakkeet 

kaksinkertaisen tekemisen sijaan

20 % 80 %

Laskutuksen tehostaminen 30 % 70 %

Käyttövaltuushallinnan automaatio:

esimiesten ja ammattikäyttäjien 

käyttövaltuushallinnan automatisointi, 

määräaikaisten jatkot



Kiekun pienkehittäminen: säädösten ja sopimusten 
mukaisuus, tietosisällön täydentäminen
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Osa-alue Toimenpidekokonaisuus 2016 2017

Säädösten ja 

sopimusten 

mukaisuus

Työehtojen muutokset, jotka voimaan 2017 alussa 80 % 20 %

Kansainvälisen viitenumeron käsittelyn 

mahdollistaminen

30 % 70 %

Viivästyskorkolaskutuksen automaatio 100 % 0 %

Tietosisällön 

täydentäminen

Puolustusvoimien taloustietojen siirto Kiekuun 20 % 80 %

Puolustusvoimien henkilöstötietojen siirto Kiekuun 0 % 20 %

Huoltovarmuusrahaston tiedot Kiekuun 20 % 80 %


