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ottaa Kieku-

ratkaisu käyttöön 

ministeriöissä, 

virastoissa, 

laitoksissa ja 

palvelu-

keskuksessa 

toteuttaa 

Kieku-ratkaisu 

(prosessit ja 

järjestelmä)

Kieku-hankkeen 

tavoitteena:

Tehty 2016 Kaikki valmiina 2020

mahdollistaa 

osaamisen 

jakaminen 

valtionhallinnon 

sisällä

Kieku-ratkaisun tavoitteena:

parantaa valtion 

talous- ja 

henkilöstö-

hallinnon 

tuottavuutta 20 %

mahdollistaa 

yhtenäinen 

palvelutuotanto 

ja toiminnan 

kehittäminen 

palvelu-

keskuksessa

varmistaa talous-

ja henkilöstö-

hallinnon 

toimintojen ja 

tiedon laatu

tukea virastojen 

ydintoimintaa 

tarjoamalla 

ajantasaista tietoa 

taloudesta ja 

henkilöstöstä 

Osin tehty 2016 

Talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäminen valtionhallinnossa

Asiakkaat säästävät vuonna 2017 

lähes 6 miljoonaa euroa palvelumaksuista (noin 11 %) 



Tavoite jatkaa hyvää tuottavuuskasvua kaikissa palveluissa



Muutoksen ajurit

Asiakkaiden 

odotukset

Valtionhallinnon ja 

hallituksen 

odotukset

Globaalit

muutostrendit

• -

• Pirstaleisia palveluratkaisuja

• Laatuvirheitä ja järjestelmähäiriöitä

• Asiakkaan pallottelua

• Manuaalista työtä

• Siilomaista toimintatapaa

• Moderneja palveluratkaisuja ja mobiiliratkaisuja

• Palveluiden toimintavarmuutta, laatua ja sujuvuutta

• Uusia palveluita

• Automatisointia

• Käyttöliittymien ja asiakaspalvelun hyvää 

käyttäjäkokemusta

• Yhdessä kehittämistä

Vähemmän

Enemmän



Automatisointi on työn muutos



Robotit töissä Palkeissa - Tulevaisuus jo totta valtionhallinnossa

2017 otetaan käyttöön yhteensä 20
ohjelmistorobottia

• 10 % henkilöstöstä on koulutettu 
ohjelmistorobotiikan välineisiin

• Automatisaatiota vie eteenpäin 22 
henkilön virtuaalitiimi

• 10 robottia käyttövalmiina: 
palvelutuotannossa työskentelee 
tällä hetkellä 6 ohjelmistorobottia, 3 
on valmiudessa ja yksi testirobottina



Mitä työn muutos on ?

• Tietotyön ja digitalisaation aiheuttamaa muutosta, jossa työntekijät siirtyvät 

tietotyöntekijöiksi työskentelemään yhdessä digityöntekijöiden kanssa.

• Työn muutos tarkoittaa organisaation kulttuurin muutosta 

- päätöksenteon tempossa

- yhteistyön syvyydessä

- tavassa tehdä työtä (aika, paikka, työroolit ja työmenetelmät) 

- tiedon analysoinnissa ja sen kautta johtamisessa. 

• Muutosta tulee johtaa, se pitää viestiä selkeästi ja sille on luotava uusia 

pelisääntöjä. 

• Työn muutos on liiketoiminnan näkökulmasta välttämätön muutos, kasvun ja 

kehittymisen edellytys. 



Mitä uutta muutos on tuonut Palkeisiin?

• Työskentelytavan ja ajattelumallin muutos

• Nopea osaamisen kehittäminen

• Yhteistyö prosessin, palvelutuotannon ja 

välineosaajan kesken

• Avoin viestintä ja vuorovaikutus

• Läpinäkyvyys liiketoimintaan

• Kokeilua ja epävarmuuden sietämistä: 

kaikkea ei voi suunnitella!

Näitä taitoja tarvitaan:
• Talous- ja henkilöstöhallinnon laaja osaaminen

• Prosessin määrittely ja kuvaaminen

• Prosessien kehittäminen

• Innovointiosaaminen

• Ketterät työmenetelmät

• Systeemiajattelu

• Prosessien monitorointi ja analysointi

• Automatisoinnin välineiden osaaminen

• Tuotannon järjestelmien osaaminen

• Koulutusta

• RPA Academy koulutus: 44 henkilöä

• UiPath verkko-oppimisympäristö: 50 lisenssiä

• Winshuttle, Access ja Visual Basic -koulutusta 

tarpeen mukaan



• Ohjelmistorobotit käyttävät tietokonetta työntekijän sijaan ja ne voivat 

esimerkiksi:

• katsella ja tulkita tekstiä ja kuvia.

• liikuttaa hiirtä ja painaa nappuloita.

• kirjoittaa tekstiä ja numeroita.

• tarkistaa, muokata ja prosessoida informaatiota.

• Tekevät töitä 24/7 ilman taukoja.

• Käyttävät useita IT-järjestelmiä loppukäyttäjän tavoin.

• Käyttöönotto ei vaadi muutoksia olemassa oleviin IT-järjestelmiin.

• Ohjelmoidaan “työssä oppimisen” tavoin rutiineihin ja poikkeusten 

hallintaan.

• Työskentelevät määriteltyjen sääntöjen mukaisesti.

• Tulevaisuudessa tilastollinen analyysi, koneoppiminen ja tekoäly 

tehostavat robotiikkaa.

Ohjelmistorobotit
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Miten tuotantoprosessin automatisointi näkyy 

palvelutuotannossa?

2. Kohteen pilkkominen

automatisoinnille ja 

välinevalinta (RPA / 

Winshuttle / MS Access

/ sovelluskehitys) 

1. Automatisoinnin 

kohteiden kartoitus,

luokittelu ja priorisointi

prosessin ja palvelutuotannon 

näkökulmasta.

3. Tehtävän määrittely 

välineelle palvelutuotannon 

näkökulmasta huomioiden 

prosessien kehittämisen

(prosessikuvaukset, työohjeet)

4. Tehtävän testaus pilottiasiakkailla

Kokemusten kerääminen 

palvelu- sekä projektiryhmältä.

5. Käyttöönoton laajennus tuotantoon. 

Prosessikuvausten ja työohjeiden 

päivitys sekä prosessin/tehtävänmittaus

ja analysointi 

Palvelu-
tuotannon 
prosessit



Toimitusprojekti oli aito oppimiskokemus

Palvelussuhteen tietojen tarkastus

Ostolaskujen numerotarkastus ja sisältövaatimusten tarkastus

Poissaolotietojen tallennus nimikirjalle

Toimittajarekisterin ylläpito

Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu HuhtikuuMaaliskuu



Automatisoitavien kohteiden valinta

Liiketoimintanäkökulma

- Tuottavuusvaikutusarviot

- Manuaalityön volyymit

Henkilöstöltä tulevat 
ehdotukset

- ”Onks tässä järkee” ja 

- Ilmoita rutiinitehtäviä -kampanjat 
intranetissä

- Käyttöönoton ja leanin yhteydessä
huomatut uudet kohteet  

Asiakkailta tulevat ehdotukset

- Yhteistyöryhmät

- Spontaanit ehdotukset



Wanted…..

Esimerkkejä käyttökohteista

• Palvelussuhteen

hallinta ja 

palkanlaskenta

• Palvelusuhteen tietojen vertailu SAP-tietokannan ja 

palkanlaskennan komponenttien välillä

• Poissaolotietojen tallentaminen nimikirjatietoihin

• Verokorttitietojen tarkastus

• Palkanajojen ajastus

• Palkkiomaksatus

• Hankinnasta

maksuun

• Menotositteiden numerotarkastus ja 

sisältövaatimusten tarkastus

• Menotositteiden reititys

• Toimittajarekisterin ylläpito

• Tiliotteiden täsmäytys kirjanpitoon

• Maksuliikenne/ lähettyjen aineistojen täsmäytys 

pankin tiliotteeseen

• Tapahtumanhallinta • Järjestelmien salasanojen resetointi

• Asiakastukipyyntöjen lajittelu

Tehtävät ja prosessit, 

jotka

ovat määriteltyjä, 

toistettavia, 

sääntöpohjaisia ja 

tietokonepohjaisia

suorittavat esim. 

etsintää, hakua, 

yhdistelyä, päivitystä tai 

tiedon tarkastusta

käyttävät yhtä tai 

useampaa järjestelmää 

tehtävän suorittamiseen 

ja jossa syötteet ovat 

sähköisessä muodossa



Digityöntekijän koeaika - PILOTOINTI



Määrittelyä…

Toteutus...

https://dreambroker.com/channel/bql26loj/dwc09399


Numero-

tarkastus
Reititys Täsmäytys

Maksa-

tus

Kirjan-

pito

Yhteistyö talouspalvelusihteeri & digityöntekijä

Numero-

tarkastus
Reititys Täsmäytys

Numero-

tarkastus
Reititys Täsmäytys

n. 70 % laskuista,

11 s/lasku

Arvio > 50 % reititettävistä,

tarkastuksen yhteydessä
Arvio > 90 % 

täsmäytyksistä,

Numero-

Tarkastus,

poikkeamat

Reititys,

poikkeamat

Täsmäytys,

poikkeamat



Työskentelyajan muutos

12

3

6

9

8-16

8 h
12

3

6

9

24 h

Manuaalityö Automatisointi

Robotti aloittaa

työpäivänsä         

klo 00.15

Robotti lopettaa

työpäivänsä 

klo n. 9.00

Lähikuukausina robotti  työskentelee

myös työpäivän aikana



Digityöntekijä auttaa myös asiakkaita

Case: suoritusarvioinnin heko-%:n muutoksen 

ilmoittaminen virkamiehelle

• Asiakkaan henkilöiden

1. palvelussuhteen palkkalaji muutetaan Winshuttle- ajolla SAP 

HCM:ään,

2. jonka jälkeen robotti ilmoittaa heko-% muutoksesta henkilölle 

sähköpostilla.
• Robotti lähetti viraston henkilöstöyksikön puolesta 264 

sähköpostia ja kopiot asiakkaan  henkilöstöpalvelujen 

virkapostiin. Koko ajon kesto oli 37 s.



Muutos ei ole IT- vaan                             

liiketoimintalähtöinen muutos: 

kysymys on prosessien kehittämisestä ja                          

uudelleen määrittelystä
•Näkemys siitä, mitä automatisoidaan ja miten automatisoidaan 

korostuu toimeenpanon kokonaisohjauksessa  

Muutoksesta kannattaa viestiä avoimesti ja                      

osallistaa henkilöstö

RPA nähdään positiivisena (mekaaninen työ poistuu), mutta 

työn muutos ja väheneminen herättävät epävarmuutta

Verkoston kautta oppiminen, 

kokemusten jakaminen

Hyötyjen aikaansaaminen edellyttää ennakoivia 

päätöksiä ja niiden toimeenpanoa organisaation 

resurssisuunnittelussa (HR & HRD mukana)

.      Muutos, joka tulee johtaa ja dialogiin osallistua koko henkilöstö. 



Tuloksia 03/2017

Laatu +++

Laatuerot manuaalityössä näkyväksi

Robotti tekee työt systemaattisesti ja 
samalla laadulla

Nopeus ++
Perusjärjestelmät vaikuttavat robotin 

työskentelynopeuteen 

Läpimenoajat lyhentyneet:

hepa-pilotti: 4 min 30 s -> 1 min 15 s

hama-pilotti: 31 s - > 11 s

Volyymien myötä nähdään todelliset 
läpimenoajat 

Robotiikan investointi 900 000 €

Hinta/robotti keskimäärin 15 000 €/v

Kustannukset

Business case suunniteltu, 

ensimmäinen tarkastelu
tehdään Q4/2017

Liiketoimintavaikutus

Työn muutos

Valmistautuminen pitkällä

Seurattava osa-alue vuonna 
2017



Kiitokset!

Menestystä omalle digimatkallenne!


