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Missä ollaan nyt?

• Kieku- ratkaisun
omistajuus siirtyi
Palkeille

• Aiheutti muutoksia
toiminta- ja 
hallintamalleihin

• Kieku työllistää
edelleen merkittävän
määrän asiantuntijoita
CGI:llä

2017 



Alustava kehitysaikataulu vuodelle 2018

4 pääjulkaisua kalenterivuodessa

Julkaisu (muutosehdotukset, tuotannon virhekorjaukset) Ylläpitojulkaisu (tuotannon ja tuotekehityksen virhekorjaukset)

Kieku 18.1 (23.2.2018)

Toteutus 19.1. Testaus 16.2.

Kieku 18.2 (11.5.2018)

Toteutus 6.4. Testaus 4.5.Sisällön kokoaminen 6.4.

Kieku 18.2.1 
(15.6.2018)

Kieku 18.3 (14.9.2018)

Toteutus 10.8. Testaus 7.9.Sisällön kokoaminen 1.6.

Kieku 18.3.1 
(19.10.2018)

Kieku 18.4 (30.11.2018)

Toteutus 26.10. Testaus 23.11.Sisällön kokoaminen 21.9.

Kieku 18.4.1 
(14.12.2018)



Tulossa seuraavissa
julkaisuissa
• Suorituskykyparannuksia 

lomakalenterissa
• Ajanhallinnan käyttöliittymämuutos –

merkittäviä käyttöliittymämuutoksia  
loppukäyttäjille ja myös 
ammattikäyttäjille 

• Työajankohdennukseen käyttöä 
helpottavia käyttöliittymämuutoksia 

• Lisää toiminnallisuuksia Mobiili-Kiekuun



Kieku-ratkaisun päälle on 
rakennettu uusi
päätelaiteriippumaton
käyttöliittymä, jonka
avulla virkamies voi
suorittaa Kiekuun liittyviä
tehtäviä missä vain –
milloin vain. 

Mobiili-Kieku



Mobiili-Kiekun kehittämisessä  hyödynnettiin:

• Ketterää kehittämistä 
• Palvelumuotoilua
• Loppukäyttäjien mukaan ottamista 

kehittämiseen - Loppukäyttäjäraati



1) Loppukäyttäjien
palaute

2) Ketterämpiä 
prosesseja ja 
päätöksentekoa

3) Yhteistä
innovointia

Avainasiat Kiekun
jatkokehittämisessä: 



Lähtötaso

Tehostuminen

Vaikuttavuuden 
paraneminen

Uudistuminen
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Toinen aalto

Merkittävät kehittämishankkeet (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.

Pienkehitys (2017 mennessä) 
• vastuunjaon täsmentäminen virastojen ja Palkeiden välillä 
• prosessien kehittäminen ja vakiinnuttaminen niin virastoissa kuin 
Palkeissa 
• uusi, parempi käyttöliittymä virkamiehille ja esimiehille, mobiili-
toiminnallisuudet
• 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).

Kehittämissuunnitelma

1

2

3
Lähde: Yhteinen Kiekumme – loppuraportti



Digitalisaatio mahdollistaa 
helppouden 

• Saumaton
käyttäjäkokemus

• Palveluiden personointi

• Tehokkuus alentaa
kustannuksia



Kiitos
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