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>Matka- ja kuluhallinnan ajankohtaiset

>Robotiikan hyödyntäminen

>Uusien rekrytointipalvelujen

pilotointi



Ajankohtaista matka- ja kuluhallinnasta



Mitä uutta matka- ja kuluhallinnassa 2017?

• Matkustusprosessin kehittäminen jatkuu

• Matka- ja kuluhallinnan palvelu kustannustehokkaammaksi ja 

käyttäjäystävällisemmäksi

• Uusia, odotettuja toimintatapoja ja toiminnallisuuksia käyttöön

Laskun tekeminen 

suoraan toiselle valtion 

organisaatiolle

Mobiilikäyttö kaikkeen matkustajan 

toimintoon, asiatarkastukseen ja 

hyväksyntään

Raportoinnin 

uudistuminen

Kuittien skannaamisen ja liittämisen 

väheneminen 
(valtion maksuaikakorttiostot ja matkatiliostot)

M2 Blue



• Uudenlainen käyttöjärjestelmä

• Käyttäjäystävällinen 

• Käyttöönotto 1.11.2017

• Perehdytykset/koulutukset 

käyttäjäryhmittäin

- Matkustajille koulutusvideoita

- Matkasihteerit Skype-tilaisuudet

- Raportointi

M2 Blue ja käyttöönotto



Kirjaudu M2 

Mobiiliin

Valitse 

liitteet
Ota kuva

Lisää 

halutessasi 

selite

Kohdista 

matkalaskulle tai et

Lähtetä M2:een VALMISTA

Miten liitän liitteen M2 Mobiilissa?

M2 Mobiilin käyttöön tarvitaan älypuhelin, jossa on kamera, GPS-paikannin sekä toimiva datayhteys. Puhelimen käyttöjärjestelmän tulee olla iOS 7.0 tai uudempi, Android 2.2. tai 

uudempi tai Windows Phone 8.0 tai uudempi. 

Ohjeet M2 Mobiilin käyttöönottoon ja käyttöön löytyvät M2-järjestelmän etusivulta kohdasta Ohjeet.



Tuotantoprosessien automatisointi



Ohjelmisto-

robotiikka 

(RPA = Robotic 

Process 

Automation)

Digitalisaation 

vaikutus 

työelämän 

muutokseen

Tuotantoprosessien automatisointi

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet

Palkeet strategia 2020: Prosessien automatisointi

Muut 

automati-

soinnin 

välineet 

Prosessien 

monitorointi ja 

analysointi

Tietoarkkitehtuuri
Tiedon hallinta ja 

tietovirtojen optimointi

Tietojärjestelmä-

arkkitehtuuri
Tietojärjestelmäsalkku

Teknologia-

arkkitehtuuri
Rajapinnat ja tietoliikenne

Toiminta-arkkitehtuuri
Prosessit, palvelut, 

sidosryhmät

Oppimisen näkökulma RPA-

verkostojen ja 

sidosryhmäyhteistyön kautta

Työkulttuurin ja 

työtehtävien muutos, 

kyvykkyyksien muutos



Palkeiden eteneminen 

Tiedon keruu ja 
esiselvitys

Hallituksen kärkihanke, 
hankintavaihe,

määrittely

Käyttöönottoprojekti

Osaamisen kasvatus

Määrittely jatkuu

Tuotantokäytön 
laajennukset vaiheittain

Työn muutos

Osaamisen 
vahvistaminen

Ohjausmalli

Automatisointi jatkuu….

Työ muuttuu 

Manuaalityö vähenee

Syksy 2015                    Vuosi 2016                            Vuosi 2017                                 Vuosi 2018



Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto 
(alustava aikataulu)

Q1 / 2017

Tammi-maaliskuu

Q2 / 2017

Huhti-kesäkuu

HR- ja 

palkan-

laskenta-

palvelut

Hankinnasta 

maksuun

HR1 Tulli ja  Vero

Ha1 Vero

HR1 Palkeet

Ha 1: Menotositteiden numerotarkastus ja

sisältövaatimusten tarkastus

Ha 2: Toimittajarekisterin ylläpito

HR 1: Palvelusuhteen tietojen vertailu SAP-tietokannan ja  

palkanlaskennan komponenttien välillä

HR 2: Poissaolotietojen tallentaminen nimikirjatietoihin

Ha1 Palkeet

Ha1 Muut asiakkaat 

vaiheittain

HR2 Palkeet

HR2 Muut 

asiakkaat 

vaiheittain

Ha2 Palkeet

Ha2 Muut 

asiakkaat 

vaiheittain

Seuraavat toteutukset

Seuko 1-

&2 

päivitysKirjanpito

Näkymä automatisoinnin 

vaikutuksista työn 

muutokselle palveluryhmissä

HR1 Muut asiakkaat 

vaiheittain
Seuraavat toteutukset



Määrittelyä…

Toteutus...

https://dreambroker.com/channel/bql26loj/h5o3s0xg


Osaamisen kasvattaminen

• RPA Academy 10/2016: 21 henkilöä, joista 8 koodaajaa

• RPA Academy 2/2017: 20 henkilöä, joista 7 tulevaa koodaajaa

• UiPath-oppimisympäristö Valamis(Arcusys): 50 lisenssiä, joista X tulevaa 

koodaajaa

Yhteensä 91 ohjelmistorobotiikan asiantuntijaa

• Access- ja Winshuttle täydennyskoulutusta

Kyvykkyydet:
• 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



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



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



Opittua tähän mennessä…

• Käyttöpalvelun toteuttamiselle varattava 3-4 kk aikaa ennen toteutusprojektin aloittamista

• Muutos ei ole IT- vaan liiketoimintalähtöinen muutos: kysymys on prosessien kehittämisestä ja uudelleen 
määrittelystä

• Näkemys siitä, mitä automatisoidaan ja miten automatisoidaan korostuu toimeenpanon kokonaisohjauksessa  

• RPA-teknologian kypsyys on riittävä prosessien automatisoinnille ja se on kehittyvää teknologiaa

• RPA on yksi vaihtoehto järjestelmien kehittämiselle

• Käyttöönotto edellyttää

• Prosessit ja työnkulku ovat hyvin dokumentoituja ja kuvattuja

• Prosessien tietosisällöt ovat standardoidut

• Projektiin tarvitaan työtehtävien, prosessien sekä työvälineiden osaajia

• Hallittua tuotantoon siirtoa ja ohjausta sekä työprosessien muutoksen tukea

• 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)

• Kyse on työn, johtamisen, työkulttuurin muutoksesta. Muutoksesta, joka tulee johtaa ja dialogiin osallistua koko 
henkilöstö. 



Kokemuksia uusien rekrytointipalveluiden pilotoinnista



Rekrytointipalvelu

Rekrytointitarve, 

palvelun tilaus 

Aikataulu ja 

suunnittelu
Hakuilmoitus

Hakijoiden tiedustelut 

hakuaikana

Rekrytointiehdotus ja 

päätös

Haastattelut ja 

arvioinnit

Suositus 

haastateltavista ja 

haastattelujen 

sopiminen

Hakemusten käsittely

Valinnan tuloksesta 

tiedottaminen 

Rekrytoinnin 

raportointi

Järjestelmien käytön 

tuki ja ohjaus 
Päätöskeskustelu

Palvelu voidaan ottaa käyttöön joko 

kokonaisuudessaan tai vain tietyt osa-alueet

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä 

asiakkuus-

päällikköön 

ja kysy lisää!



Kiitos!


