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KIEKU-Raportoinnin ja analysointipalveluiden kehittäminen



Raportoinnin kehittäminen 2018

Keskeinen kehittämisen kohde on BI-raportoinnin uudistaminen SAP Business objectsilla (SAP BO)

SAP BO -käyttöönoton laajuuden 

suunnittelu

2018 / 1. nelj. 2018 / 2. nelj.

Raportoinnin uudistamisen 

aloittaminen SAP BO:lla, 

Priorisoitujen raporttien 

osalta 

2018 / 3. nelj.

SAP BW on hana -käyttöönotto

2018 / 4. nelj.- 2019 / 2. nelj.

SAP BO –raportoinnin määrittely

• Raportointia kehitetään ottamalla käyttöön SAP BO -työväline, joka mahdollistaa SAP:n uusimpien 

raportointimahdollisuuksien (mm. visuaaliset työpöydät) hyödyntämisen. 

• SAP BO voidaan ottaa käyttöön, kun tietovarasto on uudistettu  SAP Hana -teknologialla. 

• SAP Hana -uudistus kestää testausvaiheet mukaan lukien elokuun loppuun 2018. Uudistus parantaa 

nykyraportoinnin suorituskykyä.

• Kun tietovarasto on uudistettu, päästään varsinaisesti uudistamaan raportointi SAP BO:ta hyödyntäen.

• Alkuvuonna 2018 valmistellaan SAP BO:n käyttöönottoa tarkentamalla asiakastarpeita ja sitä, miten SAP BO:n

avulla niihin voidaan vastata. 

• Asiakkaat ovat mukana SAP BO -käyttöönottovaiheessa piloteissa ja esittelyissä.

SAP BO –esimiehen työpöytä määrittely

SAP BW on Hana -piirteet käyttöön



SAP BO, DEMO

Seuranta- ja vertailuraportti, suppea 



Muuta ajankohtaista

• Latausten tehostaminen

- toimenpiteitä tehty, mm. poissa- ja läsnäolotietojen latauksiin vuosirajaukset (ladataan kuluva 

ja edellinen vuosi), projektihierarkian lataukseen muutos, latauksen kesto muuttunut 5 h -> 5 

min

- tehostamistoimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan edelleen yhteistyössä toimittajan kanssa.

• Poissaoloraportit käytettävissä koko päivän (muutos lataukseen siten, että edellisen 

päivän lataustiedot ovat käytettävissä siihen asti, että uusi lataus valmistuu)

- Esimies-oikeuksilla raportti saattaa olla tyhjä aamusta, jos IDM-tietojen lataus on vielä kesken.

• Tulossa muutos HTV-ajoon

- HTV-ajo ajetaan jatkossa kerran kuukaudessa, tiedot BI:llä seuraavan kuukauden 1. päivä

- HTV-ajo ajetaan kuluvalta ja edelliseltä kuukaudelta -> HTV-lukuihin mukaan myös 

takautuvasti tehtyjä tapahtumia -> oikeammat HTV-luvut



Analysointipalveluiden kehittämisen yleiskuvaus
Lisäpalvelu saatavilla toisella vuosineljänneksellä

• Analysointipalveluiden tarkoituksena on syventää tukea jota Palkeet tarjoaa asiakkaan tietoon perustuvaan päätöksentekoon ja johtamiseen.

• 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. 

• Palkeet tarjoaa asiantuntijoiden osaamisen asiakkaan käyttöön. Palkeiden data-analyysiosaamisen avulla voidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa 

tuottaa vastauksia asiakkaan tietotarpeisiin.

• Analyytikkopalveluiden tuottamiseen tarvitaan palvelun nimen mukaisesti asiantuntijatyötä. Analyytikkopalvelut pitävät sisällään analysointi-, 

konsultointi- ja koordinointityyppisiä palveluita.

Analysointipalvelut laajentavat Palkeiden asiantuntijapalveluiden palveluvalikoimaa edistyneen 

analytiikan sovelluksiin.



Esimerkkejä käyttötapauksista

Aiemmin toteutetut käyttötapaukset kerätään käyttötapauskirjastoon, jota hyödynnetään tulevien 

käyttötapauksen toteuttamisessa.

• Ensimmäiset pilotoidut analysointipalvelut

- Kokonaistuottavuusmittauksen kehittäminen, tuottavuuden läpinäkyvyys 

vuoden sisäisellä tasolla ja ennakointi

- Kiinteistöjen käyttöasteen ja kiinteistökustannusten analysointi ja ennakointi

- Työaikasaldojen analysointi ja ennakointi

- Sairauspoissaolojen ymmärrys ja ennakointi

- Palveluiden tuottojen analysointi ja ennakointi

• Muita esimerkkejä käyttötapauksista

- Tiedon laadun ongelmien automaattinen tunnistaminen ja työnajan 

kohdentamisen benchmark-analyysi, joka tukisi hyviä kirjauskäytäntöjä

- Talouden ennakointi ja budjetoinnin tukeminen ennusteilla

- Digitalisoinnin vaikutukset prosessien työmäärään, kustannuksiin ja 

tuottavuuteen

- HTV-määrien ennustaminen ja skenariointi

- Työntekijöiden kuormituksen ennakointi esimerkiksi esimiehen työpöydällä

- Työvoiman kysynnän ymmärtäminen ja ennakointi

- Hankinnasta maksuun prosessin analyysi

- Hankintojen analysointiin itsepalveluraportointipalvelu

- Hallintotietojen tietokanta ja analysointialusta



Matka- ja kuluhallinnan kehittäminen vuonna 2018



Kehittämiskohteet 2018

X

Matkustusprosessin kehittäminen jatkuu

Raportoinnin kehittäminen

Matkalaskun käsittelyn automatisointi

Kuitittomuuden edistäminen 

Pysyvä matkamääräys



Kehittämiskohteet 2018 – tavoitteet ja tilanne

Raportoinnin uudistuminen
• Uusi raportointityökalu käyttöön

• Tutut vakioraportit säilyvät

Pysyvä matkamääräys 
• Mahdollista laatia suoraan M2:een

• Määritelty pysyvän matkamääräyksen 

vähimmäissisältö

Matkalaskun käsittelyn automatisointi 
• Tehostaa matkustusprosessia

• Käyttöönotto vaiheittain

Valtion matkustusohje
• Toimintatapaohje matkalaskun käsittelyyn 

• Ei korvaa viraston omaa matkustusohjetta

Tunnethan jo

M2 Mobiilin! 

e-kuitti maksuaikakortti- ja matkatiliostoista
• Oston kuittitietojen rakenteinen tieto laskuille

• Edistetään kuitittomuutta vaiheittain



M2 Mobiilin käyttömahdollisuudet

Ajokilometrien 

seuraaminen ja lähettäminen 

kilometriveloitukselle

Suunnitelmien ja 

laskujen tilanne

Liitteiden lähettäminen 

ja liittäminen laskulle jo 

matkan aikana 

Suunnitelmien ja 

laskujen tekeminen

Suunnitelmien ja 

laskujen hyväksyminen Varmista oman 

virastosi linjaus 

mobiilin käytöstä



Ajankohtaista Handista



Handi –palvelun toteutus ja käyttöönotto

Toteutus- ja tuotteistusvaihe

• Määrittelydokumentti valmistui tammikuun alussa. Dokumentti toimitettiin 

asiakastyöryhmälle, jonka kommentit on saatu

• Dokumentti käännetään suomenkielelle, jonka jälkeen palvelun kuvaus 

toimitetaan kaikille kirjanpitoyksiköille. Aikataulutavoite on maaliskuun aikana

• Testaus on käynnissä testiympäristössä ja valtion tuotantoympäristön tekninen 

toteutus alkaa ensi viikolla

Käyttöönottovaihe

• Kirjanpitoyksikkökohtainen käyttöönottoaikataulu julkaistiin myös 

tammikuussa. Aikataulu löytyy Palkeiden www-sivuilta



Käyttöönotto: Esimerkki 3 kk:n roll-

outista
Tehtävät

Valmisteluvaihe: ennakkomateriaalit ja 

ohjeistava Skyke-kokous

Projektin kickoff

Asiakaskohtainen määrittely

Asiakaskohtainen toteutus

Testaajien koulutus

Testaus

Tuotannon aloituksen hyväksyntä

Siirto tuotantoon

Loppukäyttäjien koulutus

Tuotannon aloitus

Rondon tyhjennys

Tehostettu tuki ja projektin päätös

Asiakohtaiset määrittelyt + 

liittymät

Toteutusvaihe

Syyskuu Lokakuu MarraskuuElokuu

Koul

utus

Valmisteluvaiheen 

tehtävät

Joulukuu

Testaus Testaus

Koul

utus

= Palkeet

= KPY

= SoftCo

päävastuullinen



Palvelut uudistuvat



1. 

Hankintojen 

suunnittelu

2.

Kilpailutus

3. Sopimus-

tietojen

hallinta

4.

Katalogien

hallinta

5. 

Tilaaminen

6.

Ostolaskujen

käsittely

7. 

Arkistointi
8. Vastik-

keettomat

menot

9. Käyttö-

valtuus-

hallinta

10. 

Raportointi

Annamme teknistä tukea Handi-palvelun sekä 
suunnittelun järjestelmien yhteen toimivuuteen.

1. Hankintojen suunnittelu

Varmistamme Handi- ja Hanki-palvelujen teknisen 
yhteen toimivuuden

2. Kilpailutus

Otamme vastaan ja luokittelemme sopimukset ja 
hallinnoimme automaatiosäännöstöjä.

3. Sopimustietojen  hallinta

Tuemme Handi-palvelua käyttäviä toimittajia, 
julkaisemme katalogit Handi-palvelussa sovitusti.

4. Katalogien hallinta

Huolehdimme, että tilaus etenee. Tuemme 
tarvittaessa tilaajia ja toimittajia

5. Tilaaminen

Varmistamme laskujen automaattisen ja oikean 
kohdistumisen

6. Ostolaskujen käsittely

• Ylläpidämme arkiston rakennetta ja  
varmistamme, että aineistot arkistoituvat 
automaattisesti.

7. Arkistointi

Huolehdimme, että maksut, jotka eivät liity 
sopimuksiin tai tilauksiin, tulevat käsittelyyn. 

8. Vastikkeettomat menot

Huolehdimme, että palvelun käyttäjät voivat toimia 
roolinsa mukaan vaivattomasti ja turvallisesti. 

9. Käyttövaltuushallinta

Tuemme asiakkaita raportointitoiminnallisuuden 
hyödyntämisessä.

10. Raportointi



Kiitos!


