Yhteinen Kiekumme

Kieku-hanke 2008–2016
• Valtiolle yhteinen ratkaisu
henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin:
yhtenäiset prosessit,
vakioitu tapa käyttää
palvelukeskus-palveluita,
näitä tukevat tietorakenteet
ja tietojärjestelmä.
• Yleisesti käytetty
teknologia mahdollistaa
jatkokehittämisen ja
toiminnallisuuden
laajentamisen.
• Kieku-ratkaisun elinkaariodotus 2030-luvulle
saakka.
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• Ulkoinen arvioija: hanke viety hyvin
läpi. Vaiheen 2 käyttöönottoerät viety
tuotantoon aikataulussa. Hankkeen
alkuperäinen budjetti oli 125 miljoonaa
euroa ja toteuma 127,1 miljoonaa
euroa.
• Taloushallinnossa tuottavuuden
parantuminen edistynyt hyvin,
henkilöstöhallinnossa hitaammin.
• Hyötyjen realisoiminen vaatii toiminnan
vakiintumista, tuottavuustoimenpiteitä,
tuottavuuden seurantaa, Kiekuratkaisun (prosessit ja järjestelmä)
aktiivista johtamista ja kehittämistä.
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Tavoitteet
Kieku-hankkeen
tavoitteena:

toteuttaa
Kieku-ratkaisu
(prosessit ja
järjestelmä)

Tehty 2016

ottaa Kiekuratkaisu käyttöön
ministeriöissä,
virastoissa,
laitoksissa ja
palvelukeskuksessa

Kieku-ratkaisun tavoitteena:

parantaa valtion
talous- ja
henkilöstöhallinnon
tuottavuutta 20 %

Osin tehty 2016

mahdollistaa
osaamisen
jakaminen
valtionhallinnon
sisällä

varmistaa talousja henkilöstöhallinnon
toimintojen ja
tiedon laatu

tukea virastojen
ydintoimintaa
tarjoamalla
ajantasaista tietoa
taloudesta ja
henkilöstöstä

Kaikki valmiina 2020

mahdollistaa
yhtenäinen
palvelutuotanto
ja toiminnan
kehittäminen
palvelukeskuksessa
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Kieku numeroina
Kieku-hanke maksoi

n. 127

970 000
palkkalaskelmaa vuodessa

miljoonaa euroa

62 000

49 000

virkamiestä käyttäjänä

palkkiolaskelmaa vuodessa

n. 3 000
talous- ja henkilöstöhallinnon ammattikäyttäjää

KÄYTÖSSÄ

610 000
myyntilaskua vuodessa

65
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1 000 000

kirjanpitoyksikössä

rahastossa

ostolaskua vuodessa

Kiekun
avulla…
• valtiolla
palveluksessa
olevat saavat
palkkansa
• valtio lähettää
suuren osan
myyntilaskuistaan
• valtio maksaa
ostolaskunsa
• hoidetaan
kirjanpitoyksiköiden
kirjanpito ja
tilinpäätös
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Kieku-järjestelmä
KÄYTTÄJÄT
Virkamiehet

Esimiehet

Palvelukeskuksen
ammattikäyttäjät

Ammattikäyttäjät

Kertakirjautuminen
Virtulla

KIEKU-PORTAALI
SAP

TUKI KÄYTÖLLE - PALKEET
JÄRJESTELMÄT

Taloushallinto
SAP
FICO

Yhteinen Kiekumme

Henkilöstöhallinto
SAP HCM+Cats,
CGI Ajanhallinta,
Palkat, lomat,
palveluaikalaskenta

7.11.2016

Raportointi
SAP
BI

Integraatio
konsernijärjestelmiin

Integraatio
virastojen
järjestelmiin

SAP
PI

Valtorin
VIA-palvelu
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Missä kaikkialla Kiekua käytetään?
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Suomen valtionhallinnon malli,
tutkimuksen yhteenveto
Keskitetyt
järjestelmät

Keskitetyt
prosessit

Ratkaisun
toiminnalinen
laajuus

Käyttäjämäärän
pakollisuus

Toimintamallin
kypsyys

• Virastojen
käytössä olevat
talous- ja
henkilöstöhallinnon
keskitetyt
järjestelmät.

• Myös prosesseja
on voimakkaasti
harmonisoitu
Suomessa, toisin
kuin monissa
muissa maissa.

• Toiminnallinen
laajuus on tutkitusti
kärkipäätä.
Ratkaisu sisältää
sekä talous- että
henkilöstöhallinnon
toiminnallisuuksia.

• Kieku-ratkaisun
piiriin kuuluu
lähes koko
valtionhallinto.

• Menossa keskitettyjen
palvelujen ensimmäinen aalto.
Implementointi valmis
vuoden 2016 loppuun
mennessä.

• Järjestelmien
keskittämisen
aste on suuri.
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• Pakottavuuden
aste on
Suomessa
laajempi kuin
muissa maissa.

• Palvelutuotannon
varhainen aste ja
tulevat muutokset
huomioiden, Suomen
ratkaisua ei voi vielä
sanoa kypsäksi.
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Hankkeen toteutus
ja opit vastaaville
hankkeille
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Hankekokonaisuuden muodostuminen:
ohjelmatason tärkeitä päätöksiä
Valmisohjelmistoihin
perustuva tietojärjestelmä, jotta
kustannukset
saadaan pysymään
kohtuullisina. Yksi
kokonaisvastuullinen
toimittaja.

Käyttöönotot
kahdessa vaiheessa
ja hallinnonaloittain.
Käyttöönottostrategia tehtiin
virastoja kuunnellen.

Ohjausryhmät ohjasivat Kieku-hanketta,
toteutusta ja käyttöönottoja

Strateginen
ohjausryhmä

Yhteinen Kiekumme

Toimituksen
ohjausryhmä
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Käyttöönottohankkeen
ohjausryhmä

Ministeriö ohjaa hallinnonalansa
virastojen toimeenpanoa, tuloksia
ja vaikuttavuutta.
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Kieku-ratkaisu ohjautui aiempaan
toimintamalliin, kun määrittely sidottiin
hankintavaiheen vaatimuksiin
Kustannukset/ Hyöty

Vaatimusmäärittely ohjasi kohti nykytilaa
Standardiratkaisu

Nykyratkaisu
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Parhaiden käytäntöjen
mukainen ratkaisu
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Hankintavaihe
Virastokohtaiset erot olisi pitänyt huomioida jo alkuvaiheessa.
• Suuri määrä kehitystyötä käyttöönottojen yhteydessä
• Aikataulu asetti haasteita mahdollisille toteutustavoille
Kieku sellaisenaan on
sama kaikille virastoille

Kieku sellaisenaan sisältää
virastoryhmittäisiä eroja

Kehittäminen tehdään prosesseittain
käyttöönottoerien sisällä

Kehittäminen tehdään
virastoryhmittäin

Henkilöstöhallinnon
prosessit
Taloushallinnon
prosessit

Perusvirastot

Turvasektorin virastot

Tutkimuslaitokset

Yhteinen Kiekumme
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Määrittely ja toteutusvaihe: myöhästymiset
kertaantuivat vaiheen edetessä
2008

2009

2010

2011

Suunniteltu

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

SA

Analyysi
Määrittely
Hyväksymistestaus

Toteutus

Testaus

Toteutunut

VK

Suunniteltu

Valmistelu

Käyttöönotto

Kelpuutus

Koulutus

Valmistelu
Analyysi
Toteutus
Määrittely
Toteutus

Hyväksymistestaus
Testaus

Käyttöönoton
valmistelu

Hyväksymistestaus
Käyttöönotto
Kelpuutus
Koulutus

Yhteinen Kiekumme

7.11.2016

12

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
hallintomalli
Päätöksenteko alueittain
(Taloushallinto/henkilöstöhallinto

strategiavastuu

Ministeriöiden talous- tai
henkilöstöjohtajat
(prosessiohjausryhmä)

Strateginen
Prosessinomistaja
(VM)
Muutos-

Toiminnan
muutos

Strategia

Järjestelmää, prosessia
tai toimintatapaa
kehittävät muutokset

Prosessinomistaja
(VK)

Määräykset
ja sitovat
ohjeet

pyynnöt

Muutospyynnöt

Konseptinomistajat
(VK)
järjestelmävastuu

substanssivastuu

Prosessit,
välineet

Muutospyynnöt budjettiin, lainsäädäntöön
tai toiseen prosessialueeseen
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Järjestelmää
ylläpitävät tai
korjaavat

Työohjeet ja niiden
jalkauttaminen

Muutospyynnöt

muutokset

Käyttäjät

Palveluryhmät (PK)
Palvelualueen yhteyshenkilö (virastot)
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Tavoitteena integroitu järjestelmäkokonaisuus – mitä saatiin?

Ideaaliratkaisu

Toteutettu ratkaisu

SAP
Integroitu
järjestelmäkokonaisuus

Välitaulu

CGI-komponentit
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Käyttöönotot 2011-2016
Erä

Kirjanpitoyksiköt ja rahastot

Käyttöönoton
ajankohta

Valtiokonttori, Valtion asuntorahasto

1.1.2011

Suomen Akatemia

1.4.2011

SM,
erä 1

Maahanmuuttovirasto, Pelastusopisto

1.5.2012

VM,
erä 1

valtiovarainministeriö, Verohallinto, Palkeet ja Valtion
vakuusrahasto

1.1.2013

SM,
erä 2

sisäministeriö, Hätäkeskuslaitos, Hallinnon
tietotekniikkakeskus ja Palosuojelurahasto

1.4.2013

VM,
erä 2

Tilastokeskus, aluehallintovirastot, Väestörekisterikeskus,
Valtion Eläkerahasto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

1.10.2013

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus

1.3.2014

Rajavartiolaitos

1.4.2014

Erä

Kirjanpitoyksiköt ja rahastot

Käyttöönoton
ajankohta

Erä 3

Maa- ja metsätalousministeriö, Evira, Maaseutuvirasto,
Maanmittauslaitos, opetus- ja kulttuuriministeriö,
Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomenlinnan
hoitokunta, Opetushallitus, Kansainvälisen liikkuvuuden ja
yhteistyön keskus CIMO, Tasavallan presidentin kanslia

1.4.2015

sosiaali- ja terveysministeriö, Ilmatieteen laitos,
Säteilyturvakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Geologian
tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus

1.10.2015

Erä 5,
ryhmä 1

Erä 5,
ryhmä 2

Erä 6

Erä 1

Puolustusministeriö, Puolustushallinnon rakennuslaitos,
ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö,
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Öljysuojarahasto

1.4.2014

Erä 2

Tulli

1.10.2014

Erä 2

Poliisihallitus

1.1.2015

Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto, Patentti- ja
rekisterihallitus, Innovaatiorahoituskeskus Tekes,
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Energiavirasto, Kilpailuja kuluttajavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, Valtion
televisio- ja radiorahasto, Valtion ydinjätehuoltorahasto
(talouspalvelut)

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja
hallintokeskus, liikenne- ja viestintäministeriö,
Liikennevirasto

Oikeusministeriö, ulosottolaitos, syyttäjälaitos,
Oikeusrekisterikeskus, Rikosseuraamuslaitos,
Luonnonvarakeskus, Maatilatalouden kehittämisrahasto,
Maatalouden interventiorahasto, eduskunta (ml.
oikeusasiamiehen kanslia), ulkoministeriön
henkilöstöhallinnon osuus, valtioneuvoston kanslia (ml.
oikeuskanslerinvirasto), Valtiontalouden tarkastusvirasto,
Ulkopoliittinen instituutti

1.1.2016

1.4.2016

1.10.2016
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Poikkihallinnollisen hankkeen johtaminen
valtionhallinnon HR-näkökulmasta

24/7 –alojen
merkittävä osuus
kokonaisuudesta;
HR lähellä
ydintoimintaa

Palkkausjärjestelmien
monilukuisuus
ja kirjo
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Jäykät henkilöstöhallinnon
säännökset
vaikeuttavat
prosessien
uudistamista
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Poikkihallinnollisen hankkeen johtaminen
valtionhallinnon HR-näkökulmasta

Todellisten
suunnittelu- ja
seurantatarpeiden
ymmärtäminen ja
niiden toteuttaminen
kunkin viraston
seurantakohteissa
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7.11.2016

Tarve päästä irti
liian tarkalle tasolle
määritellyistä
seurantakohteista

Konsernitasoisia
raportointitarpeita
ei tunnistettu
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Oppeja: hankintavaihe 1/3

• Hankintalainsäädäntö

• Tulevat teknologiat
• Toimittajien tasapuolinen kohtelu
• Avoin viestintä
• Hankinnan pilkkominen
• Oikeat tahot tarvemäärittelyihin

Hankinta
- huomio!

Yhteinen Kiekumme
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• Yhteisymmärrys tavoitteesta
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Oppeja: hankintavaihe 2/3

• Benchmark

• Parhaat käytännöt toimittajalta
• Vuoropuhelu asiakkaiden kanssa
• Visio ja tavoitetila
• Tavoitteet korkealle
• Kommunikoi selvästi

Toimintatavat
- muista!

Yhteinen Kiekumme
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Oppeja: hankintavaihe 3/3
• Käyttöönottostrategia ja riskit
• Hankeorganisaation toimintavalmius

• Määräaikaiset resurssit

Käyttöönotto
• Omistajuus

• Resurssit osaamisten perusteella
• Yhteistyösuhde asiakkaaseen
• Yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat

Yleisiä oppeja
Yhteinen Kiekumme
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Oppeja: määrittely- ja toteutusvaihe 1/2

• Tavoitteet ja vaikutukset

• Sovittu laajuus
• Varaudu epätäydellisyyteen
• Virhekorjaukset ja muutosten tuotanto
• Integraation merkitys
• Hankkeen elinkaari

Ratkaisun
onnistuminen
– käy läpi ja
muista nämä

• Määrittelyjen laatu ja kattavuus
• Testausten suunnittelu ja toteutus
• Laatukriteerit ja kelpuutus
• Järjestelmän osaajat ja osaaminen

Yhteinen Kiekumme
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Oppeja: määrittely- ja toteutusvaihe 2/2

Hankkeen
johtaminen

•

Selkiytä hankejohtamisen ja hankehallinnan roolit.

•

Varmista, että eri foorumien päätöksentekovastuut
on määritelty.

•

Panosta hankehallinnan ja käyttöönottomenetelmän laatimiseen. Ota menetelmän
tekemiseen käyttöönottoja tekevät henkilöt
mukaan.

Resurssien
johtaminen

•

Varmista, että suunnittelussa on
käytössä riittävä substanssi- ja
järjestelmäosaaminen.

•

Varmista tietojärjestelmätyöhön liittyvä
osaaminen mm. määrittely- ja
testausosaaminen.

•

Arvioi henkilöriskit ja –riippuvuudet.

•

Selkiytä eri osapuolten vastuunjaot.

•

•

Tee ohjelmatason suunnitelma muutoksen
johtamiseen. Muutosjohtamista tulee tehdä
etupainotteisesti ja kokonaisuus suunnitellen:
ei lyhytjänteisesti ja käyttöönotto kerrallaan.

Varmista aika- ja henkilöresurssien
riittävyys hankkeen sisällä ja
sidosryhmissä.

•

Ota asiakkaat (virastojen edustajat)
työskentelemään osana hankeryhmää.
Heidän tulee olla henkilöitä, joilla on
riittävän laaja tuntemus ja vastuu
prosesseista. Esimerkiksi Kiekuhankkeessa se tarkoittaa talous- tai
henkilöstöpäällikköjä.

•

Arvioi asiakkaiden kanssa muutosvaikutukset
samassa yhteydessä, kun teette eroanalyysiä
standardiratkaisusta ja asiakkaan
nykyratkaisusta.
Yhteinen Kiekumme
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Oppeja: käyttöönottovaihe 1/4

Kokonaisuuden
johtaminen
- Tavoittele
hyvää, älä
täydellistä
Yhteinen Kiekumme
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ratkaisun sisältö
Reagoi ja pidä kiinni päätavoitteista
Toimijoiden yhteensovittaminen
Asiantuntijoiden toimintatavat
Sujuvan työskentelyn varmistaminen
Seuranta ja riskienhallinta
Käyttöönoton vaiheet ja osallistujat
Yhteistyön varmistaminen
Käyttöönoton tarpeet
Organisaatioiden järjestelmämuutokset
Järjestelmävirheet ja tekniset
versiokorotukset
• Vaihtoehtoiset ratkaisut nykyjärjestelmiin
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Oppeja: käyttöönottovaihe 2/4

• Virastojen sitoutuminen ja
muutosjohtaminen

• Asiakaskenttä ja erityispiirteet
• Järjestelmäratkaisun soveltuvuus
asiakastarpeisiin
• Jatkokehitysmahdollisuudet
• Järjestelmän suorituskyky

Asiakasymmärrys

• Sujuvat käytännöt ja prosessit
virastoille

• Käyttöönotot palvelua tuottavien
organisaatioiden ja palveluntarjoajien
kanssa

Yhteinen Kiekumme
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Oppeja: käyttöönottovaihe 3/4

• Määrittele ja viesti vastuut selkeästi
• Yhteys johtoon ajoissa
• Perustele tavoitteet
• Sitouta johto

• Virastojen johdon työpajat

Roolien ja
vastuiden
selkeys

Yhteinen Kiekumme
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• Muutoksen hyväksyntä
virastojohdossa
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Oppeja: käyttöönottovaihe 4/4

• Vakioitu ja kokonaisuutena yhteen
toimiva käyttöönoton menetelmä

• Asiakkaan tuki
• Toimivat työkalut yhteistyöhön
• Valmisteluvaihe
• Aikataulu

Menetelmät ja
työkalut

Yhteinen Kiekumme
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• Selkeä omistaja

• Prosessit järjestelmämuutosten
tuotantoon viennille
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Haasteena muutoksen johtaminen
Virasto johti muutosta
organisaatiossaan.
Vastuuhenkilöt
muutoksen
johtamiseen.
Toimiva ja
konkreettinen
muutosjohtamisen
konsepti. Työkalupakki
virastojen työn tueksi.

Koulutusyhteistyö
HAUSin kanssa.

Haasteita johdon
sitoutumisessa:
Muutoksen merkitys ei
noussut kovin korkealle
johdon agendalla.
• Mahdollisuudet
laajempien toimintatapaja organisaatiomuutosten
tekemiseen jäivät usein
toteutumatta.

Hankkeen muutosjohtaminen olisi voinut
sisältää hankkeen
sisäisen muutoksen
tuen.

Muutosvaikutusten
tunnistaminen
virastoilla.

Yhteinen Kiekumme
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Oppeja muutosjohtamisesta 1/4

Tavoite – nykytila
= muutos

Laadi muutosjohtamisesta
suunnitelma.
Aseta tavoitteet ja
suunnittele
toimenpiteet.
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Tavoiteltavien
muutosten pohjalta
arvioidaan
muutosvaikutukset
per henkilöryhmä tai
henkilö

Älä vain puhu
muutoksesta,
vaan keskity sen
vaikutuksiin ja
siihen, miten
tavoitetilassa
toimitaan
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Oppeja muutosjohtamisesta 2/4

Konkretisoi,
konkretisoi,
konkretisoi!

Yhteinen Kiekumme

Kytke substanssiosaaminen ja tehtävät mukaan
muutosjohtamiseen

7.11.2016

Hankepäällikkö
vastaa
muutosjohtamisen
koordinointitehtävistä, mutta
tavoiteltavan
muutoksen
aikaansaamisesta
vastaa ylin johto

Konsepteilla ja
työkaluilla saat
tehoa muutoksen
johtamiseen
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Oppeja muutosjohtamisesta 3/4

Johda muutosta
myös hankkeen
sisällä

Yhteinen Kiekumme

Työpajat
mahdollistavat
muutostiimille
pääsyn lähemmäs
asiakkaan arkea
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Viesti säännöllisesti
ja mahdollista avoin
keskustelu
osapuolten välillä

Valmenna
hankkeessa
työskenteleviä
hankalien asioiden
käsittelyyn
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Oppeja muutosjohtamisesta 4/4

Kannusta asiakkaita
jakamaan kokemuksia
toisilleen
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Kouluta prosesseihin
ja toimintatapoihin
sekä järjestelmän
käyttämiseen

Valtionhallinto voi
ohjata rahalla, ei
konsernivallalla
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Tulokset

Yhteinen Kiekumme
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Kieku-hankkeen arviointi
(KPMG ulkoisena arvioijana)

Kieku-hanke
vietiin hyvin läpi
sille asetettujen
reunaehtojen
puitteissa ja
laajuus
huomioiden.

Yhteinen Kiekumme

Alkuvaiheissa
hankkeen aikataulu
venyi, mutta vaiheen
2 käyttöönottoerät
vietiin tuotantoon
täsmälleen
aikataulussa.

7.11.2016

Hankkeen alkuperäinen
budjetti oli 125 miljoonaa
euroa ja toteuma 127,1
miljoonaa euroa. Hankkeen
alkuperäinen budjetti ylittyi
siis vain 1,7 %:lla.
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Tuottavuustavoitteen
toteutumisen arviointi
Työmäärät vähentyneet
Palkeet (2011-2016)

Virastot (2010-2014)

Henkilöstöhallinto

-13,4 %

-6,5 %

Taloushallinto

-30,6 %

-15,1 %

Tuottavuustavoitteessa edistytty
taloushallinnon osalta hyvin, mutta
henkilöstöhallinnossa selvästi
hitaammin.
•

Tuottavuus vaihtelee merkittävästi
virastoittain. Suurin tehostamispotentiaali
virastojen työssä.

•

Palkeissa toimintatapoja yhtenäistetty ja
tehostettu. Palkeissa tuottavuutta
parannettu jo käyttöönottojen aikana.
Yhteinen Kiekumme
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Hyötyjen saavuttaminen vaatii
toiminnan vakiintumisenkin
jälkeen vielä määrätietoista
työtä. On syytä jatkaa
tuottavuustoimenpiteitä,
tuottavuuden seurantaa ja
Kieku-ratkaisun aktiivista
johtamista ja kehittämistä
Kieku-hankkeen päättymisen
jälkeen.
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Tuottavuustavoitteen
toteutumisen arviointi
Toteutuksen muutokset

50 000

Käyttöpalveluympäristön rakentaminen ja
rakentamisen aikaiset käyttökulut
Lisenssit

45 000

Järjestelmän toteutustyö valtiolle
Tuotannosta johtuvat muutokset

40 000

Kehitys- ja päivitysprojektit
Toimittajan käyttöönototyö

35 000

Konversiot ja liittymät
Palkeiden veloitukset

30 000

Muut käyttöönottokulut
Käyttöönotoista johtuvat muutokset

25 000

Käyttöpalvelut
Tuki- ja ylläpitotyöt

20 000

Lisenssien ylläpito
Liittymien ylläpito

15 000

Tuotannon muut kulut
Muut kulut

10 000

Toimitilakulut
Konsultointi

5 000

Tehtäväkierto ja virastoresurssit
Henkilöstökulut

Tietojärjestelmän
rakentaminen

Yhteinen Kiekumme

Järjestelmän
kehittäminen
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Käyttöönotot

Käyttökulut

Hankkeen muut
kulut

Virastojen maksama osuus
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Kieku-hankkeen työmäärät

Työmäärät
2008–2016
yhteensä noin

770
htv
Yhteinen Kiekumme
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Valtiokonttori

Palkeet

350

170
htv

htv
Virastot

250
htv (arvio)
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Investoinnin taloudellinen kannattavuus
Vuosi

Kustannus

Hyödyt

Netto

Kumulatiivinen

2008

3 391

0

-3 391

-3 391

2009

8 747

0

-8 747

-12 138

2010

19 994

0

-19 994

-32 132

2011

19 910

0

-19 910

-52 042

2012

18 435

0

-18 435

-70 478

2013

22 359

0

-22 359

-92 837

2014

21 426

0

-21 426

-114 263

2015

19 197

4 680

-14 517

-128 780

2016

8 564

11 266

2 702

-126 078

2017

0

17 351

17 351

-108 727

2018

0

25 003

25 003

-83 724

2019

0

32 425

32 425

-51 300

2020

0

39 624

39 624

-11 676

2021

0

39 624

39 624

27 948

2022

0

39 624

39 624

67 572

2023

0

39 624

39 624

107 196

2024

0

39 624

39 624

146 820

2025

0

39 624

39 624

186 443

Yhteensä

142 024

328 468

186 443

186 443

Nettoarvo vuodelle 2025
Nettoarvo vuodelle 2021
Diskonttokorko (nimelliskorko)
Takaisinmaksuaika vuosina
Yhteinen Kiekumme
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178 789
25 433
0,2 %
12
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Hallinnon palvelukyvyn ja
laadun kehittäminen
TAVOITTEENA

Talous- ja henkilöstöhallintoprosessien ja tiedon
laadun paraneminen, toiminnan
yhdenmukaistuminen

Yhtenäinen
palvelukeskuksen
palvelutuotanto ja
toiminnan
kehittäminen

Yhteinen Kiekumme

Tiedoilla tuki virastojen
ydintoimintaan ja
tietotarpeisiin sekä
parempi ja yhtenäisempi
tietopohja ohjaukselle

7.11.2016

Valtion rahojen käytön sekä
resurssien kohdentamisen
kattavampi hyödyntäminen
strategisessa suunnittelussa ja
päätöksenteossa
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Hallinnon palvelukyvyn ja
laadun kehittäminen
TULOKSIA
Yhteiset tietorakenteet ja
tiedon saatavuuden
parantuminen

Palkeiden toimintaedellytykset
parantuneet toimintamallin
yhtenäistymisen myötä
Virastojen hallinnon nykyistä
strategisempi rooli tiedon
hyödyntämisessä ja
johtamisen tuessa vaatii työtä
Hyödyntämisessä
virastokohtaisia vaihteluita ja
runsaasti potentiaalia

Yhteinen Kiekumme
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Työajan kirjaustietojen laatu
puutteellista, koska kohdentaminen
monille virastoille uutta ja tehty eri
periaatteilla
Virastot tekivät sisäistä laskentaa
hyvin vaihtelevasti
Kehittämisen vastuut ovat
jakautuneet ja toimijoiden vastuut
ohjauksessa kaipaavat selkeytystä
Nykyisen palveluiden
hinnoittelumallin ei koeta ohjaavan
virastoja tehokkuuteen
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Henkisten voimavarojen hallinta
TULOKSIA

Tuki esimiestyölle
ja kehittymiselle

Yhteinen Kiekumme
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Yhtenäiset toimintaprosessit
sekä selkeät roolit ja tehtävät
mahdollistavat osaamisen
jakamisen
42

Henkisten voimavarojen hallinta
TULOKSIA
Toimintatapojen
yhdenmukaistuminen
Osaamisen jakaminen,
yhteistyökulttuurin kehittyminen
Siirtymiset virastosta toiseen
helpottuneet
Ammattikäyttäjien työroolit
yhtenäisempiä
Tekijöiden siirtyminen virastosta
toiseen ja Palkeissa
palveluryhmästä toiseen

Palkeet keskittänyt osaamista
Ammattimaisuus, tekemisen laatu ja
tuottavuus parantunut
Kehityskeskustelujen käyminen
helpottunut ja paperittomuus lisääntynyt
Sähköisyys lisääntynyt,
itsepalvelumahdollisuudet
Poikkihallinnollisen yhteistyön
lisääntyminen
Peruspalveluista tuottamaan lisäarvoa
ydintoiminnalle

Esimiestehtäville yhteinen
peruskehikko ja seurantatiedot

Täydennyskoulutus ja parhaiden
käytäntöjen jakaminen

Esimiesrooli työnantajan
edustajana kirkastunut

Resurssien jakaminen ja työnkierto
laajemmin käyttöön

Yhteinen Kiekumme
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Kieku-ratkaisun ja
järjestelmän
kehityskaari

Yhteinen Kiekumme
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Kiekun kattama osuus henkilöstöhallinnosta
Ohjaus ja johtaminen:

Työaikojen hallinta:

Henkilöstöpolitiikan johtaminen

Työaikojen suunnittelu

Henkilöstösuunnittelu

Työajan laskenta

Muutosjohtaminen

Työaikojen kohdentaminen

Palkkaus ja palkkausmallien suunnittelu

Työaikapankki

Henkilöstöstrategian luominen
Henkilöstön kehittämisohjelmat

Palkanlaskenta:

Henkilöstöjohtaminen

Palkkausjärjestelmän ylläpitäminen

Työnantaja – ja ammattiyhdistyssuhteet

Tulospalkkaus

Kieku-järjestelmä sisältää viisi
henkilöstöhallinnon sovellusta,
joista yksi on SAP-tuote ja
neljä CGI:n omaa tuotetta:
• Kieku-henkilöstöhallinto
(SAP HCM)
• Palveluaikalaskenta (CGI)
• Lomakäsittely (CGI)
• Ajanhallinta (CGI)
• Palkat (CGI).

Luontoisedut
Rekrytointi:

Palkanlaskenta

Ennen haun aloittamista
Henkilöhaku – valmistelu

Osaamisen hallinta:

Henkilöhaku – valinta

Osaamisen arviointi

Perehdyttäminen

Suorituksen johtaminen

Palvelussuhteen hallinta:

Osaamisen kehittäminen

Palvelussuhteen luominen,
päivittäminen ja päättäminen

Tietämyksen hallinta
Seuraajasuunnittelu

Poissaolot
Palveluaikalaskenta

Kiekussa

Vuosilomat
Yhteinen Kiekumme
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Kiekun kattama osuus taloushallinnosta
Tulojen käsittely:

Kirjanpito:

Laskuun perustuvien tulotositteiden
käsittely
Saatavien valvonta

Seurantakohderakenteen ylläpito
Käyttöomaisuuskirjanpito
(ml.irtaimiston seuranta*)
Kirjanpito

Ulkoinen ja sisäinen laskutus

Kausien vaihteet

Asiakasrekisteri

Valtuuksien seuranta

Suoritusten käsittely

Massalaskutus
Sisäinen laskenta:

Verkkokauppa

Sisäisen budjetin ylläpito

Kieku-järjestelmän
taloushallinnon
toiminnallisuudet
perustuvat yhteen
sovellukseen, joka on
Kieku-taloushallinto
(SAP FICO).
Talouden raportointia
toteutetaan sekä SAP
FICO – että SAP BI –
sovelluksissa.

Sitoumien, toteumien ja ennusteiden
ylläpito

Menojen käsittely:
Menotositteiden käsittely

Analysointi ja raportointi

Menotositteen hyväksymiskierto

Vyörytysten ylläpito

Maksuaineiston muodostus
Maksuunpano
Toimittajarekisteri

Kiekussa
Konsernitasoinen ei kuulu Kiekuun,
kirjanpitoyksikkötasoinen mahdollista
*

Yhteinen Kiekumme
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Irtaimiston seurannan käyttöönotto on
vapaaehtoista
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Seurantakohdemalli yhdistää talous- ja
henkilöstöhallintoa

Sisäisen laskennan
käytäntöjen
omaksuminen ja
osaamisen
kehittäminen

Talous- ja
henkilöstöhallinnon
linkittyminen

Työajan seurannan
toimitapojen ja
vastuiden
omaksuminen

Seurantakohdemalli on luonut
yhteyden talous- ja
henkilöstöhallinnon välille

Yhteinen Kiekumme
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Kieku-ratkaisun sisältö rajattiin

Työvuorojen
suunnittelu lähellä
operatiivisen
toiminnan
suunnittelua

Yhteinen Kiekumme
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Osaamisen
hallinnan
toiminnallisuudet
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Kieku-ratkaisun sisältö rajattiin

1

2

3

4

Käytettävyyden
parantaminen

Suorituskyvyn
parantaminen

Automaatiotason nosto

Tekninen
kehittäminen

• Työaikojen
kohdentamisen
lomakkeen
kehittäminen alkoi
(CATS)
• Raportoinnin
kehittäminen aloitettiin
• Kieku-portaalin ruotsinja englannin-kielisten
versiot käyttöön
• Uudenlainen
käyttökokemus
Kiekusta virkamiehille ja
esimiehille työn alle

• Jakopalkkalaskenta
BI-tietovarastossa
• Työaikojen
kohdentamisen
sovellukset:
Ajanhallinnasta
CATS:iin
• Palkka-ajoja
nopeutettiin

• Palvelukeskuksen ja
viraston välistä
työnjakoa henkilöstöhallinnossa
uudistettiin
• Käyttövaltuushallintaan uusi väline,
joka automatisoi
prosessia

• Järjestelmän
tietoturvan
parantaminen
• Järjestelmäympäristön
kehittäminen

Yhteinen Kiekumme
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Suositukset
jatkotoimenpiteiksi
ja kehittämissuunnitelma

Yhteinen Kiekumme

7.11.2016
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Hyödyt irti Kiekusta: Virastojen
toimintatapoja trimmataan yhteistyössä
Palautetta sekä virastojen toimintatapaan
että yhteiseen kehitykseen
• Kehityksen
käyttäjälähtöisyydessä ja
muutosten viestinnässä
parannettavaa.
• Virastolla vastuu oman
osaamisen ylläpidosta.
• Palkeiden palveluprosessit
eivät kaikilla paikkakunnilla ole
keskenään täysin yhteneväisiä.

Suuret erot
virastojen hallinnon
mitoituksessa ja
roolissa.

Yhteinen Kiekumme
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• Kehityksessä syytä huomioida nykyistä
systemaattisemmin kokonaisprosessit ja
volyymit.
• Kieku ei integroidu riittävästi viraston
muihin järjestelmiin ja prosesseihin.

• Tärkeää varmistaa, että kehitystoimet
ovat linjassa tulevan tavoitetilan kanssa.
Virastokentän toiveet peilaavat usein
vanhaan toimintamalliin.

Edelleen tarvetta
tiiviille yhteistyölle ja virastojen
aktiivisille toimille.
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Ulkoisen arvioijan (KPMG)
suositukset jatkotoimenpiteiksi

Taloushallinnon
toimintojen
tehostamista tulee
jatkaa myös
hankkeen
päätyttyä.

Yhteinen Kiekumme

Henkilöstöhallinnon
prosessien osalta
tehostamista ja
prosessien yhdenmukaistamista
tulee edelleen
jatkaa.

7.11.2016

Talous- ja
henkilöstöhallinnon
järjestelmien osalta
tulee olla selkeät
jatkokehityssuunnitelmat.

Järjestelmän
käytettävyyttä ja
käyttökokemusta
tulee edelleen
parantaa.
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Näkemys kansainvälisestä kehityksestä ja
siihen perustuvat suositukset (Gartner)

Organisoi
Kiekun palvelutuotanto.

Yhteinen Kiekumme

Seuraa ja
johda Kiekun
palvelukykyä.

7.11.2016

Varmista
hyötypotentiaali
ja realisoi
hyödyt.

Kehitä
nykytoiminnallisuutta, hyödynnä
uusia mahdollisuuksia ja kasvata
asiakasmäärää.
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Kiekun kehittämissuunnitelma:
keskeistä kehitystyössä

1
• Prosessien tai
toimintojen
tarpeellisuus

2
• Kontrollikulttuurin
tarpeellisuus

• Luottamus
hallintoon
• Oikein mitoitetut,
kohdennetut
kontrollit

• Säädösten
kyseenalaistaminen

Yhteinen Kiekumme
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3
• Palveluprosessien
digitaalisuus

4
• Kiekun tietovarannon kattava
hyödyntäminen
talous- ja
henkilöstöhallinnossa
• Viranomaisten
tuottamien tietojen
hyödyntäminen
Kiekujärjestelmässä.
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Kieku-ratkaisun kehittämissuunnitelma
Uudistuminen

Suoritustaso

Vaihe 3

Potentiaa
Isommat lisia
hankkeita
kehitysha
Vaikuttavuuden
Vaihe 2
parantaminen
nkkeet Pienke
hitys

vaihe

1
vaihe

2

Tehostuminen

Vaihe 1
Käyttöönotot

Lähtötaso

vaihe
Aika

Toinen aalto

3

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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