Ohjelmistorobotiikan käyttöönottohanke
Valtiokonttorissa

VM 12.3.2019

RPA-ohjelmistorobotiikka
Taustaa
• Valtiokonttorissa toteutettiin ohjelmistorobotiikan kokeilu (PoC, Proof of
Concept) kesällä/syksyllä 2017
• Kokeilussa automatisoitiin 3 prosessia, 2 Kansalaispalvelut-toimialalta ja 1
Rahoitukselta
• Kokeilu onnistui hyvin. Kokeilun perusteella ohjelmistorobotiikkaan
liittyvää työtä päätettiin jatkaa
• Keväällä 2018 RPA-palveluntarjoajaksi valittiin Palkeet, joka on
ohjelmistorobotiikan edelläkävijä valtionhallinnossa
• Valtiokonttorin RPA-kokeillulle anottiin ja saatiin erillismäärärahaa
Valtiovarainministeriöstä, kohteena Kansalaispalvelujen järjestelmät.
Valtiokonttori toimii pilottina valtionhallinnossa Palkeiden palvelun osalta.
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RPA-ohjelmistorobotiikka
Hankkeella tavoitellaan
• Työpanoksen vähentämistä: työpanoksen siirtämistä enemmän
arvoa tuottaviin tehtäviin valtion kannalta tarkoituksenmukaisella
tavalla sekä tulevien korvausrekrytointien määrän vähentämistä
• Nopeita prosessin laatuun liittyviä hyötyjä kuten käsittelyaikojen
parantuminen
• Henkilöstötyytyväisyyden paranemista – rutiinitehtäviä voidaan
automatisoida ja työtehtävistä saadaan näin mielekkäämpiä niiden
osalta, joilla automatisoitavat rutiinit ovat muodostaneet osan
työtehtävistä – vapautuva työaika voidaan kohdentaa uudelleen mm.
asiakastyöhön ja kehittämiseen.
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RPA-ohjelmistorobotiikka
Tilanne 3/2019
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RPA-ohjelmistorobotiikka

Kokemuksia
• Robotiikkaympäristön pystyttämiseen (Tieto,Valtori) meni todella kauan
~ 8 kk. Ympäristö on nyt monistettavissa valtionhallinnon käyttöön
• Yhden ohjelmistorobotin koodaaminen, testaaminen ja tuotantoon vienti
kestää n. 3 – 4 vko
• Ohjelmistorobotille tehtävässä kustannus-hyöty –analyysissä tulee ottaa
huomioon säästetyn työajan lisäksi saavutettu laatu sekä työtyytyväisyys
• Prosessien robotisointi soveltuu varsin hyvin vanhojen järjestelmien
työnkulkujen automatisointiin sekä esim. liittymien toteutukseen
• Ketterässä kehittämisessä robotisoinnilla voidaan helpottaa julkaisujen
sisältövalintoja – jos ominaisuus ei mahdu julkaisuun, voidaan se
todennäköisesti toteuttaa nopeasti robotilla ja ottaa työn alle
myöhemmin
• Palkeiden palvelu on erinomaista ja ammattitaitoista.
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RPA-ohjelmistorobotiikka
Miten eteenpäin?
-

Valtiokonttorissa jatketaan Kansalaispalvelut-toimialan prosessien
robotisointia ainakin vuoden 2020 loppuun asti

-

Toteutuksessa kaksi linjaa: Järjestelmien välisiä robotisointeja
toteutetaan yhteistyössä Palkeiden kanssa, RPA-työkaluna UiPath.
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän sisäisiä robotisointeja toteutetaan
sovellustoimittajan kanssa, robotisointityökaluna Robot Framework

-

Tavoitteena n. 5 – 6 htv:n säästö projektin loppuun mennessä

-

Aloitetaan ohjelmistorobotiikan soveltuvuuden analysointi myös
muiden toimialojen kanssa

-

Käynnistetään keinoälyn (AI) hyödyntämispotentiaalin arviointi.
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