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Yhteenveto
Tämä dokumentti on uuden toimintamallin tai teknologiaratkaisun toiminnan todentamiseen tähtäävän Dynaamisten raporttien mallipohjien rakentaminen ja
testaus -hankkeen loppuraportti.

2.

Kokeilun toteutuminen

2.1. Kokeilun tiedot
Dynaamisten raporttien mallipohjien rakentaminen ja testaus -kokeilun tavoitteena oli kehittää kansantalousosaston analytiikkavälineitä ja luoda yhteinen rajapinta eri lähteistä poimituille tiedoille. Osastolla oli tunnistettu
tarve löytää välineitä numeerisen dataa visuaaliseen ja dynaamiseen esittämiseen asiantuntijoiden analytiikan tueksi.
Lisäksi ulkoisien käyttäjien tarpeisiin tarvitaan välineitä esittää kansantalousosaston ennusteaikasarjoja paremmin käyttäjätarpeita räätälöiden. Ulkoisten käyttäjien moninaisiin tarpeisiin tarvittaisiin nykyisten staattisten
graaffien sijasta dynaamisia visualisointeja, joissa käyttäjä voi itse määrittää käytettävät muuttujat sekä suodattimet.
Kokeilussa kansantalousosaston sisällä tehtiin vaatimusmäärittely tietomallille, koskien myös tietosisältöä ja laadullisia vaatimuksia. Lisäksi asetettiin
vaatimukset myös valitulle välineelle koskien toiminnallisia vaatimuksia, raporttien sekä poimintojen ylläpidolle, tehokkuudelle, käyttöoikeuksille ja salassapidolle.
Vaatimusmäärittelyiden pohjalta välineeksi valikoitui Microsoftin Power BI,
jolla voidaan yhdistää ja muokata eri lähteiden aineistot noudattamaan yhteistä tietomallia. Esikäsitelty yhdistetty aineisto on helposti luettavissa dynaamisiin raportteihin, joissa käyttäjä voi tehdä muuttujavalinnat ja tarkentaa tietosisältöä suodattimien tai porautumisen avulla. Power BI:llä tietojen
hakeminen lähdeaineistoista voidaan hyvin pitkälti automatisoida.
Hanselin puitesopimuksen kautta kansantalousosasto järjesti kilpailutuksen
tietomallin ja Power BI -raporttien toteutuksesta. Kilpailutuksen voittaneessa tarjouksessa tarjottiin kahta asiantuntijaa erikseen tietomallin kehittämiseen ja raporttien toteuttamiseen. Asiantuntijat aloittivat työt kokeilun
parissa huhtikuun alussa ja päättivät työnsä elokuun alkupuolella.
Hankkeen aikana päätettiin keskittyä rakentamaan raportit kasantalousosaston julkisen talouden yksikön tarpeiden näkökulmasta. Hyväksi havaittuja ratkaisuja käytettäisiin jatkossa myös muiden yksiköiden raporteissa.
Samalla päätettiin keskittyä ensisijaisesti omien analyysitarpeiden ratkaisemiseen ja myöhemmässä vaiheessa siirtää raportteja myös ulkoisille käyttäjille.
Hankkeessa tuotoksina syntyivät tietomalli, joka tukee käytettävien aineistojen yhdistämistä ja kuusi kappaletta erityyppisiä raporttipohjia, joita tullaan jatkossa käyttämään pohjina, kun Power BI:n käyttöä tullaan osastolla
laajentamaan. Näistä pohjista on mahdollista tuottaa tulevaisuudessa myös
osaston ulkopuolelle tapahtuva raportointi ja omien ennustesarjojen jakelu.
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Projektissa syntynyt dokumentaatio:



Käyttötarpeiden vaatimusmäärittely (RoboDigi - Vaatimukset.docx)
Power BI -koulutus (Power BI koulutus 07082019.pdf)
VM – raporttien päivitysohje.pptx
VM tietomalli - tietosisältö.pptx





Lisäksi kustakin raportista laadittiin erilliset käyttötapaukset.

2.2. Kokeilun rahoitus, kustannukset ja henkilötyöpäivät
Kansantalousosasto sai kokeilulleen rahoitusta valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston erityisrahoituksesta. Hankkeelle myönnettiin erityisrahoitusta 50 000 euroa, josta 48 556,37 euroa.

Kokeilun hankintoihin budjetoitiin alun perin 50 000€. Kokeilussa tästä käytettiin 48 566,37 euroa. Osaston omien henkilöstöresurssien käyttöä ei seurattu. Voidaan kuitenkin arvioida, että omia henkilöstöresursseja käytettiin
huomattavasti vaatimusmäärittelyiden laatimiseen, tuotosten testaamiseen
ja ostettujen asiantuntijapalveluiden ohjaamiseen.

Rahoitusta on käytetty ainoastaan ulkopuolisiin ostopalveluihin; asiantuntijoita
tietomallin määrittelemiseen ja Power BI -raporttien toteutukseen ja lisäksi Power BI -koulutukseen osastolla.



Asiantuntijaosaamista: 505 tuntia. Yksikköhinnan ollessa 94,27
(ilman ALV:tä), ostot olivat yhteensä 47 606,37€, Codemen Oy.



Power BI -koulutusta aiheesta ’Power BI & Excel yhteiskäyttö.
Koulutuksen järjesti Sulava Oy. 5 henkilöä, yhteensä 950€.

Kustannuksista 30 000€ maksettiin momentilta 28.70.22 ’Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki’ ja 18 556,37€ momentilta ’28.01.01 Valtiovarainministeriön toimintamenot’.

Kokeilun suunnitellut (käyttö- ja kirjausoikeuspäätöksen mukaiset) ja toteutuneet kustannukset euroina ovat eriteltyinä omaan ja ostettuun työhön sekä
muihin kustannuksiin seuraavat:
Kustannus

Suunniteltu €

Toteutunut €

Oma työ (nykyresursseilla tehtävä työ)

20 000

0

Oma työ (kokeiluun erikseen palkattavien resurssien työ)

-

-

Palvelujen ostot

20 000

48 566,37

Muut kustannukset

10 000

0

Kokonaiskustannus

70 000

70 000
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Kustannukset eriteltynä rahoituslähteittäin euroina ovat seuraavat:
Rahoituslähde

Suunniteltu €

Toteutunut €

28.70.22 Hallinnon palveluiden digitalisoinnin
tuki

30 000

30 000

28.01.01 Valtiovarainministeriön toimintamenot

20 000

18 566,37

Kokonaiskustannus

50 000

48 566,37

Kokeilun kustannusten ylitys/alitus johtuu pääosin seuraavista tekijöistä:

‒ Kokeilussa päädyttiin käyttämään ilman maksullisia lisenssejä toimivia
sovellusratkaisuja ja ohjaus sekä osaston oma dokumentaatio tuotettiin
olemassa olevilla resursseilla. Toteutus ostettiin ulkopuolelta.
Oman, kokeiluun erikseen palkatun henkilöstön toteutunut kustannus euroina
ja henkilötyöpäivinä:
€

htp

-

0

2.3. Hankintakäytännöt
Valtiovarainministeriön kansantalousosasto pyysi 22.2.2019 tarjouksia tietomallin suunnittelutyöhön ja lisäksi Power BI –raporttien toteutukseen.
Tarjouspyyntö perustui Hansel Oy:n IT-konsultointi 2015-2019 puitejärjestelyyn koskien sovellus- ja ohjelmistokehittämistä.
Tarjousten perusteella valtiovarainministeriö valitsi Codemen Oy:n toimittajaksi. Perusteina olivat Codemenin tarjoamien asiantuntijoiden laaja työkokemus ja osaaminen kvantitatiivisten aineistojen parissa. Asiantuntijoiden
osaaminen vastasi tarjouspyynnössä edellytettyä tasoa.

2.4. Riskienhallinta
Ennakkoon tunnistettuja riskejä kokeilun onnistumiselle olivat osaston omien
henkilöstöresurssien riittävyys ja mahdollinen vaihtuvuus. Vaihtuvuutta kokeiluun sitoutuneissa henkilöstöresursseissa ei esiintynyt ja heille saatiin varattua
riittävästi aikaa kokeilun dokumentaation laadintaan ja ostettujen resurssien
ohjaamiseen.
Kokeilun riskien tilanne kokeilun päättyessä:
Riski

Lopullinen tila

Asiantuntijoiden
vaihtuvuus

Riskit eivät toteutunut

Toimenpiteet

2.5. Kokeilun tavoitellut hyödyt ja niiden toteutuminen

Toimenpiteiden
vaikutus
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Kansantalousosaston dynaamisten raporttien mallipohja -hankkeessa asetettiin tavoitteeksi uudistaa olemassa olevia manuaalisia prosesseja automaattisilla mutta myös luoda uusia palveluita käyttöönotettavaksi. Sisäiseen käyttöön pyrittiin löytämään uusia tapoja analysoida aineistoja entistä
tehokkaammin ja vähemmällä manuaalisilla aineisojen koostamisvaiheilla.
Lisäksi hanke pyrkii varmistamaan kansantalousosaston valmiutta ottaa
vastaan uusia tietolähteitä ja tuottaa raportointia joustavasti uusista ilmiöistä. Hankkeen hyötypotentiaali voidaan jakaa kolmen tyyppisiin etuihin
nykytilaan nähden.

Tiedonkeruun ja käsittelyn tehostaminen
Kansantalousosaston asiantuntijat ovat aikaisemmin koostaneet tarvitsemansa aikasarjat pääosin manuaalisesti eri tietolähteistä omiin analysointivälineisiin. Pääasiallisena välineenä on käytetty Excel-taulukoita, joilla työntueksi tuotetaan graafeja sekä tunnuslukuja muutosten ja trendien tunnistamiseen.
Tavoitetilassa tarvittavan aineiston kokoaminen ja päivittäminen tapahtuisi
automaattisten kyselyiden avulla ja lisäksi BI-välineillä tuotettaisiin analysoinnin tueksi dynaamiset graaffit ja tunnusluvut. Etuna on asiantuntijoiden
ajankäytön vapautuminen tiedonhankinta ja käsittelyyn liittyvistä prosesseista. Lisäksi uudet analysointivälineet mahdollistavat tiedon syvempää
tutkimista ja parantavat asiantuntijoiden ilmiöaluetuntemusta. Toisin sanoen, asiantuntijoiden työaika siirtyy korkeamman tuottavuusasteen työtehtäviin.
Projektin käynnistyttyä käyttötapauksia laadittiin Julkisen talouden yksikön
ongelmien näkökulmasta. Aiemmin asettuja vaatimuksiin etsittiin ratkaisuja
julkisen talouden aineistoilla. Julkisen talouden laskentakehikon aineistojen
avulla suunniteltiin tietomalli, testattiin tietojen kokoaminen Power BI -ympäristöön, luotiin tarvittavat raportit ja visualisoinnit. Ratkaisujen hyväksymisen jälkeen vastaavat ratkaisumallit skaalattiin myös reaalitalouden laskentakehikon aineistoihin ja VM:n ulkopuolisiin aineistoihin.

Hankkeen tuloksena eri tietolähteiden poiminnat, esikäsittely ja yhdistäminen
tehdään automatisoidusti kyselyiden avulla Power BI:n sisällä. Etuna aiempaan
on, että käytössä on aina tuorein aineisto ja asiantuntijoiden aika vapautuu aineistojen poiminnasta ja muokkauksesta varsinaiseen analyysityöhön.
Tiedon käsittelyn automatisoiminen on mahdollistanut huomattavan laajan aineiston yhdistämisen ja käsittelemisen yhteisissä välineissä.

Palvelut sidosryhmille
Sidosryhmiä varten kokeilussa etsittiin ratkaisuja valmiiden automaattisesti
päivittyvien dynaamisten raporttien tuottamiseksi. Vastaavia palveluita ei
osastolla ole aiemmin ollut. VM:n sisäisille käyttäjäryhmille osasto on tuottanut tietopalvelupyynnöistä erillisiä raportteja. Osa tietopalvelupyynnöistä
pyrittäisiin korvaamaan dynaamisilla raporteilla. Työajan säästön lisäksi dynaamiset automaattisesti päivittyvät raportit tehostaisi toimeksiantopalveluiden vasteaikoja.
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Ulkoisille sidosryhmille puolestaan dynaamisista raportteista toivottiin välinettä, joiden avulla käyttäjät saavat selata kansantalousosaston tuottamaa
tietoa eri näkökulmista ja mahdollistavat myös osaston ulkopuolisen aineiston liittämisen raportteihin, esim. maavertailut.
Kansantalousosaston ennusteiden jakelu Power BI -raporteilla sidosryhmille
edellyttää, etteivät julkaistut raportit suoraan lue keskeneräisiä julkaisemattomia tietoja tuotantovälineistä. Toisin sanoen, sidosryhmiä varten tuotettavat raportit tulisi pitää tuotantoympäristön ulkopuolella.
Raporttien käyttöönottaminen etenkin ulkoisille sidosryhmille edellyttää
VM:n palvelinympäristön kehittämistä ja mielellään oman tietovaraston pystyttämistä, josta tiedot olisivat luettavissa.

Valmistautuminen tuleviin digihankkeet
Kokeilussa tavoiteltiin lisäksi kustannussäästöjä valmistautumalla tuleviin
digihankkeisiin seuraavasti:


Pyrittiin löytämään avoimiin standardeihin pohjautuvia ratkaisuja ja välttämään kalliita yhteen toimittajaan sitovia
ratkaisuja. Hyödynnetään avoimia rajapintoja tiedon poiminnassa.



Luodaan tietomalli, joka on joustava tarpeiden muuttuessa.
Ei sidota mallia nykyisiin tietoihin, raportit tuotettavissa vähäisillä muutoksilla uusista tietolähteistä.

Päättynyt kokeilu on vahvistanut osaston valmiutta osallistua hiljattain
käynnistyneeseen tietovarastohankkeeseen ja edistää mahdollisuuksia tiedon jakeluun erilaisilla alustoilla. Näitä valmiuksia vahvistavat seuraavat kokeilussa syntyneet tuotokset:
 tietomalli
 Power BI -välineellä tehdyt raportit
 henkilöstön koulutus
 tietolähteiden määritteleminen ja avoimien rajapintojen
käyttäminen ulkoisten aineistojen poiminnoissa

Kuvaa alla olevaan taulukkoon kehitettävän prosessin vaikuttavuus- ja asiakashyötypotentiaali hakemuksen mukaan ja arvioi sen toteutumista kokeilun jälkeen:
Arvio kehitettävän prosessin vaikuttavuus- ja asiakashyötypotentiaalista
Tavoiteltava yhteiskunnallinen
vaikuttavuus

Hanke helpottaa ja monipuolistaa osaston työstä

Hyötyjen realisoituminen hakemuksen mukaan

Arvio hyötyjen realisoitumisen
toteutumisesta, jos kokeilussa
rakennettu muutos otetaan
tuotantoon

Valtiovarainministeriö
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viestimistä ja lisää osaston työn vaikuttavuutta.
Hankkeessa tuotettavat
BI-raporttipohjat luovutetaan hankkeen päättymisen jälkeen vapaasti
käytettäväksi julkisella
sektorilla.

Loppuraportti

Talousmittareiden rakentaminen - erilaisten automaattisesti päivittyvien
mittareiden rakentaminen ulkoisille sivuille,
mm. Euroopan komission ohjausjaksoon liittyvien indikaattoreiden visualisoiminen.

Valmiit automaattisesti
päivittyvät dynaamiset
Sisäisille asiakkaille uu- raportit Suomen talouden
distus kokoaa talousdatilasta. Raportteja tuotetan automaattisesti päitaan ulkoisille sivuille javittyviin raportteihin ja
ettavaksi ja lisäksi eriktarjoaa lisäksi työvälineet seen sisäiseen käyttöön.
tiedon tutkimiseen sekä
Kokeilu toteutetaan kejatkojalostamiseen.
vään 2019 aikana: enHanke tarjoaa ulkoisille
simmäisen vaiheen esisidosryhmille suuren
selvitys tammi-helmimäärän talouden muuttu- kuussa, toisen vaiheen
jia nopeasti ja helposti
välinevalinnat ja käsitomaksuttavassa muoteellisen tason tietomalli
dossa sekä helpottaa nu- helmi-huhtikuussa, varsimeerisen datan ymmärtä- nainen toteutus tapahtuu
mistä.
huhti-kesäkuussa.
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Tuotosten käyttöönottaminen näkyisi sidosryhmille:
1. Tiedon saatavuuden paranemisena.
2. Nopeampi vasteaika palvelupyyntöihin.
3. Valmiiden visuaalisten raporttien
jakelu tiedon
käyttäjille.
4. Omien aineistojen yhdistäminen
myös muiden tiedontuottajien aineistoihin.

Hankeen tuotokset tullaan jakamaan kokonaisuudessaan Hankeikkunassa muiden hyödynnettäväksi, sisältäen rajapintojen avulla tehtävät poiminnat avoimista datoista, tietomallin kuvaukset, BI-raporttien
pohjat.
Kuvaa alla olevaan taulukkoon kehitettävän prosessin vaikuttavuus- ja asiakashyötypotentiaali hakemuksen mukaan ja arvioi sen toteutumista kokeilun jälkeen:
Arvio kehitettävän prosessin tuottavuuspotentiaalista
Taloudelliset hyödyt

Hyötyjen realisoituminen (keskeiset toimenpiteet ja vastuutahot vaikuttavuushyötyjen
realisoimiseksi)

Arvio hyötyjen realisoitumisen
toteutumisesta, jos kokeilussa
rakennettu muutos otetaan
tuotantoon

Valtiovarainministeriö
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Osastolle tehtäviä nykyisiä manuaalisia aineistojen poimintoja exceliin
voidaan automatisoida
kyselyiden avulla suoraan dynaamisiin raportteihin, jolloin aineisto on
aina ajan tasalla ja lisäksi
valmiiksi visualisoituna
dynaamisiin raportteihin.
Nykytilaan nähden tässä
saavutetaan toiminnan
tehostumista, laadullisia
parannuksia ja lisäksi tiedonkulun paranemista.

Edellä mainitut toimet
tehostavat kansantalousosaston nykyistä toimintaa ja vapauttavat nykyisiä resursseja korkeamman tuottavuusasteen
työtehtäviin.

Automaattiset prosessit
ja jaetut raportit tuottaisivat talouspolitiikan päättäjille valmista esitysmateriaalia ennakkoon valituista teemoista. Tavoitteena on, että asiakas
löytäisi tarvitsemansa
tiedon valmiiden raporttien avulla, joita voidaan
helppokäyttöisillä työvälineillä muokata omiin
tarpeisiin sopiviksi.
Etuina nykytilaan on toiminnan tehostuminen ja
parempi vasteaika.

Laadittua tietomallia
hyödyntäen kokeilussa
rakennettiin 7 eri tyyppistä Power BI -raporttia,
joissa käytettiin ulkoisina
tietolähteinä mm. Euroopan komission aineistoja,
OECD:n datoja, Valtiokonttorin ja Tilastokeskuksen aineistoja sekä
Google Trendsin hakusanojen määrien muutoksien poimintaa.

Kokeilussa suunnitellulla
tietomallilla voidaan yhdistellä eri lähteistä poimittuja aineistoja toisiinsa ja tuoda analyysityökaluihin saman aikaiseen tarkastelkuun omien
aineistojen kanssa.

16.10.2019

Kokeilun tuotosten laaja käyttöönottaminen osastolla lisää
asiantuntijoiden osaamista
sekä omista ilmiöalueista että
myös muiden osa-alueiden
osalta johtuen:
1.

2.

3.

Käytettävissä aikaisempaa laajemmat
yhdistetyt aineistot.
Dynaamiset raportit
mahdollistavat isojen
aineistojen tutkimisen
suodattimien, porautumisten ja visualisointien avulla ilman
monimutkaisia ohjelmointikäskyjä.
Resurssien vapautuminen tiedon hakemisesta, yhdistämisestä
ja osasta toimeksiannoista.

Kokeilun päättäminen

3.1. Kokeilun opit
Kansantalousosaston sisäisessä ”Dynaamisten raporttien mallipohjien rakentaminen ja testaus” -kokeilussa tuotettujen tuotosten käytettävyydestä
ja soveltuvuudesta jäi myönteinen kuva. Valittu raportointiväline Power BI
ja sen käyttämä tietomalli vastaavat ominaisuuksiltaan osaston tarpeita ja
mahdollistaa laajojen ja yhdistettyjen aineistojen analysoinnin. Raportteja
on toistaiseksi käytetty koemielessä kansantalousosaston julkisen talouden
yksikössä mutta tarkoitus on ottaa raportit laajemmin tuotannolliseen käyttöön sekä julkista taloutta koskevissa analysointityössä että myös muiden
ilmiöiden seurannassa ja tulkinnassa.
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3.2. Kokeilun kokemusten jakaminen
Raportit ja tietomalliratkaisu ovat skaalattavissa sekä kopioitavissa myös
täysin toisen tyyppisiin aihealueisiin, jos tiedot ovat aikasarjatyyppisiä aineistoja. Hankkeessa luotu tietomalli ja sen sisältämät ratkaisut eivät suoraan ole sidoksissa käytettyihin aineistoihin vaan yhdistelevät tietoa aikadimension avulla. Aineistoissa käytettävät luokitukset luetaan ulkopuolisesta
käyttäjien hallinnoimista metatiedoista, joten luokitukset voivat periaatteessa olla mitä tahansa muutakin kuin talouteen liittyviä.
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3.3. Kokeilun hyödyntäminen
Laajempi käyttöönottaminen edellyttää raporttien käyttämien aineistojen
tarkempaa laadunvarmistusta sekä käyttäjäkoulutusta. Kansantalousosasto
tulee ottamaan raportteja laajempaan käyttöön vuosien 2019-2020 aikana,
jolloin jo valmiita raporttipohjia laajennetaan uusiin ilmiöalueisiin. Lisäksi
dynaamisten raporttien laajentaminen sidosryhmien käyttöön edellyttänee
tietotekniseen infrastruktuuriin muutoksia.

