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Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö

vuosi 2018 julistettiin Talpassa  
robotiikan vuodeksi. 

Tavoitteeksi asetettiin automatisoida 
20 työtehtävää vuoden loppuun  
mennessä.

ohjelmisToroboTiikka
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TammiKuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu

Taloushallinnon palvelut -osastolla otettiin käyttöön 
ostolaskujen resurssipooli. resurssipooli oli alkuun 
neljä vakituista työntekijää. Tarve resurssipoolille 
ilmeni suoraan arjen työssä, jossa tiimeillä ruuhkahui-
put osuivat eri aikoihin – poikkeuksena kaikille kiireinen 
tilinpäätösaika. resurssipooli on Talpan ”sisäinen vara-
miespalvelu” eli kun jollain palvelualueella on ruuhkaa, 
poolilaiset tulevat apuun.

– Talpan sisäinen  
varamiespalvelu

matkahallinnan m2-järjestelmän uusi  
käyttöliittymä m2 Blue otettiin käyttöön 
vuoden 2018 alussa.

Matka - 
laskut  
mobiilisti

Resurssipooli

Resurssipoolin idea on  
yksinkertainen

resurssipooli edusti uudenlaista tapaa 
ajatella työn tekemistä, poolin kautta 
palvelun tuottaminen oli helpompi nähdä 
yhtenä isona kokonaisuutena.

Sisältö HelmiKuu
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huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuumaaliSKuuTammiKuuSisältö HelmiKuu

Työssäoppimisjaksolla opitaan  

Edessä iso muutos 

palkan- 
laskennassa
Hijat2-projekti oli vuoden alussa edennyt 
määrittelyvaiheeseen, ja Talpassa valmis-
tauduttiin kokeilemaan järjestelmän omi-
naisuuksia. Järjestelmä otetaan käyttöön 
1. tammikuuta 2020. projektissa ovat Hel-
singin kaupungin lisäksi mukana espoon ja 
vantaan kaupungit. projekti alkoi vuonna 
2015 ja sen tarkoituksena on päivittää  
henkilöstöhallinnon tietoja keräävä 
Hijat-järjestelmä uudelle teknologia-alus-
talle sekä parantaa henkilöstöhallinnon ja 
palkanlaskennan prosesseja. muutos palk-
kasihteerin työssä on huomattava.

”meitä opiskelijoita kehotettiin hake-
maan sellaista paikkaa, jossa näkisi 
itsensä tulevaisuudessa. minulla kävi 
tuuri, sillä en hakenut muualle kuin  
Talpaan. Tänne oli matala kynnys 
hakea, sillä luin internetsivuilta, että 
Talpaan otetaan työssäoppijoita. 
olemme muiden opiskelijoiden kanssa 
pohtineet, että yllättävän harva työn-
antaja tarjoaa harjoittelumahdolli-
suutta, joten tässä Talpa on myös 
hyvänä esimerkkinä muille”, Talpassa 
viisi kuukautta työskennellyt Susanna 
toteaa.

Talpassa on vuosittain 10  
työssäoppijaa eri osastoilla. 

jakson aikana työssäoppija 
kasvattaa omaa osaamistaan 
ja tutustuu samalla Talpaan 
työnantajana.

puolin ja  
toisin
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Tammikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö HelmiKuu

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 
perittäville potilasmaksuille on säädetty 
maksukatto, jonka täyttymisen jälkeen 
asia kkaalla on oikeus hakea todistusta 
maksukaton täyttymisestä eli ns. vapaa-
korttia. Talpa myöntää vuosittain noin 
3400 vapaakorttia. prosessi on monipolvi-
nen ja koskee Talpassa useaa eri toimijaa. 
Työvaiheet ovat haasteellisia ja erilaisiin 
tapauksiin perehtymiseen voi kulua aikaa 
kokonainen vuosi. vapaakortin myöntämi-
seen liittyvä selvitystyö alkaa asiakaspal-
velussa, jonne asiakas ottaa yhteyttä, kun 
epäilee maksukaton täyttyneen.

maaliskuun työpajassa prosessia lähes-
tyttiin osastojen yhteistyönä. Työpajassa 
esimerkiksi todettiin, että asiakkaalle 
lähtee prosessin aikana peräkkäin kaksi 

Maksukatto työpajassa 

onnistunutta  
osastojen  
yhteistyötä

kirjettä, yksi maksukattotiimiltä ja toinen 
myyntireskontratiimiltä. Yksimielisiä oltiin 
siitä, että asiakasystävällinen tapa olisi 
lähettää vain yksi kirje. Tämä vähentäisi 
myös puheluita asiakaspalveluun.

Työpajassa jaettiin osaamista ja toimintata-
poja, ja maksukattotiimissä otettiinkin heti 
käyttöön arkistointimalli, jossa arkistoi-
daan päivämäärän mukaan. aikaisemmin 
tiimissä arkistoitiin koko vuosi asiakkaiden 
nimen mukaan aakkosjärjestykseen, mikä 
vei vuoden lopussa paljon työaikaa. lisäksi 
työpajassa ideoitiin ohjelmistorobotiikan 
hyödyntämismahdollisuutta maksukatto-
laskennassa ja sen asiakasviestinnässä. 
vuoden lopussa aina-ilona -ohjelmistoro-
botti ryhtyi lähettämään asiakkaille viestejä 
maksukaton täyttymisestä.

Talpa myöntää  
vuosittain noin  

3400 
vapaakorttia
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Odotettu  
uudistus
osaston johto- 
ryhmätyöhön

Toimistotyöergonomian teemoja pohdit-
tiin keväällä yhdessä Työterveys Helsingin 
asiantuntijan kanssa. ideasta käytäntöön 
asti kulkeutui esimerkiksi tyhjien työtilojen 
entistä tehokkaampi hyödyntäminen. eli 
jos työhuone on loman, koulutuksen tai 
etäpäivän vuoksi tyhjillään, sitä saa kuka 
tahansa lyhytaikaisesti hyödyntää esimer-
kiksi Skype-palaveriin tai kirjoitustyöhön.

Tammikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö

osastojen johtoryhmien valmennuksessa 
nousi esiin, että palkkojen johtoryhmässä 
työhön liittyvät käytännön asiat veivät pal-
jon aikaa varsinaiselta johtoryhmätyöltä. 
valmennuksessa ideoitiin johtoryhmän 
toiminnan kehittämistä, mikä johti työko-
kouksen perustamiseen. 

ensimmäinen palhan työkokous pidettiin 
keväällä. Työkokouksessa esimerkiksi 
laadittiin käytännön työhön liittyviä ohjeita 
ja sen asialistalle saivat kaikki palhalaiset 
ehdottaa käsiteltäviä asioita. 

Tietotyöläisen 

ergonomia  
arjessa

ergonomia on toimistotyössä paljon 
muutakin kuin oikea työasento tai riit-
tävä valaistus. Kun työtehtävät, asiakas-
kontaktit ja kokoukset lisääntyvät, myös 
työn keskeytykset lisääntyvät. Samaan 
aikaan meidän on hallittava isoja koko-
naisuuksia, siedettävä kiirettä ja jat-
kuvasti opittava uutta. lisäksi olemme 
riippuvaisia erilaisista järjestelmistä.

HuHTiKuuHelmiKuu
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Tammikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö HelmiKuu HuHTiKuumaaliSKuu

Soitit Talpan  
asiakaspalveluun  

– kuinka  
voimme auttaa?

Työyhteisöpäivään 
osallistui yli 

Talpan keskitetty asiakaspalvelunumero 09 310 25300 seurasi loka-
kuun 2017 ja maaliskuun 2018 ajan numeroon soittavien asiakkaiden 
tyytyväisyyttä. Kokonaistyytyväisyys asiointikokemukseen oli korkealla 
tasolla 4,4 / 5.

Käytännössä tutkimus toteutettiin tekstiviestillä, joka lähti noin joka  
10. Talpan asiakaspalveluun soittaneelle saman päivän aikana.  
Tekstiviestissä oli linkki, jonka kautta pystyi antamaan arvion viiteen  
väittämään asiakaspalvelun onnistumisesta. 

Talpan yhteinen työyhteisöpäivä järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa. päivän aikana 
käsiteltiin uudistumista, työhyvinvointia, 
valmentavaa työotetta ja työyhteisötai-
toja sekä erityisesti jokaisen omaa roolia 
näissä.

esimiehet toimivat tilaisuudessa omien 
tiimiensä sparraajina ja ryhmätyöskente-
lyn vetäjinä. Tärkeintä päivässä oli pysäh-
tyminen oman työhyvinvoinnin äärelle 
sekä yhteinen keskustelu ja ideointi oman 
työyhteisön kehittämiseksi.

300  
talpalaista

Kokonaistyytyväi-
syys asiointikoke-
mukseen oli kor-
kealla tasolla 4,4 / 5.
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Tehtäisiinkö tämä fiksummin?!

– Talpalainen,  
ilmianna rutiini- 
tehtävä!

Tammikuu helmikuu maaliskuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö HuHTiKuu

Talpalaisia kehotettiin jo edellisvuonna 
ilmiantajiksi: ”oletko havainnut työteh-
tävän tai -vaiheen, jonka voisi mielestäsi 
tehdä yksinkertaisemmin tai paremmin? 
oletko joskus ajatellut työskenteleväsi 
kuin robotti – tehden kuukausittain tai jopa 
päivittäin täysin mekaanista tarkistus-, 
toisto- tai tallennustyötä?”

Turhien rutiinitöiden haku jatkui ja vuoden 
2018 tulospalkkiotavoitteeksi asetettiin, 
että jokaisesta Talpan tiimistä tulee vähin-
tään viisi sellaista työn kehittämisideaa, 
jotka on toteutettu vuoden loppuun men-
nessä. Tavoite saavutettiin.

SAP-
roolit remontissa

Sap:n käyttöoikeusroolit uudistettiin. 
uudistuksella haluttiin lisää selkeyttä 
käyttöoikeuksiin, sujuvampaa käyttö-
oikeuksien hallintaa sekä vaarallisten 
työyhdistelmien seurantaa.

Sap:n käyttöoikeudet perustuvat käyt-
töoikeusrooleihin. Käyttöoikeuksia 
varten on määritelty tiettyjä rooleja, 
jotka pitävät sisällään kuhunkin rooliin 
sopiviksi katsottuja toimintoja. roolire-
montissa Sap:n käyttöoikeudet raken-
nettiin teknisesti uudelleen ja paremmin 
tarpeita ja työnjakoja vastaaviksi.
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ohjelmisToroboTiikka

Tammikuu helmikuu maaliskuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö HuHTiKuu

Huhtikuussa 2018 valittiin kahdeksan 
Rpa- eli ohjelmistorobotiikan kehittäjää. 

Talpalaisten joukosta valitut  
vauhdittivat ohjelmistorobotiikan  
edistämistä Talpassa, ja tavoitteena  
oli pikkuhiljaa tulla omavaraisemmaksi 
Rpa:n liittyvien työtehtävien suhteen.
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Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö TouKoKuu

Pyörällä 
palaveriin
Talpa oli kaupungilla ensimmäisten 
joukossa, kun HSl:n kaupunkipyörät 
otettiin työkäyttöön toukokuussa. 
 
Talpalaiset pystyivät hyödyntämään 
kaupunkipyöriä työpäivän aikana 
tehtyihin matkoihin. Samalla hankittiin 
myös pyöräilykypärät.
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Talpa järjesti keväällä jokaiselle toimialalle omat asiakaspäivät. 
Kahdeksassa tilaisuudessa kävi yhteensä lähes 320 talous- ja 
henkilöstöhallinnon yhteistyökumppania. puheenvuorot kuultiin 
myös toimialoilta. Tätä pidettiin palautteiden perusteella hyvänä 
lisänä, koska toimialoillakin moni asia muuttui edellisen kesän 
toimialauudistuksessa.

osallistujaa

Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö TouKoKuu

Talpa järjesti keväällä jokaiselle toimialalle  
omat asiakaspäivät. Kahdeksassa tilaisuudessa  

kävi yhteensä lähes 320 talous- ja henkilöstöhallinnon 
yhteistyökumppania. 

puheenvuorot kuultiin myös toimialoilta. Tätä pidettiin 
palautteiden perusteella hyvänä lisänä, koska  

toimialoillakin moni asia muuttui edellisen kesän  
toimialauudistuksessa.

ensimmäistä kertaa järjestetyssä johdon 
Talpa-päivässä esiteltiin Talpan rooleja 
robotiikan edelläkävijänä, monipuolisena 
yhteistyökumppanina ja uudistuvana liike-
laitoksena. 

Tilaisuuden avannut kaupunginkanslian 
kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kehui 
puheenvuorossaan Talpan esimerkillistä 
otetta digitalisaatioon. ”Talpa on sellainen 
osa kaupunkia, jossa digipuhe muuttuu 
sanoista teoiksi. Kaikilla on tästä opit-
tavaa”, Sarvilinna totesi viitaten muun 
muassa ohjelmistorobotiikan hyödyn-
tämiseen, jota johdolle esitteli Talpan 
rpa-asiantuntija Jarkko Siren. ”Toivot-
tavasti kehittämisessä päästään laajem-
piin ratkaisuihin, ja tehty hyvä työ päätyy 
jakoon myös muille.”

Digipuheista 
teoiksi

Talpapäivissä ylipalvelukeskukset  
muutoksessa: 

300
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Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö TouKoKuu

Toukokuussa 2018 ohjelmistorobotti 
”vakinaistettiin” eli aina-ilona aloitti  
virallisen uransa Talpassa 1.5. 

Mekaanisissa töissä tämä loistava  
hiljainen kollega hoiti jo viittä työ- 
tehtävää, ja lisää oli luvassa pitkin  
kesää ja syksyä.

automatisaatiosta kiinnostu-
neille avautui Talpassa paljon 
mahdollisuuksia, kun rpa-ver-
kostoon haettiin aktiiveja. 

mukaan ilmoittautui lähes 50 
talpalaista. verkosto kokoontui 
robotreffeille säännöllisesti.

ohjelmisToroboTiikka
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Kysely 
on kuin 
kuume- 
mittari

Party-kyselyssä selvi-
tettiin muun muassa 
työyhteisön toimivuutta.

Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö KeSäKuu

Talpassa toteutettiin alkuvuonna parempi 
työyhteisö eli party-kysely, jolla selvitettiin 
muun muassa työyhteisön toimivuutta,  
esimiestyötä, johtamista sekä työhyvin-
vointia. vastausprosentti oli erittäin kor-
kea: 87 prosenttia talpalaisista vastasi 
kyselyyn. Talpa sai kokonaisavainluvuk-
seen eli kaikkien kysymysten keskiarvoksi 
luvun 13,0, kun suomalaisissa työyhtei-
söissä se yleisesti on 14,1.

Kyselyn tuloksia perattiin useaan ottee-
seen keväällä ja kesällä. Tiimit jatkoivat 
työskentelyä aiheen parissa elo-syys-
kuussa järjestettävissä kehittämistilai-
suuksissa. Kysely uusitaan vuonna 2019.
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Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö KeSäKuu

Hyvä asiakaspalvelu kuuluu Talpan stra-
tegisiin tavoitteisiin, joten henkilöstön 
asiakaspalvelutaidoista pidetään huolta 
tarjoamalla säännöllisesti koulutusmah-
dollisuuksia.

Kevään aikana taitojaan pääsivät hiomaan 
palkkahallinnon kahdeksan tiimiä. valmen-
nuksessa keskeisiä teemoja olivat ammat-
tiroolin ja tasalaatuisuuden käsitteet.

Enemmän 
etänä kesällä

Yli sata talpalaista tekee säännöllistä etätyötä.  
Heille tarjottiin kesän hiljaisimpana aikana  

mahdollisuus tehdä normaalia enemmän etätöitä  
eli kaksi päivää viikossa.

Asiakas- 
palvelutaito-
jen huolto 
alkoi palkkahallinnosta
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Muutoksen 
tuulia 
ammatillisessa  
koulutuksessa

Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu kesäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö HeinäKuu

liiketalouden tutkintotoimikunta kokoon-
tui Talpassa viimeistä kertaa joulukuussa 
2017 ja sen toiminta päättyi lakimuutosten 
takia heinäkuussa 2018. 

Tutkintotoimikunta vastasi näyttötutkinto-
jen järjestämisestä ja tutkintotodistusten 
antamisesta opetushallituksen alaisuu-
dessa. Se vahvisti vuosittain noin 2300 
tutkintoa. Talpan toimitusjohtaja oli toi-
mikunnan jäsen ja myös moni talpalainen 
osallistui vuosien varrella toimintaan, joko 
näyttötutkintojen suorittajana tai järjestä-
jänä. 

E-lasku 
on kätevä ja turvallinen

Talpa ja kasvatuksen ja koulutuksen toimi-
ala kampanjoivat yhdessä kasvattaakseen 
e-laskujen osuutta päivähoidon laskuista. 

varhaiskasvatuksen paperisiin laskuihin 
liitettiin e-laskun eduista kertova kirje. 
Kirjekampanjan tavoitteena oli kannus-
taa päivähoidon asiakkaita siirtymään 
e-laskuun. Yli puolet vastaanottaa laskun 
edelleen paperisena. e-laskussa on monia 
hyötyjä sekä laskun vastaanottajan että 
lähettäjän näkökulmasta. 
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Kaupunginkanslian oikeus-
palvelut julkaisi laskutus- ja 
perintäkäsikirjan, jonka val-
mistelussa Talpa oli mukana. 

Käsikirja sisälsi käytännön ohjeita kaupun-
gin saatavien laskutukseen ja perintään 
läpikäyden laskutus- ja perintäprosessin 
vaiheita ja niihin liittyviä erityiskysymyksiä. 
ohjeet olivat aikajärjestyksessä laskun 
lähettämisestä aina perinnän päättymi-
seen asti. Käsikirja toimi apuvälineenä 
päivittäisessä työssä ja esimerkiksi uuden 
työntekijän perehdytyksessä.

Käsi- 
kirjasta 
apua 
laskuttajan arkeen

Positiivisuus- 
tauluja ja  
kuulumisia 
– pienet hyvän mielen uudistukset

Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö eloKuu
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parempi työyhteisö -kyselyn innoitta-
mana ympäri Talpaa kehiteltiin pieniä 
työssä jaksamista ja hyvää ilmapiiriä 
edistäviä käytäntöjä.

Talhassa yksi tiimi aloitti perjantai-
porinat, joissa käytiin kahvikupposen 
äärellä läpi tiimin kuulumiset ja jaettiin 
kehujakin. ”näin saadaan työviikko 
pakettiin ja on mukava lähteä viikonlo-
pun viettoon”, taustoitti tiimin esimies. 

Keskitetyn asiakaspalvelutilan seinällä oli 
positiivisuustaulu, johon kerättiin asiak-
kailta saatuja positiivisia palautteita ja 
kiitoksia esille koko tiimin iloksi. 

Talpan asiakaspalveluun yhteyttä ottavat 
asiakkaat ovat usein haasteellisissa tilan-
teissa ja puhelut joskus raskaita. ”puhelin 
soi taukoamatta aamuyhdeksästä iltapäi-
vään, joten jaetut positiiviset kommentit 
auttavat jaksamaan kiireisessä arjessa. 
Teemme tärkeää työtä” muistutti yksi  
Talpan asiakasneuvoja.



Helsinkiläisten henkilöasiakkaiden osoite-
tiedot päivitettiin ajan tasalle. päivitys 
tapahtui Facta-kuntarekisterin väestökan-
nasta erikseen suoritetulla massapäivityk-
sellä. 

asiakasrekisterin päivityksellä vastattiin 
eu:n uuden tietosuoja-asetuksen vaati-
muk siin tietojen oikeellisuudesta ja 
samalla vähennettiin Talpaan palautuvasta 
kirjepostista aiheutuvaa manuaalista 
käsittelytyötä.

osoiterekisterit 

ajan 
tasalle

Talpa ja Kymp  
pohtivat  
yhdessä uusia  
ratkaisuja
rakentamisen toimiala on kokenut suuren 
myllerryksen viime vuosina. lisäksi Helsin-
gin kaupunki on rakennuttanut ennätyksel-
lisen paljon. niinpä talousprosessien mer-
kitys sujuvuuden ja toiminnan tukena on 
suuri. Yhteisiä prosesseja hiottiin hyvällä 
menestyksellä useissa tapaamisissa ja 
työpajoissa.
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Talpa ja Työterveys Helsinki aloittivat 
tiiviimmän yhteistyön osana Työterveys-
laitoksen hanketta, jonka loppuseminaari 
pidettiin lokakuussa. Toimitusjohtaja Tuija 
Kuivalainen ja palvelupäällikkö marja 
poikonen kertoivat päätöstilaisuudessa, 
miten hanke muutti toiminnan todelli-
seksi yhteistyöksi. He saivat kiitosta ker-
toessaan avoimesti, miten hankalasta 
lähtötilanteesta oli päästy toimivaan 
yhteistyöhön: luottamus oli rakentunut 
vuoropuhelun sekä roolien ja vastuunjaon 
selkiyttämisen kautta.

Toimiva työterveysyhteistyö

näkyy ja 
tuntuu

Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu marraskuu joulukuuSisältö loKaKuu
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Tehokkaat
kokoukset 
ja tiedonjakoa 
arjessa

Kolmen osaston johtoryhmät kokoontuivat 
yhteiseen kehittämispäivään ensimmäistä, 
mutta ei taatusti viimeistä kertaa. Tilaisuu-
den järjestäjät, osastopäälliköt eija Kerä-
nen, pasi rauhaniemi ja päivi Turpeinen 
korostivat alkusanoissaan yhteistyön, tie-
donkulun ja toimivan työnjaon merkitystä. 
Kaikissa Talpan johtoryhmissä on jäseninä 
myös kaksi henkilöstön edustajaa.

Uudistuva  
Talpa 

– uudistuva  
esimies

Talpan esimiehet päättivät syksyllä yli 
vuoden kestäneen valmennusurakkansa. 
esimiesvalmennuksen yhteenvetoa tehtiin 
mm. pohtimalla Talpan johtamisrakennetta 
sekä esimiehen moninaista roolia. Tiiviiden 
valmennuspäivien lisäksi esimiehet tekivät 
välitehtäviä ja jokainen toteutti oman hen-
kilökohtaisen kehittämistehtävän. 

esimiesvalmennukseen liittyvät kehittä-
mistehtävät tehtiin Talpalle ajankohtaisista 
ja tärkeistä teemoista kuten delegoinnista 
ja kokouskäytännöistä.

esimiesvalmennuksen 
yhteenvetoa tehtiin mm. 
pohtimalla Talpan joh-
tamisrakennetta sekä 
esimiehen moninaista 
roolia.

Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu marraskuu joulukuuSisältö loKaKuu
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vieressä yksi näyttökokeen 20 kysymyk-
sestä. Syksyllä toteutettu näyttökoe osoitti, 
että palkanlaskentaan liittyvä osaaminen 
on Talpassa hyvällä tasolla. näyttökokeen 
suoritti lähes 100 palkkasihteeriä. Kokee-
seen valittiin ne aiheet, joiden osaamistaso 
ei alkukartoituksen mukaan vastannut 
toivottua tasoa. näyttökokeen tulosten 
jälkeen muutamia ohjeita täsmennettiin ja 
tuloksia käytettiin myös vuoden 2019 kou-
lutuksia suunniteltaessa. Jokainen palkka-
sihteeri sai tulokset itselleen ja niitä hyö-
dynnettiin syksyn kehityskeskusteluissa. 
Jatkossa kaikki uudet palkkasihteerit suo-
rittavat näytön perehdytyksen päätteeksi.

”Mitkä poissaolot 
vähentävät  

Kuntaliiton mitalien 
kertymää?”

Talpan asiakkaiden kokonaistyytyväi-
syys oli korkealla tasolla vuonna 2018 
ollen 3,89 (v. 2017: 3,7). asiakastyyty-
väisyyskyselyyn vastanneita 886, mikä 
oli suurin vastaajien määrä kyselyn 
historiassa. Kyselyä on toteutettu vuo-
desta 2004 saakka. 

Tulosten pohjalta järjestettiin ensim-
mäistä kertaa sisäiset työpajat, joihin 
osallistui suuri joukko ao. asiakkaan 
asioita hoitavia talpalaisia. Tilaisuuk-
sissa perattiin tulokset läpi asiakas-
kohtaisesti ja mietittiin niiden pohjalta 
konkreettisia parannuskohteita.

Mitä voisimme 
tehdä paremmin?

Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu joulukuuSisältö marraSKuu
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Konttori27:ssä järjestettiin syksyn 
kuluessa yhteensä viisi ja keväällä kahdek-
san Talpa-päivää asiakastoimialojen ja lii-
kelaitosten yhteistyökumppaneille. palaute 
tilaisuuksista oli hyvää ja niitä jatketaan 
myös ensi vuonna. Tavoitteena on tehdä 
päivien suunnittelu tiiviissä yhteistyössä 
toimialojen talous- ja palkkahallinnon 
asiantuntijoiden kanssa.

Satoja  
osallistujia  
Talpa- 
päivissä

Tulorekisteri
nopeutti tietojen ilmoittamissykliä

vuoden lopussa valmistauduttiin tulorekisterin käyttöönottoon. Kansallinen 
tulorekisteri on mittava, koko Suomea koskettava muutos. 

vuoden 2019 alusta rekisterin ilmoitetaan viiden päivän kuluessa maksu-
päivästä kaikki kansalaisten saamat palkka- ja etuustiedot. Kuten muillakin 
työnantajilla myös Helsingin kaupungilla tämä tarkoitti entistä ripeämpää 
palkanmaksun perusteena olevan tiedon liikkumista.

Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuuSisältö JouluKuu
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oletko ajatellut, että robottikin 
tarvitsee esimiehen ja palkkaa? 

monet ihmistyöntekijöitä kos-
kevat teemat koskevat myös 
ohjelmistorobottia.

esimerkiksi robotin ”rekrytoin-
tia” seuraava ”perehdytys” on 
lopputuloksen kannalta erittäin 
oleellinen vaihe. ohjelmistoro-
botille on kuvattava yksittäisen 
klikkauksen tasolla kaikki se, 
mitä robotin halutaan tekevän.

Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö

loppuvuosi 2018 sujui suunnitelmien 
mukaan eli tavoitellut 20 kohdetta  
saatiin robotisoitua. 

ohjelmistorobotiikka näkyi yhä  
useamman talpalaisen työssä ja myös 
koneoppimisen perusteita otetaan  
vähitellen haltuun. 

ohjelmistorobotti aina-ilona  
vakiinnutti paikkansa talpalaisena.

ohjelmisToroboTiikka
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Tavoitteena oli automatisoida 
20 työtehtävää vuoden  
loppuun mennessä.

Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö

vuosi avattiin nimikilpailun voittajan jul-
kistamisella. nimikilpailussa nimiä saivat 
ehdottaa niin talpalaiset kuin muutkin 
Helsingin kaupungin työntekijät. nimi-
kilpailu oli erittäin tiukka, sillä aina-ilona 
kiri voittoon vain muutaman äänen erolla. 
Yhteensä ääniä annettiin 120, ja ne jakau-
tuivat hyvin tasaisesti esiraadin valitse-
mien ehdokkaiden kesken: aina-ilona, 
roponen, ripa ja Talpis.

robotisaatio on Talpassa ollut alusta 
asti kaikkien talpalaisten yhteinen asia. 
aina-ilonan työsuoritusta seuraavat lähi-
esimiehet ja työtoverit. Jos suorituksessa 
ilmenee virheitä ja poikkeamia, niistä vies-
titään heti eteenpäin.

Vuosi 2018 julistettiin  
Talpassa robotiikan  
vuodeksi

Tiimeistä haettiin kehittämiskohteita ja tur-
hia rutiinitehtäviä Tehtäiskö tää fiksummin 
-kampanjassa. Tavoitteena oli toimintata-
pojen virtaviivaistaminen, prosessien säh-
köistäminen tai tehtävän automatisointi 
-järjestelmää tai robottia hyödyntäen.

automatisaatiosta kiinnostuneille avau-
tui Talpassa paljon mahdollisuuksia, kun 
rpa-verkostoon haettiin aktiiveja. mukaan 
ilmoittautui lähes 50 talpalaista. Huhti-
kuussa valittiin kahdeksan rpa-kehittäjää. 
aiempaa kokemusta ei tarvittu, vaan valin-
nassa painotettiin aktiivista asennetta ja 
uteliaisuutta. valitut rpa-kehittäjät pereh-
tyivät aluksi pDD-dokumenttien laatimi-
seen Talpan prosessivastaavien avulla ja 
pääosin oman tekemisen kautta oppien.

ohjelmisToroboTiikka
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Tammikuu helmikuu maaliskuu huhTikuu Toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuuSisältö

rpa-kehittäjät etenivät yksinkertaisem-
pien tehtävien automatisoinnista askel 
kerrallaan kohti entistä haastavampia koh-
teita. Samalla tavoitteena oli pikkuhiljaa 
tulla omavaraisemmaksi rpa:han liittyvien 
työtehtävien suhteen Talpassa.

robotiikan vuosi eteni vauhdilla. Touko-
kuussa ohjelmistorobotti ”vakinaistettiin” 
eli aina-ilona aloitti virallisen uransa Tal-
passa. mekaanisissa töissä tämä loistava 
hiljainen kollega hoiti jo viittä työtehtävää, 
ja lisää oli luvassa pitkin kesää ja syksyä.

palvelukeskuksille robotteja eli parot-
hanke päättyi elokuussa. Siihen osallistui 
talpalaisten ohella lähes 1 500 työntekijää 
muista palvelukeskuksista provinciasta, 

Kuhilaasta, Kuntaprosta, monetrasta ja 
Saitasta. parot-hankkeen tavoitteena oli 
edistää kuntasektorilla toimivien talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelukeskusten hen-
kilöstön työhyvinvointia tilanteessa, jossa 
digitalisaatio ja robotiikka muuttavat työtä.

vuoden 2018 aikana Talpan jokaisessa 
tiimissä toteutettiin vähintään viisi kehittä-
miskohdetta. osa niistä kartutti aina-ilo-
nan työtehtäviä eli tavoitellut 20 kohdetta 
saatiin robotisoitua. osa tehtävistä koski 
puhtaasti sisäisiä prosesseja, mutta 
monet tehtävät näkyivät vähitellen myös 
Talpan asiakkaiden suuntaan. aina-ilona 
esimerkiksi alkoi liittää Sosiaali- ja terveys-
toimialan asiakaslaskuille infokirjeen, kun 
maksukatto oli saavutettu.

aina-ilona toi työelämän muutokset konk-
reettisesti Sörnäisten rantatien arkeen. 
robottikollegan mahdollisia virheitä oli 
pidettävä silmällä sujuvuuden takaami-
seksi, mutta sen työskentelyyn oli toisaalta 
opittava myös luottamaan.

vuonna 2019 ohjelmistorobotiikka näkyy 
yhä useamman talpalaisen työssä ja myös 
koneoppimisen perusteita otetaan vähitel-
len haltuun.

Työntekijä, jonka työtä  
automatisaatiolla kehitetään, 
nousee aidosti keskiöön, sillä 

kukaan ei tunne työn vaiheita ja poik-
keuksia paremmin kuin hän itse.

ihminen keskittyy siihen,  
mihin robotti ei pysty.

ohjelmisToroboTiikka
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Tunnelma oli katossa, kun talpalaiset juh-
listivat kaupungintalon ravintolassa hyvin 
sujunutta tilinpäätösurakkaa keväällä. perin-
teiseen tapaan samassa tilaisuudessa julkis-
tettiin vuoden talpalainen, vuoden esimies ja 
vuoden tiimi -äänestyksen tulokset.

vuoden talpalainen -äänes-
tyksen voitti jarkko siren, 
vuoden esimies -äänestyk-
sen Päivi lahti ja vuoden 
tiimi on palhan Keskushal-
linto ja kaupunkiympäristö 
-palvelualueelta Keskus-
hallinnon tiimi.

Sisältö

Talpalaisia
elina roitto siirtyi palvelukoordinaattoriksi vuoden alussa.  
Talpaan hän tuli harjoittelijana yli viisi vuotta sitten ja on siitä  
lähtien talossa viihtynyt. ”opintojen ohella olin tehnyt myynti-
työtä, mutta ajattelin, että voisin pitää palkanlaskennasta.  
ajatus on osoittautunut oikeaksi.”

Taloussihteeri hannele ”hansu” Piiroisen (vas.) viimeinen työ-
päivä Talpassa koitti maaliskuun alussa. Hansun työura kaupun-
gilla alkoi 21 vuotta sitten ja talouspuolella, kun Pirjo kivi otti 
hänet töihin. ”neuvottamaksi en ole jäänyt, vaikka paljon uutta 
opittavaa on ollut. organisaatiossa ja järjestelmissä on ollut 
kaikenlaisia muutoksia, mutta laskutuksen periaate on pysynyt 
samana. Täällä on hyvät tekijät, joten kukaan ei jää pulaan. nyt 
opetan tietotaitojani eteenpäin seuraavalle osaavalle tekijälle.”

Tilinpäätösjuhla 12.4.2018
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Sisältö

kaisa okkeri aloitti 
talouspäällikkönä 
marraskuun alussa. 
Hän siirtyi Talpaan 
Siuntion kunnan 
taloussuunnittelupääl-
likön tehtävistä. ” Tal-
passa odotan asioiden 
yhdessä tekemistä ja kehittämistä. Tämän 
lisäksi odotan myös sitä, että pääsen 
oppimaan ja kehittämään itseäni lisää. 
mielenkiintoista on myös nähdä, miten 
isommassa organisaatiossa saadaan 
vietyä yhdessä läpi kehittämishankkeita ja 
-projekteja.”

Tuttuja kasvoja ja uusia haasteita  
– roope saarinen (vas.), jalmari 
lindholm, eetu kauppila ja rubina 
Chowdhury työskentelivät kesän ajan 
Talpan eri osastoilla, osa jo toista 
kertaa. 

Talhan Kaupungin-
kanslia, Kaupunkiym-
päristö ja Tarkastus-
virasto -palvelu-
alueella koettiin kesän 
aikana henkilöstö-
muutoksia, kun palve-
lupäälliköksi siirtyi sini jääskeläinen (oik.) 
ja palvelukoordinaattoriksi maria nyman. 
pitkään yhdessä työskennelleet naiset 
pitävät uusista haasteista ja arvostavat 
toisiltaan saamaa tukea. ” palvelupäällik-
könä on vastuussa isommista kokonai-
suuksista ja yhteydenpidosta asiakkaiden 
suuntaan. Työtä helpottaa kuitenkin paljon 
se, että entiselle paikalle koordinaattoriksi 
valittiin tuttu työkaveri.”

auri Pakkanen aloitti huhtikuussa kirjanpito-
päällikkönä. Yksityisellä puolella uraansa tehnyt 
nainen toivoi tuovansa mukanaan uutta vauhtia 
Talpan kehitystyöhön. ”Yksikään päivä ei ole 
vielä ollut samanlainen! Joka päivä ihmettelen, 
kyselen ja välillä kyseenalaistankin.”

Kahdeksan talpalaista aloitti rpa- 
kehittäjinä, yksi heistä oli taloussih-
teeri annika ingervo. ”Työtehtäviini 
rpa-kehittäjänä kuuluu valittujen 
työtehtävien mallintaminen robotille, 
mallinnusten testaus ja tarvittavat 
pienkehitystyöt. ohjelmistorobo-
tiikka kuulosti alusta asti aivan siltä 
”minun jutultani”. pidän ongelmien 
ratkaisemisesta ja asioiden raken-
telusta. robotin rakentaminen on 
työtä, jota tehdessä oppii ja oivaltaa 
koko ajan uusia asioita.”
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2018 2017

77  
% 

73  
% 

201720182018 2017

Sisältö

Tunnusluvut
TalPalaiseT 2018  2017
 
Henkilötyövuodet  365 400
Henkilöstön keski-ikä, v.  51  49
naisten osuus vakinaisesta 
henkilöstöstä, %  88  86
Koulutuspäiviä, pv / hlö  4,2  2,8
Henkilöstön vaihtuvuus, % 6,7  6,0

euroT / 1 000 2018  2017

liikevaihto 28 262 28 382
liiketoiminnan muut tuotot 130 70
varsinaiset kulut -28 080 -28 161
poistot -221 -204
liikeylijäämä / alijäämä 90 87
rahoitustuotot ja -kulut -56 -56

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 34 31

VolyymiT / 1 000 kPl 2018  2017
 
lähetetyt laskut, maksu- 
muistutukset, perintä- 
toimeksiannot 1 459  1 500
ostolaskut  786  761
palkka- ja palkkiolipukkeet  801  782
asiakaspalveluun tulleita  
yhteydenottoja 85 81

sähköisyys / % kaikisTa  2018 2017
 
verkkolaskujen osuus 30 31
automaattisesti täsmäy- 
tyneet ostolaskut 19 12
Sähköisesti ilmoitetut  
poissaolot 75 70
Sähköiset palkkalipukkeet 77 73

eurot

28 382
euroa

28 262
euroa

sähköisyys

12 %19 % 4,2
PV

2,8
PV

Talpalaiset

Koulutuspäivät / hlö automaattisesti täsmäytyneet 
ostolaskut

Sähköiset palkka-
lipukkeet

2018 2017

130
euroa

70
euroa

liiketoiminnan muut tuototliikevaihto

2018 2017
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Sisältö

helsingin kaupungin taloushallintopalvelu

Sörnäisten rantatie 27 a, 00500 Helsinki
pl 230, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2500

Yleisöpalvelukassa, Kallion virastotalo
Toinen linja 4 a, 00530 Helsinki

pl 210, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 36576

www.talpatiedottaa.fi, www.hel.fi/talpa
talpa.asiakaspalvelu@hel.fi

ollaan yhteydessä!
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