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Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin 7.9. – 19.9.2017
Hankintojen
tietopohjan
hyödyntämisen
jatkokehitys

Tutkihankintoja.fi –palvelu julkaistu kansalaisille maanantaina 4.9.2017. Data
viety avoindata.fi:hin 6.9.2017. Media ”herännyt”, virastoja kontaktoitu ja lisätietoja
kyselty. Erityisesti kiinnostaa anonymisoitu tieto. Kieliversioita aloitettu
työstämään. Englanti ja ruotsi tarkoitus julkaista samanaikaisesti mahdollisimman
pian. Muutamia muita toiminnallisuuksia tuodaan pian palveluun.

Tuote- ja
palveluvalikoima –
toteutus

Yhteishankintavelvoitteen piirissä olevat tuotteet: Hansel valmiina, Valtori:
käyty läpi tietohallinnon hankinnat (mitkä puitejärjestelyt vain Valtorin kautta, mistä
virasto voi tehdä oman sopimuksen puitejärjestelyistä).
Sisäiset toimittajat: Hanselin osalta toteutusvalmis. Haus ja Palkeet työstetään
vielä. Valtori työstää katalogeja.
Hankintayksiköiden sopimustietoja puuttuu 12 kirjanpitoyksiköltä. Saadut
sopimustiedot luokiteltu.
Sopimushierarkian ja tuotehierarkiatyön osalta tehty mitä tässä vaiheessa
voidaan.
Sopimusten ja toimittajatiedon vakiosisällön kuvauksen luonnos kommenteilla
Palkeissa.
LKP-tilien mäppäys tehty yli 70 000 tuotteelle. Tehtävä päivitys vielä LKPtilikartan muutosten osalta.

LKP-tiliuudistus

Ehdotusta muutettavista on lähetty kommentoitavaksi kirjanpitoyksiköille ja
rahastoille. Määräaika kommentoinnille päättyi 22.9. Uuden tilikartan viimeistely
kommenttikierroksen tulosten pohjalta. Tilikartan järjestelmiin vienti 10-11/2017.
Projektin päättäminen.
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Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin 7.9. – 19.9.2017
Hankinta-suunnitelmien
ja kilpailutuskalenterin
jatkokehitys

Vuoden 2018 suunnittelun ohjeistuksesta kirje virastoille kesäkuussa ja
varsinainen ohjeistus annettu elokuussa. DL suunnitelmien palautukselle
12/2017. Hansel-sivuston tekninen toteutus on meneillään.
Hankintasuunnitelmia työstetään loppuvuoden ajan. Kilpailutuskalenteri on
näkyvissä kaikille. Suunnitelmien tekoa tuetaan tarpeen mukaan.

Sähköisen
kilpailutuksen
käyttöönotto

Projekti etenee käyttöönottojen osalta suunnitellussa aikataulussa. Kaiken
kaikkiaan 91 organisaatiota on liittynyt puitejärjestelyyn. Tarjouspyyntöjä on
julkaistu yli 1700 kpl, keskim. N. 200 kpl / kk.
Minikisatoiminnallisuuden aikataulu tällä hetkellä 19.9. jonka jälkeen Hanselin
puitejärjestelyt siirretään yksi kerrallaan asiakkaiden käytettäväksi.
Hanselin DPS-pilotin valmistelu. Pilotointi Q4/2017. Mahdollisuus
asiakaspilotointiin.

Viranomaistietojen
automaattiset
tarkastukset
kilpailutuksissa

Toteutus etenee suunnitellusti. Pilotointi päättyy 1.10. Tavoitteena julkaista
palvelu pilotoinnin jälkeen lokakuussa 2017 laajemmalle käyttäjäkunnalle.
Tavoitteena on, että 11/2017 loppuun mennessä
• palvelu käytössä kaikilla sähköisen kilpailuttamisen järjestelmää käyttävillä
asiakkailla
• teknisesti siirrytään käyttämään kansallista palveluväylää marraskuun
aikana
• projektin päättäminen
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Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin 7.9. – 19.9.2017
Lasku-automaation
laajentaminen

Toteuma (kum.) tammi-heinäkuu 2017: Ostolaskuista 23,3% käsitelty
automaatiotoiminnallisuuksia hyödyntäen. Täysin automaattisesti käsiteltyjen
laskujen osuus oli 7,3%.
Q3 mittaritietojen pohjalta laskutyyppien uudelleen tarkastelu Q4/2017
Kirjanpitoyksikkökohtainen aktivointi 2017 loppuun mennessä.

Rikosrekisterimerkintöj
en sähköinen
selvittäminen

Uusi toimintokokonaisuus. Tavoitteena on saada rikosrekisteriote tai rekisterin
tietojen tarkistaminen hankintayksiköiden saataville sähköisessä muodossa. Tämä
vähentäisi merkittävästi kilpailutukseen liittyvää byrokratiaa ja työtä sekä
hankintayksiköissä että tarjoajilla.
Ensivaiheessa selvitetään nykytila ja esteet minkä vuoksi tietoja ei voida
sähköisesti hankkia. Sen jälkeen määritetään toimenpiteet, joita tarvittaisiin
tilanteen korjaamiseksi ja mikäli tilanteen korjaaminen on mahdollista valmistellaan
tarvittavat toimet esim. mahdolliset muutokset lainsäädäntöön.
- Lähtötilanne selvitys syyskuu 2017
- Esitys jatkotyöksi lokakuu 2018

Maksuliikeratkaisun
uudistaminen

Käyttöönotto 1.10.2017. Lopputuloksena on se, että valtionhallinnossa on
käytössä vain yksi yhteinen maksuliikennejärjestelmä (pl. PV). Nyt on 3 eri
järjestelmää. Tehostumishyötyjä odotettavissa.
Käyttöönottoerät on jouduttu muuttamaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen
liittymäkohtaisiksi
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Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin 7.9. – 19.9.2017
Tilaamisen ja laskujen
käsittelyn uudistaminen

Basware ja Visma ilmoittivat heinäkuussa, etteivät tule jättämään tarjousta
Määräaikaan 24.8. mennessä tarjouksen jätti SoftCo, jonka tarjous täyttää
kelpoisuusvaatimukset. Käytettävyysarviointia tarjousten vertailtavuuden ja
sovellusten pisteyttämiseksi ei tehty. Hankintapäätös tehtiin ja julkaistiin
1.9. Sopimuksen täydentäminen ja allekirjoitus, Palkeet – SoftCo johdon
tapaaminen ja sopimuksen allekirjoitus 28.9.
Toteutus ja tuotteistus käynnistyy Q4 alussa ja valmistuu pilotointiin n.
Q1/2018 aikana.
Organisaatioiden käyttöönoton projektisuunnittelun valmistuminen Q4/2017

Toimintamallin
muutosjohtaminen /
Ohjelmataso

Ohjaus: Kick off 22.9. tarkoitus luoda runko omalle toimintasuunnitelmalle.
Case OP.
Koulutus: Hankinta 2020 ensimmäinen luonnos, modulit
hankintaprosessista, haasteita poisoppimisessa.
Viestintä: Handi.fi. avattu. @HandiOhjelma kokoaa handilaiset-listan.
Viestintäpaketti.
Kilpailutuskoulutus & Hanki-klinikka 26.9. osallistujan silmin
MuJo-tukiverkostojen kick-off 22.9.
Hallinnonalakierrokset Q4
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Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin 7.9. – 19.9.2017
Toimittajayhteis-työn
kehittäminen (Handijärjestelmän lanseeraus
toimittajille)

Sovittu ensimmäisten infojen ajankohdat ja vastuut.
Projektikortti on vyvissä https://vyvi-some3.vyverkko.fi/vm/handi/Jaetut%20asiakirjat/Työstettävät%20tuotokset/Toimit
tajayhteistyö/Valtion%20hankintojen%20digitalisointi%20%20Projektikortti_toimittajayhteistyö.pptx
13.10. Hanselin kategoriapäälliköiden info,
24.10. virastojen vastuuhenkilöille info (työpajan yhteydessä)
Lokakuun Hanselin toimittajauutiskirjeessä ja Handin uutiskirjeessä
toimittajille kutsu skype-infoon, kolme saman sisältöistä tunnin
tilaisuutta
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