Valtion hankintojen digitalisointi –
toteutusohjelma
Handi-työpaja 15.12.2017
15.12.2017 ohjelmapäällikkö Seija Friman, VK

Ohjelman tilannekatsaus 29.11. - 12.12.2017
•

Hallinnonalatilaisuudet, joissa selvitetään virastojen
valmistautumisen/projektoitumisen tilanne, aikataulutettu ja aloitettu.

•

Muutosjohtamisverkostot 1 – 3 (pilotit ja ensimmäiset käyttöönottajat)
aloittaneet.

•

Hansel vienyt omat luvut Tutkihankintoja.fi -palveluun. Hansel on saanut
kunniamaininnan avoimen datan edistämisestä kansalaisjärjestöltä.

•

Viranomaistietojen automaattiset tarkastukset kilpailutuksissa -palvelu
kytketty päälle kaikille Hanki-palvelun käyttäjille.

•

Rikosrekisterimerkintöjen sähköisen selvittämisen osalta on sovittu, että
laaditaan tilannekuva ja selvitetään, voidaanko se käsitellä toimintatapojen
ministerityöryhmässä. Ministerien kautta voitaisiin aloittaa ainakin OM
hallinnonalalla tarvittavat säädösmuutokset. Asia on esittely ministerin
erityisavustajalle 30.11.2017.
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•

Sähköisen kilpailutuksen käyttöönotto etenee suunnitellusti. 95 organisaatiota on
liittynyt puitejärjestelyyn. 72 organisaatiota on ottanut järjestelmän käyttöönsä.
Tarjouspyyntöjä on tehty yli 2000 kpl.

•

Lasku-automaation laajentamisen uusimmat tiedot saadaan alkuvuodesta. Toteuma
Q3 / 2017: Ostolaskuista 23,4% käsitelty automaatiotoiminnallisuuksia hyödyntäen.
Täysin automaattisesti käsiteltyjen laskujen osuus oli 7,4%.

•

Tuote- ja palveluvalikoima – toteutusprojektissa
•

yhteishankintavelvoitteen piirissä olevat tuotteet on määritetty, valmiit ja siirretty toteutukseen.

•

Sisäisten toimittajien osalta Hansel on toteutusvalmis, Hausin osalta sovittu punch-out-liittymän
rakentamisesta.

•

Senaatin KOKI-järjestelmän ja Handi-palvelun integraation määrittely.

•

Palkeiden peruspalvelut sopimuskohdistukseen, muiden osalta tuotteistus tehty.

•

LKP-tilien mäppäys 2018 käyttöönotettavat tilit on saatu 14.11 ja päivitetty
mäppäyksiin. Lopuliset mäppäykset Hanselin kääntämään versioon vuoden loppuun
mennessä.

•

Hankintasuunnitelmia odotellaan, määrä-aika palautuksille 31.12.2017. Ohjeistusta
tarkennettiin tulleiden kysymysten pohjalta.
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•

Tilaamisen ja laskujen käsittelyn uudistaminen –hankkeessa toteutus- ja
tuotteistusvaihe on käynnissä määrittelyjen osalta. Asiakastyöryhmätyöskentely
käynnissä ja osa työpajoista jo pidetty. Dokumentointi meneillään, yksityiskohtien
tarkentamista, mitä tehdään asiakastyöryhmissä. Tietoturvakonsultointia ollaan
aloittelemassa ulkopuolisen konsultin kanssa.

•

Hankintatoimi palveluna (Hansel): Hankintatoimen kokonaispalvelun suunnittelu ja
pilotointi pienten hankintayksiköiden tarpeisiin. Tavoitteena on parantaa hankintojen
ammattitaitoista tekemistä myös pienemmissä virastoissa. Mukana myös
kokeilukiihdyttämössä, jossa kokeillaan pienen viraston tukipalveluiden ulkoistamista
konsernipalveluiden tuottajille (Hansel, Palkeet, Valtori).

•

Toimittajayhteistyön kehittäminen. Handi-uutiskirje toimittajille (min. pilottien
katalogitoimittajat + Hansel katalogitoimittajat). Sähköpostiosoitteiden kerääminen
käynnissä. Punchout toimittajatapaamiset sovittu. Tammikuussa 4 toimittajatilaisuutta,
joista yksi striimataan.

•

Toteutettu animaatio ns. spagettikäsihahmolla. Parin minuutin animaatiossa esitellään
hankintaprosessi vuoden 2020 vinkkelistä katsottuna. Videota käytetään mm.
verkkokoulutuksen intro-videona.
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Hallinnonalatilaisuudet
Hallinnonala

Pvm / klo

MMM

13.12. / 9.00

VM

13.12. / 12.00

YM

19.12. /
12.00

SM

19.12. /
14.30

OM

20.12. / 9.00

OKM

20.12. / 12.00

TEM

20.12. /
14.30

STM

21.12./
9.00

LVM

21.12. /
12.00

UM

21.12. /
14.30

PLM

10.1. /
9.00

Eduskunta

18.1. /
13.00?

20.12.2017
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