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Hankintojen johtaminen ja kehittäminen 11.4. –
22.5.2018
• Hansel julkaissut 20.4.18 Hankintapulssi -nimisen palvelun, mikä kertoo
virastokohtaisesti mitä on hankittu, miltä toimittajalta ja milloin
hankinnat on tehty.
• Hanselin hankintatoimen kokonaispalvelu: Palvelun käytännön
suunnittelua ja toimintamallin luomista kahden viraston kanssa
• Valtioneuvoston hankintaprosessin kehittäminen ja Handin toteutus.
Ministeriöiden haastattelut meneillään. Valmisteltu hankintaspendejä.
Selvitystyön loppuraportti valmistuu elokuussa 2018.
• Kategorisoinkone-projekti etenee suunnitelman mukaan. Opetusvaihe
käynnistetty toukokuussa, jolloin Hanselin asiantuntijat opettavat
konetta oikeaan kategorisointiin.
• Tutkihankintoja.fi -video työn alla.
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Tarpeesta sopimukseen 11.4. – 22.5.2018
• Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto: Yhteensä 99 (98)
organisaatiota on liittynyt puitejärjestelyyn, 92 (92) organisaation
käyttöönotot on aikataulutettu, 87 (85) organisaatiota on ottanut
järjestelmän käyttöönsä. Budjettitalouden piiriin kuuluvista virastoista 4
tilanne on vielä epävarma. Dead-line 18.10.2018!
• Puitejärjestelyt siirretään Hanki-palveluun toukokuun loppuun
mennessä. Nyt 6 puitejärjestelyä ja 1 DPS jaossa mallipohjineen.
• Hilma 2.0: Palvelumuotoilun jatko ja arkkitehtuurin suunnittelu;
haastattelut, työpajat ja kirjoituspöytätutkimus.
• Rikosrekisterimerkintöjen automaattinen tarkastaminen. Asiaa ei ole
saatu edistettyä. OM:n hallinnonalalla puuttuu taho, joka voisi ottaa
vastuulleen asian eteenpäin viemisen ja sopivan ratkaisun etsimisen.
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Tilauksesta maksuun 11.4. – 22.5.2018
• Tilaamisen ja laskujen käsittelyn uudistaminen: Pilotointi alkanut
suunnitellun aikataulun mukaisesti Palkeissa ja THL:ssä. Pilotoinnin
kokemusten pohjalta päätös siirtymisestä pilotoinnin kakkosaaltoon.
Tietoturva-arviointi valmistunee lomien jälkeen. Tietoturvan osalta
järjestetään workshop erikseen kutsuttaville virastoille 13.6. Tullaan
tekemään päätös siitä, että käyttöönottoaikataulun muutokset
mahdollisia vain siten, että paikkaa vaihdetaan jonkun toisen viraston
kanssa.
• Uusi maksuliikeratkaisu: Projektin päättäminen. Lopputuloksena
valtionhallinnossa on käytössä vain yksi yhteinen
maksuliikennejärjestelmä (pl. PV) entisen kolmen sijaan.
• Laskuautomaation laajentaminen: Palkeiden ja virastojen kanssa
järjestetään aktivointitilaisuudet syksyllä, jaetaan hyviä käytäntöjä ja
ensimmäisiä Handi-palvelun käyttökokemuksia.

Tilauksesta maksuun 11.4. – 22.5.2018
• Konsernitoimijoiden laskutuksen kehittäminen: Nykytilan
kartoitukseen liittyvät haastattelut saatu valmiiksi. Haastateltu 15
Valtorin ja Palkeiden asiakasta + Valtoria ja Palkeita. Ideointityöpajassa
24.5. etsitään ratkaisuvaihtoehtoja. Lopputuloksena kehityskohteet
selvitetty ja ehdotus jatkotoimista laadittu.
• Handi-palvelun lanseeraus toimittajille: Toimittajakoulutukset
aloitetaan käyttöönottoerien mukaisesti. Ensimmäinen koulutus
toimittajille 18.5. ja 21.5. Syksylle aikataulutetaan koulutukset
käyttöönottoerittäin. Toimittajien tukisivut tulossa Palkeisiin.
• Uusiin hankintasopimuksiin on syytä laittaa toimittajille velvoite Handipalvelun käytöstä. Hansel huolehtii puitejärjestelyn osalta tämän
sopimisen. Hankintayksilöille on julkaistu Hand-liite hyödynnettäväksi
omiin sopimuksiin, löytyy Tiimeristä https://tila.tiimeri.fi/sites/vkHandi/Tiedostot/Handi-palvelu_Koulutukset%2C%20ohjeet%20ja%20infot/Sopimusasiat

Ohjelman ohjaus, viestintä ja muutosjohtaminen 11.4.
– 22.5.2018
• Muutosverkostoryhmistä toimii 5 ryhmää. Seuraavat aloittavat lomien
jälkeen. Yhteensä 9 ryhmää.
• Hankinta 2020 –verkkokoulutusohjelma, julkaisu 5/2018
• Tuotettu uusi äänetön, tekstitetty Handi-animaatio. Sopii myös viraston
sisäiseen Handi-esittelyyn.
• Ryhdytty tuottamaan Handi-palvelun käyttöön ottoa tukevaa
materiaalia kysymys-vastaus –periaatteella Skype-nauhoituksina.
• Palkeet ryhtyy tekemään vakiotiedotetta ja avaa toimittajasivuston.
• Handi-palvelun käyttöönottoa tukevan materiaalin kokoamista/jakelua
varten on tiimeriin Handi-työtilaan tehty kansiot. Työtilasta löytyy
kansiot käyttöönotoille ja muulle ohjeistukselle. Näihin hakemistoihin
siirretään koko ajan lisää materiaalia.
• HAMA-prosessikuvauksia ja HAMA-ohjeistusta päivitetty Handi-palvelun
mukanaan tuomin muutoksin.

