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Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin
• Valtioneuvoston hankintatoimen kehittämiseksi on käynnistetty selvitystyö. Sen
tarkoituksena on laatia kattava kuvaus ministeriöiden hankintatoimen nykytilasta,
vahvuuksista ja kehittämiskohteista, huomioiden Handin toimintatapamuutos.
Selvitystyö on käynnistynyt ministeriöiden hankintojen spend-analyysien
laatimisella. Lisäksi tullaan tekemään haastatteluja kullekin ministeriölle.
• Rondon käytön varmistaminen siirtymäajalle: neuvottelut
• Päivitettyjen käyttöönottoa tukevia HAMA-prosessikuvauksien ja ohjeiden julkaisu
9.5.
• Konsernitoimijoiden laskutuksen yhtenäistäminen: aloitetaan selvittämällä
syvällisemmin, mikä konsernitoimijoiden laskutuksessa toimii ja mikä ei. Tämä
toteutetaan haastattelemalla Valtiokonttorin toimesta asiakkaita sekä Valtoria ja
Palkeita. Haastatteluihin ilmoittautui 18 asiakasta + Palkeet ja Valtori. Haastattelut
on aloitettu ja tavoite toteuttaa ne viimeistään 11.5.2018
• Hankintadatapalvelun asiakaskohtaiset dashboardit –palvelu julkaistaan 20.4.
Handi-työpajassa.
2

Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin
• Sähköisen kilpailutuksen projekti etenee, virastoja puuttuu vielä 12 kpl.
• Hanselin puitejärjestelyt siirretään yksi kerrallaan Hanki-palveluun asiakkaiden
käytettäväksi aina mallipohjan valmistuttua. Tavoitteena, että toukokuun loppuun
mennessä kaikki on siirretty. Nyt on neljä puitejärjestelyä jaossa.

• Hankintasuunnittelun kehittämiseen liittyvä webropol kysely päättynyt, vastauksia 16 kpl.
• Hilma-palvelun uudistaminen: Palvelumuotoilu käynnistynyt. Konseptin hahmottelu
käyttäjien kanssa etenemässä haastatteluin. Haku kehitysryhmään käynnistynyt. Tulossa
palvelumuotoilun jatko ja arkkitehtuurin suunnittelu; haastattelut, työpajat ja
kirjoituspöytätutkimus.
• Laskuautomaation laajentaminen: Tavoitteiden uudelleen arviointi sovittu tehtäväksi Handipilotointien päätyttyä. Palkeiden ja virastojen kanssa järjestetään aktivointitilaisuudet
syksyllä, jossa tarkoitus jakaa hyviä käytäntöjä aktiivisilta virastoilta ja ensimmäisiä Handikokemuksia.

• Hankintalainsäädännön mukaisten pakollisten rikosrekisterimerkintätietojen
tietojensaannin digitalisoiminen. ORK laatii tiekartan tarvittavista tietojärjestelmä ja
tietosuojamuutoksista, sen jälkeen aikataulutus ja suunnitelma tarvittavista
lainsäädäntömuutoksista.
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• Maksuliikeratkaisun viimeisin versiopäivitys tehtiin 31.3. Projektin päättäminen
toukokuussa. Lopputuloksena on se, että valtionhallinnossa on käytössä vain yksi
yhteinen maksuliikennejärjestelmä (pl. PV). Tehostumishyötyjä odotettavissa.
• Tilaamisen ja laskujen käsittelyn uusi ratkaisu: Hyväksymistestaus etenee
suunnitellusti. Mitään pilotoinnin aloitusta vaarantavaa huomiota ei ole noussut
esiin. Toimittaja reagoi kaikkiin huomioihin välittömästi. Valtori ilmoittanut, ettei
aloita pilotointia sovitusti. Pilotointi alkaa 05/2018. Tietoturvan osalta
organisoidaan SoftCo + Palkeet workshopit.
• Toimittajayhteistyön kehittäminen: Toimittajakoulutukset aloitetaan
käyttöönottoerien mukaisesti. Palkeet ilmoittaa ajankohdat ja skype-linkin, joihin
virasto voi kutsua toimittajiaan. Koulutuksessa käydään läpi toimittajaportaali ja
esitellään Handi-palvelua siltä osin, miten asiakkaat näkevät toimittajan tuotteet
palvelussa.
• Virastojen muutosjohtamista tuetaan kevään aikana alkaneissa / aloittavissa
uusissa mujo-verkostoryhmissä.
• Hankinta 2020 -verkkokoulutuskokonaisuus valmistuu kevään aikana.
4

