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Vaikutus valtion tietojärjestelmäarkkitehtuuriin
• Hankintapäätös uudesta palvelujärjestelmästä on tehty syyskuussa 2017
• Uudella palvelujärjestelmällä korvataan kokonaisuudessaan nykyiset Tilha- ja
Rondo –järjestelmät
• Tilha –sopimus päättyy joulukuussa 2018
• Rondon aktiivikäyttö päättyy 31.12.2019 ja Rondo poistuu kokonaan käytöstä viimeistään
30.6.2020

• Uusi järjestelmä otetaan käyttöön kaikissa budjetti-valtion kirjanpitoyksiköissä
toteutusohjelman toimintakauden aikana (31.12.2019 mennessä)
• Palvelujärjestelmän omistaja on Palkeet, toimittaja on SoftCo
• Palvelua tuotetaan yhteistyössä konsernitoimijoiden kesken
• Järjestelmän osalta Hanselilla on palvelun tuottajan rooli puitesopimusten hallinnassa, katalogien
tuotannossa sekä omien palveluidensa hallinnassa
• Palkeet vastaa muiden hankintasopimustietojen ylläpidosta palvelussa
• Palkeet vastaa toimittajien tukipalveluista palvelun käytön osalta

Näkyvyys toimittajille
• Toimittajien käyttöön toimittajaportaali:
•
•
•
•
•
•

Katalogien ylläpito
Tilaukset, toimitusvahvistukset yms
Punchout liittymät
Käänteinen ostoehdotus
Laskutus (pientoimittajat, ulkomaiset toimittajat)
Dialogi esim. hinta- ja saatavuuskyselyt

• Yhtenäinen toimintamalli riippumatta siitä, mikä valtion kirjanpitoyksikkö on
sopimusosapuolena, mm:

• Toimittajaportaali, punchout, tilaussanoman välitys toimittajan myyntijärjestelmään, tilauksen
välitys sähköpostitse yhteisesti sovittavaan osoitteeseen

• Laskuilla oltava aina valtion tilausnumero ja/tai hankintasopimuksen numero
• Tilaussanomille yksi formaatti, tällä hetkellä alustavasti UBL 2.0
• Siirtyminen Finvoice 3.0 laskuformaatin käyttöön kansallisen aikataulun mukaisesti

Sähköisen tilaamisen ja laskujen käsittelyn
uudistaminen: osto ja tilausprosessit
-Palvelussa tilattavissa/ostettavissa olevat tuotteet ja palvelut
tuodaan palveluun sopimusten pohjalta luotuina katalogeina.
-Sopimuksista, joista ei ole mielekästä luoda katalogia,
tallennetaan palveluun sellaiset tiedot, joita tarvitaan
laskuautomaation mahdollistamiseksi (sopimuskohdistus)
Palvelussa tehdään, tarkastetaan ja hyväksytään tilausehdotuksia.
Hyväksytystä ehdotuksesta muodostuu automaattisesti tilaus
Palvelussa kuitataan toimitus/osatoimitus vastaanotetuksi.
Palveluun saapuvat laskut täsmäytetään tilauksiin/toimituksiin
Ja/tai sopimuksiin automaattisesti
Mikäli lasku ei täsmää palveluun määriteltyjen täsmäytysehtojen
puitteissa, lasku asiatarkastetaan ja hyväksytään erikseen
Laskut siirtyvät automaattisesti maksuun ja kirjanpitoon
Palveluun sisältyy dashboard-tyyppinen reaaliaikainen
raportointi tilaus- ja ostopäätösten tueksi
-prosessinaikainen arviointi

Kaikki käsittelyprosessin aikana syntyneet tositteet ja niiden
käsittelyhistoria arkistoidaan palveluun

Tulevan palvelun toimintokokonaisuudet
Koulutus
Testi

Tuotanto

Palvelun toimintaympäristö
Muut taloudenohjausjärjestelmät

Hankintasuunnittelu

Muut arkistoitavaa
materiaalia tuottavat
järjestelmät

Kieku

Henkilöstöhallinnon
järjestelmät (Kieku HCM,
Palkat, muut)

Hankintadatapalvelu ja
konserniraportointi

Toimittajatietopalvelu

Sopimushallinta

Hanselin sähköiset
palvelut

Määrärahanseuranta

Cloudia
kilpailutusjärjestelmä

Tilaamisen ja laskujen
käsittelyn palvelu

Substanssi-järjestelmät

Senaatti Koki
(kiinteistöhallinta)

Maksuliike-järjestelmät

ServiceNow

Ulkoiset
materiaalinhallinta- ja
tilausjärjestelmät

Toimittajien
järjestelmät
(verkkokauppa)

Arkisto (palvelun
ulkopuoliset)

Laskujen
välitysoperaattori ja
skannauspalvelu

YTJ

Suomi.fi ja Virtutunnistamisratkaisu

Rahakas

Integraatioalustat (mm. VIA, KaPa, SAP PI)
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Projektin eteneminen karkealla tasolla
• Tuotteistus ja ratkaisun toteutus on käynnissä. Vaiheen kesto on n. 9 kk (lokakuu
2017 – kesäkuu 2018)
• Tavoitteena pilotoinnin aloitus n. 05/2018
• Palvelukeskuksen lisäksi pilottiorganisaatioina toimivat THL ja Valtori.
• Pilottiorganisaatioiden lisäksi projektiryhmän tukena jatkaa hallinnonalojen edustajien
muodostama asiakastyöryhmä sekä TUVE -ympäristön osalta perustettava erillinen
asiantuntijaryhmä.

• Vuoden 2018 aikana toteutettavat muut käyttöönotot

• Merkittävimmät Tilha –käyttäjät: Verohallinto, Valtiokonttori, Puolustushallinnon rakennuslaitos,
Maanmittauslaitos, Tulli, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Fimea,
Rikosseuraamuslaitos
• Tiedossa olevat 1.1.2019 voimaan astuvat organisaatiomuutokset: LVM: Liikenneviraston,
Viestintäviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston yhdistyminen, STM: Uuden lupa- ja
valvontaviraston (LUOVA) toiminta käynnistyy (siirtyy 1.1.2020, tilalle alustavasti VRK), MMM:
Maaseutuviraston ja Elintarviketurvallisuusvirasto yhdistyminen

• Vuoden 2019 käyttöönotot toteutetaan 31.12.2019 mennessä
• Käyttöönottoaikataulu on julkaistu kts. www.handi.fi

