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Valtiontalouden tarkastusvirastolle
Asia: Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö tarkastuskertomusluonnoksesta Keskitetyt
ICT-palvelut ja -hankinnat
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on pyytänyt Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin lausuntoa tarkastuskertomusluonnoksesta
Keskitetyt IVC-palvelut ja -hankinnat. Valtori kiittää mahdollisuudesta
lausua kertomusluonnoksesta ja lausuu näkemyksenään VTV:n alustavista kannantotoista seuraavaa:

Valtorin palvelujen laatu
Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että Valtorin palvelujen laatu
ei vastaa TORI-laissa asetettuja laatutavoitteita eikä asiakkaiden tarpeita.
Valtorin käsityksen mukaan tarkastuskertomusluonnoksessa korostuvat
muutamien kriittisten asiakasyhteyshenkilöiden antamat lausunnot.
Käyttäjätyytyväisyys Valtorin palveluihin on todennetusti hyvällä tasolla.
Valtorissa viimeisen 6 kuukauden aikana toteutetun laatuseurannan
mukaan palvelut ylittävät asetetut laatutavoitteet ja käyttäjät ovat palveluihin tyytyväisempiä kuin vertailuryhmissä keskimäärin (ks. Liite 1 Palvelun toimivuus 20181113). Valtorin tuottamien palvelujen palvelutasoja
on alettu mitata systemaattisesti toukokuusta 2018 alkaen, kun toiminnanohjausjärjestelmä on saatu laajamittaisesti käyttöön.
Liitteestä käyvät ilmi mm.






jonotusajan positiivinen kehitys (sivu 2)
hyvät SLA-toteumat kaiken kaikkiaan (sivu 3)
erittäin korkeat ensiratkaisuprosentit (sivu 4)
tukipyyntöjen läpimenoaikojen jatkuva paraneminen (sivu 6)
kohtaamiskyselyjen tilastollisesti merkittävä vastausaste ja erinomaiset tulokset, paremmat kuin vertailuryhmillä (sivu 9)

Palveluissa oli poikkeuksellisen paljon häiriöitä keväällä 2018. Ne johtuivat ministeriöiden laajoista käyttöönotoista ja Tiedon useista käyttökatkoista. Laatu on saatu todennetusti stabiloitua.

Keskitettyjen TORI-palveluiden käyttöönotto
Tarkastuskertomusluonnoksessa esitetään, että keskitettyjen palvelujen
käyttöönotto on viivästynyt ja vuonna 2017 noin 27 prosenttia Valtorin
laskutuksesta oli keskitettyjä palveluja.
Valtori toteaa, että em. prosenttiosuus perustuu sisäiseen kirjauskäytäntöön ja siitä puuttuu muun muassa kokonaan Tieto Finland Oy:n konesali- ja kapasiteettipalveluiden laskutus. Keskitettyjen palvelujen
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todellinen osuus laskutuksesta oli vuonna 2017 46% ja sen arvioidaan
nousevan tämän vuoden lopussa tasoon 56%.
Valtorin asiakkaista 39 virastoa, eli noin puolet, on tuotu yhtenäistettyjen
palvelujen piiriin. Kappalemääräisen laskennan edellytyksenä on, että
asiakkaan palveluista vähintään 75% on Valtorin tuottamia vakiopalveluita. Keskittämistä on hidastanut ehdoton pyrkimys yhteen pakotettuun
käyttäjähallintaan (AD). Nyt Valtori tarjoaa asiakkaille rinnakkaisia vaihtoehtoja, joiden avulla yhtenäistämisen hyödyt (esim. tietoturvapäivitykset ja keskitetyt ohjelmistojakelut) kyetään silti saavuttamaan.

Valtorin toiminnalla saavutetut kustannustehokkuus ja säästöt yhteisissä ICT-palveluissa
Tarkastuskertomusluonnoksen mukaan raportoidut säästöt eivät mitanneet palvelujen keskittämisen aikaansaamia säästöjä, vaan raportoidut
säästöt saavutettiin pääasiassa Hanselin puitesopimusten kautta.
Valtori huomauttaa tältä osin, että sellaisissa Hanselin puitejärjestelyissä, joissa on useita toimittajia ja toimittajavalinta tehdään kevennetyllä kilpailutuksella puitejärjestelytoimittajien keskuudesta, on säästöt
saavutettu nimenomaan Valtorin toiminnalla, jossa valtionhallinnon hankintavolyymi on keskitetty yhteen kilpailutukseen. Tällaisia puitejärjestelyjä, joissa on saavutettu merkittäviä säästöjä, ovat esimerkiksi tietokoneiden, palvelinten ja tulostinten hankintaa koskevat puitejärjestelyt.
Myös niissä puitejärjestelyissä, joissa on vain yksi toimittaja eikä kevennettyä kilpailutusta siis suoriteta, on Valtorin toiminnan avulla saavutettu
merkittäviä säästöjä. Esimerkkinä tällaisesta puitejärjestelystä on puheratkaisuja koskeva sopimus, jonka kilpailuttamisessa Valtorin asiantuntijat olivat vahvasti mukana. Kun hankittavissa palveluissa on valtionhallinnon asiakkuuksien osalta yksi palvelua hallinnoiva taho, vähentää se
palveluun liittyvää hallinnointityötä merkittävästi toimittajan puolella ja
johtaa edullisempaan hinnoitteluun. Tässä puitejärjestelyssä Valtori kehittää myös valitun toimittajan kanssa tuotteita, jotka vaativat mahdollisimman vähän hallinnointia kummaltakaan sopijapuolelta. Uuden puheratkaisusopimuksen mukaisen palvelun on laskettu tuottavan valtiohallinnolle 10 M€ säästöt vuosittain.
Edelleen tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että virastoilta Valtorin hallinnoitavaksi siirrettyjen palvelujen kustannustehokkuus on heikentynyt. Myöskään uusia keskitettyjä palveluja ei voi käytettävissä olevien laskelmien perusteella pitää kustannustehokkaampina kuin aikaisemmat järjestelyt tai markkinoilta saatavat palvelut.
Tarkastuskertomusluonnoksessa ei ole juurikaan avattu tietoja, joiden
perusteella em. laskelmat on tehty. Valtorin näkemyksen mukaan tämän
tyyppisissä laskelmissa ei yleensä ole otettu kattavasti huomioon kaikkia niitä kustannuksia, jotka virastolle syntyivät sen tuottaessa palveluja
itse. Valtori on tehnyt kustannusvertailua esimerkiksi kapasiteettipalveluiden tuottamisesta, ja vertailulaskelmasta käy ilmi, että kumppanin
tuottamat palvelut ovat pääsääntöisesti kalliimpia kuin Valtorin itsensä
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tuottamat palvelut. Valtorin näkemyksen mukaan kattavien johtopäätösten tekeminen yksittäisen asiakkaan tekemän kustannusvertailulaskelman perusteella sisältää suurehkon virhemarginaalin riskin.

Asiakastarpeiden huomiointi Valtorin palvelutuotannossa
Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että Valtori kuuntelee ja kerää asiakkaiden toiveita palvelujen järjestämisestä, mutta asiakastarpeet eivät näy käytännössä palveluiden ominaisuuksissa.
Asiakasohjauksessa Valtori on ottanut usein asiakkaita mukaan palvelun kehittämiseen ja esimerkiksi kilpailutusten speksien määrittämiseen.
Uusille palveluilla hankitaan aina pilottiasiakkaat, joiden kanssa ns. lastentaudit pyritään karsimaan ennen laajempaa levitystä. Valtorilla on
tässä toiminnassa kuitenkin edelleen paljon kehitettävää.
Valtorin käsitys on, että yleisesti ottaen asiakasohjaus toimii vähintäänkin kohtuullisesti. Tätä tukee myös asiakkaiden antama palaute yhteistyön toimivuudesta.

Keskitettyjen ICT-hankintojen työnjako Hanselin ja Valtorin välillä
Tarkastuskertomusluonnoksessa tarkastusvirasto suosittaa, että valtiovarainministeriön tulee keskittää perustietotekniikkaan liittyvien hankintojen kokonaisvastuu yhdelle toimijalle ja varmistaa näin resurssien riittävyys ja asiakastarpeiden huomioiminen.
Valtori toteaa omalta osaltaan, että myös sen asiantuntijoilta ja asiakkailta tulleessa palautteessa on tunnistettu tarkastuskertomuksessa
avattuja haasteita Hanselin puitejärjestelykilpailutuksissa. Kuten tarkastuskertomusluonnoksessakin todetaan, Valtorilla on Hanselia selvästi
parempi näkemys asiakastarpeista, koska se tuottaa palvelut ja sillä jatkuva keskusteluyhteys asiakkaisiin. Valtori kannattaa ajatusta siitä, että
perustietotekniikkaan liittyvien hankintojen kokonaisvastuun keskittämistä Valtorille selvitettäisiin edelleen.
Valtori toteaa, että toisin kuin tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan,
sillä ei tällä hetkellä TORI-lain mukaan ole yhteishankintayksikön asemaa. Em. selvitystyössä tulisi siten ottaa kantaa myös mahdollisiin lainmuutostarpeisiin.
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