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Koulutuksen ja valmennuksen hankintasopimuslaskujen ja raporttien toimittaminen – muutoksia
1.3.2016 alkaen

KEHA-keskus on siirtymässä vaiheittain sähköisen asioinnin piiriin. Työvoimakoulutuksen ja
valmennuksen hankintasopimusasioissa ELY-keskukset ottavat käyttöön sähköisen
kilpailutusratkaisun. Myös hankintasopimukseen liittyvä laskutus ja raportointi digitalisoidaan
vuoden 2016 aikana. Siirrämme laskujen käsittelyn uuteen maksujärjestelmään maaliskuussa. Siirto
ei aiheuta laskuttajille sinällään mitään toimenpiteitä: järjestelmän käyttö tulee
hankintasopimustoimittajille tänä vuonna rakennettavalla verkkohakemuslomakkeella. Tiedotamme,
kun verkkohakemuslomake on käytettävissä ja laskun ja raportit ja muut liitteet voi jättää suoraan
maksujärjestelmäämme. Muistattehan, että näitä koulutus- ja valmennuslaskuja, jotka perustuvat
ELY-keskuksen hankintasopimukseen, ei voi toimittaa verkkolaskuna.
Haluamme joustavoittaa laskujen toimittamista ja parantaa edelleen palveluamme myös väliaikana
ennen verkkohakemuslomakkeen käyttöön ottoa. Laskut, niihin liittyvät raportit ja muut liitteet
voidaan jo heti toimittaa sähköisesti ELY yleisen asiointilomakkeen liitteenä.
Asiointilomake löytyy ELY-keskuksen internet-sivuilta, osiosta asioi verkossa: http://www.elykeskus.fi/web/ely/asioiverkossa.
ELY-keskusten yleisellä asiointilomakkeella yrityksille, yhdistyksille ja toiminnanharjoittajille voidaan
lasku sekä sen liitteet saada välittömästi kirjattua ja toimeksi virastomme sähköiseen työjonoon.
Käsittely nopeutuu, mikäli laitatte hankintasopimuksen diaarinumeron sille varattuun
asiointilomakkeen kenttään. Asiointilomake on turvallinen: myös henkilötiedot kulkevat
salassapidon vaarantumatta asiointilomakkeelle liitetyissä liitteissä. Pelkän asiointilomakkeen
lähettäminen ei riitä, vaan asiointilomakkeen liitteenä tulee vähintäänkin olla lasku.
Asiointilomakkeen jättämisestä saa järjestelmäkuittauksen, ja kun lasku tai raportti on kirjattu
asianhallintaamme, lähtee palveluntuottajalle järjestelmästä uusi vahvistus. Kirjepostin käyttöä
voidaan näin vähentää ja nopeuttaa asian vireille tuloa ja laskun käsittelyä.
Pyydämme palveluntuottajia ottamaan tämän yleisen asiointilomakkeen käyttöön jo heti. Silloin
siirtyminen uuteen verkkohakemuspalveluun loppuvuonna ei tule aiheuttamaan ongelmia tai
viiveitä, ja uuteen järjestelmään siirtyminen on vaivatonta.

Palveluntuottajat, joilla koulutuksia ja valmennuksia käynnissä useiden ELY-keskusten alueilla
Mikäli palveluntuottajalla on useita voimassa olevia sopimuksia, ei niitä kuitenkaan voi laskuttaa
yhdellä laskulla, tai koota asiointilomakkeelle ns. könttätoimituksena. Jokaisella
hankintasopimuksella on ELY-keskuksen diaarinumero, joka yksilöi sopimuksen asianhallintaamme.
Pyydämme toimittamaan laskut ja liitteet kustakin hankinnasta sopimus- ja diaarinumerokohtaisesti.
Asiointilomakkeella voitte valita ELY-keskuksen, jonka kirjaamoon asiointilomake liitteineen
lähetetään. KEHA-keskus saa laskut käsittelyynsä asianhallintajärjestelmän kautta.
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Ajankohtaista koulutus- ja valmennusasioissa
ELY-keskusten hankintayksiköt siirtyvät käyttämään vaiheittain vuoden 2016 aikana myös koulutusja valmennuspalveluiden hankinnoissa Cloudia Oy:n tuottamaa kilpailutusportaalia. Palvelun avulla
mm. julkaistaan jatkossa hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt, vastaanotetaan tarjoukset ja
annetaan hankintapäätös tiedoksi tarjoajalle. Uusia kilpailutuksia koskevat tarjouspyynnöt
julkaistaan tällä hetkellä edelleenkin HILMA julkiset hankinnat –sivustolla, josta löytyvät myös
tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat. Hankintalain kokonaisuudistus on valmisteilla ja arvioidaan
tulevan voimaan kesällä 2016: lainsäädännön uudistuksella tullee olemaan merkittäviä vaikutuksia
hankintoihin.

Maksatusneuvonta
Maksatusalueet neuvovat maksatukseen liittyvissä kysymyksissä, meidät tavoittaa sähköpostitse.
Maksatusalueiden yhteystiedot löydät osoitteesta: www.kehakeskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot/. Ajankohtaistiedotteet löytyvät jatkossa
sivuiltamme www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta/.
Sivusto päivittyy alkuvuonna 2016. ELY-keskusten hankintayksiköt vastaavat edelleenkin hankinnan
tai koulutuksen/valmennuksen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä.
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