
Cloudia valittiin puitesopimustoimittajaksi 

Hanselin hankintojen elinkaaripalveluille yli 10 

miljoonan euron tarjouksella 

 

Valinnan myötä Cloudia vahvistaa markkinajohtajan asemaansa 

digitaalisten hankinta- ja sopimushallintaratkaisujen tarjoajana.  

 

HELSINKI (26.9.2019) – Digitaalisia hankintaratkaisuja tarjoava Cloudia on valittu 

puitesopimustoimittajaksi Hanselin tarjouskilpailussa koskien hankintojen elinkaaripalveluja 

2019-2025 (2028). Yhden toimittajan puitejärjestelyssä Cloudian tarjouksen vertailuarvo ylitti 10 

miljoonaa euroa. Cloudia valittiin toimittajaksi toista kertaa peräkkäin. 

 

Hansel on kesän aikana kilpailuttanut hankintojen elinkaaripalvelunsa. Hankintaa on valmisteltu 

yhteistyössä KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakaskunnan kanssa asiakkaiden esittämien tarpeiden 

pohjalta. Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n välisen yritysjärjestelyn seurauksena 

kilpailutusprosessin vie loppuun Hansel Oy. 

 

”Cloudian voitto oli monien asiakkaidemme toivoma lopputulos. Palautteen perusteella asiakkaamme 

ovat olleet tyytyväisiä uudelleenvalintaan ja olemmekin jo saaneet runsaasti onnitteluja”, kertoo 

Cloudian toimitusjohtaja Are Saarinen.  

 

”Tämä on ollut pitkän, määrätietoisen työn tulosta ja osoitus siitä, että olemme tehneet hyvää työtä 

kaikilla osa-alueilla, aina tuotekehityksestä asiakkuudenhallintaan”, jatkaa Saarinen. ”Kilpailutuksen 

voitolla on meille yrityksenä erittäin suuri merkitys. Tavoitteenamme on kehittää yhdessä 

asiakkaidemme kanssa tulevaisuuden sähköisiä ratkaisuja ja pitää huolta, että asiakkaillamme  on 

aina markkinoiden edistyksellisimmät palvelut käytössään."  

 

Hankittava kokonaisuus on jaettu hankintaprosessin eri vaiheita tukeviin moduuleihin, joita ovat 

hankinnan suunnittelu ja valmistelu, kilpailutus sekä sopimus- ja toimittajahallinta. Hankinnalla 

ei tavoitella yksinomaan hankintalain mukaisten hankintailmoitusten tai tarjouspyyntöjen 

julkaisuun suunnattua ratkaisua vaan mahdollisuutta hankintayksikköjen prosessien ja 

työtapojen kehittämiseen sekä entistä laajempaan ja monipuolisempaan keskinäiseen sekä 

hankintayksikköjen ja tarjoajien/sopimustoimittajien väliseen yhteistyöhön. 

 

Valinta vahvistaa Cloudian asemaa Suomen markkinajohtajana hankintaratkaisujen tarjoajana. 

”Olemme tyytyväisiä, koska tämä on osoitus siitä, että ratkaisumme vastaavat siihen tarpeeseen mitä 

markkinoilla on tänä päivänä. Lisäksi palvelukokonaisuutemme vastaa myös tulevaisuuden 

hankintatarpeisiin mahdollistaen hankintaprosessien kehittämisen ja toimittajayhteistyön 

tehostamisen”, toteaa Saarinen. 

 

https://cloudia.com/fi/


Hansel julkisti hankintapäätöksen keskiviikkona 25.9. Tarjousten vertailussa käytettiin 

kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteita ja painoarvoja.  

 

### 

 

Lisätietoja medialle: 

Are Saarinen, CEO, Cloudia Oy 

+358 50 042 4268 

are.saarinen@cloudia.fi 

 

Lisätietoa median käyttöön 

 

 

 

 

Cloudia Oy on modernien ja älykkäiden hankintaratkaisujen ja sopimuksenhallinnan 

digitalisoinnin kehittämisen edelläkävijä. Yritys tarjoaa tietoturvasertifioituja ja helppokäyttöisiä 

ratkaisuja hankintaprosessin, sopimuksen ja toimittajien hallintaan sekä digitaalisen 

markkinapaikan ostajien ja myyjien verkostoitumiseen, jossa hankintojen volyymi ylittää 

vuosittain jo yli 20 miljardia euroa. Cloudian dynaamiset, pilvipohjaiset palvelut auttavat yrityksiä 

vastaamaan digiajan haasteisiin ja hyödyntämään kasvavaa tiedon määrää yksinkertaisen 

tehokkaasti. Cloudian palveluita voidaan tuottaa Equinixin datakeskuksista viidestä maanosasta 

ja yli 200 solmupisteestä. Lisätietoja: www.cloudia.fi  

 

Hansel Oy on Suomen valtion omistama yhteishankintayhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa 

valtiolle säästöjä kilpailuttamalla ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita koskevia 

yhteishankintasopimuksia ja tarjota asiakkailleen hankintojen asiantuntijapalveluita. Yhtiön 

asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä eräät muut valtion yksiköt, kunnat, 

seurakunnat ja kuntapuolen muut hankintayksiköt. Hanselin ja KL-Kuntahannat fuusioituivat 

vuonna 2019. Hanselin puitejärjestelyillä tehtiin yhteishankintoja vuonna 2018 yhteensä 895 

miljoonalla eurolla. Lisätietoja: www.hansel.fi/ 
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