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Perinteisten  
puitejärjestelyiden haitat
Perinteisillä puitejärjestelyillä on lukuisia haittapuolia. 
Ne ovat tyypillisesti voimassa yhtäjaksoisesti neljä vuot-
ta, mikä tarkoittaa sitä, että toimittajat, jotka eivät osal-
listuneet kilpailutukseen ennen hakuajan päättymistä, 
eivät pääse käsiksi kyseiseen markkinaan koko tuona 
aikana. Lisäksi puitejärjestelyyn osallistuneet toimitta-
jat ovat sidottuja toimittamaan hankintoja sopimuksen 
mukaan, vaikka olosuhteet tuon neljän vuoden aikana 
muuttuisivat heille epäedulliseksi.

Näin viranomaiset tarjoavat lisäarvoa  
paikallisille toimijoille dynaamisen  
hankintajärjestelmän avulla

Julkisen sektorin organisaatiot kohtaavat mo-
nia haasteita valmistellessaan puitesopimuk-
sia. Ensinnäkin heidän täytyy varmistaa, että 
paikalliset toimittajat saavat mahdollisuuden 
osallistua kilpailutukseen. Toisekseen heidän 
täytyy välttää sitoutumista pitkiksi ajoiksi kan-
nattamattomiin sopimuksiin. Lisäksi heidän on 
luotava täysin läpinäkyviä julkisia sopimuksia, 
jotka antavat toimittajille mahdollisuuden va-
lintakriteerien täyttymiseen työskentelemällä 
yhdessä. 

Jesse Hakkarainen toimii hankintatoimen asi-
antuntijana PTCServices Oy:llä, joka on Suomen 
johtava julkisten hankintojen asiantuntija ja 
kouluttaja. Yritys on auttanut satoja asiakkaita 
Suomessa ja Euroopassa parantamaan julkisten 
hankintojen prosessejaan.

Suoraviivaisten tapausten, kuten toimitusten 
hankinnan ohella suosittelemme vahvasti jul-
kisen sektorin asiakkaita toteuttamaan vankan 

suunnitteluvaiheen valmistellessaan julkisia tarjouskilpai-
luja. Mittavilla, monimutkaisilla tarjouskilpailuilla, jotka 
sisältävät esimerkiksi terveydenhuoltoon, tietotekniikkaan 
ja konsultointiin lliittyviä palveluita, on usein laajat vaati-
mukset toimittajien suhteen. 

Tämä tarkoittaa, että viranomaisten on tasapainotet-
tava paikallisten toimittajien valmiudet suhteessa tarjouk-
sen tarpeisiin, mikä voi olla haastavaa, jos perusteellista 
markkinatutkimusta ei suoriteta. Mikäli kriteerit ovat liian 
tiukat, ei tarjouskilpailuun osallistu tarpeeksi yrityksiä.

Lisäksi suljetuissa puitejärjestelyissä on haittana se, että 
sekä toimittajat että viranomaiset ovat sidottuja sopimuk-
seen, joka ei välttämättä aina hyödytä osapuolia. Esimerk-
kinä tästä voisi olla tilanne, jossa toimittaja saa äkillisesti 
uuden tilauksen, johon yrityksen toimituskapasiteetti ei rii-
täkään. Tällöin hankintaprosessi vahingoittaa molempia 
osapuolia.”



Dynaaminen hankintajärjestelmä  
julkisen sektorin sopimuksissa

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi ja avoi-
memman, läpinäkyvämmän tarjouskilpailun 
järjestämiseksi monet Suomen ja EU:n viran-
omaiset ovat ottaneet käyttöön täysin digitaa-
lisen dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS, 
Dynamic Purchasing System). Toisin kuin perin-
teiset puitejärjestelyt, DPS on täysin sähköinen 
prosessi, joka antaa hankintaviranomaisille 
vapauden myöntää uusille toimittajille pääsyn 
julkisiin tarjouskilpailuihin milloin tahansa.

DPS on huomattavasti perinteisiä puitejärjestelyitä no-
peampi ja helpompi hallita, minkä vuoksi viranomaisil-
le on helpompaa luoda tarjouskilpailuja ja paikallisille 
toimittajille liittyä niihin. Päästyään osaksi järjestelmää, 
on kaikilla toimittajilla mahdollisuus osallistua kaikkiin 
kyseisen viranomaisen esittämiin tarjouskilpailuihin. 
Tämä tarkoittaa, että kaikilla puitejärjestelyyn valituilla 
toimitusketjun jäsenillä on mahdollisuus kilpailla sään-
nöllisesti tarjouspyynnöistä koska tahansa DPS:n käyt-
töönoton jälkeen. 

Miten DPS toimii 
DPS on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisen perus-
tamisvaiheen aikana kaikki toimittajat, jotka täyttävät 
valintaperusteet, hyväksytään automaattisesti DPS:ään. 
DPS pysyy avoimena toimittajille koko kestonsa ajan. 
Yksittäiset sopimukset tehdään toisen vaiheen aikana. 
Kun DPS julkaistaan, hankintaviranomainen kutsuu 
kaikki tekemään tarjouksensa tietyistä sopimuksista jär-
jestelyn sisällä.

Yksittäisten sopimusten myöntämisperusteet on 
esitettävä alkuperäisessä hankintailmoituksessa. Nämä 
kriteerit voivat olla yleisiä valintaperusteita tarkemmin 
määritelty. “Standstill-jaksoa” ei ole pakko pitää, vaikka 
siihen joitain etuja saattaakin liittyä.

Toisin kuin perinteiset puitejärjestelyt, 
Cloudian tarjoama DPS antaa kaikille 
kunnan toimittajille mahdollisuuden 

parantaa omaa toimintaansa ja liittyä tarjous-
kilpailuihin koska tahansa”, jatkaa Hakkarainen. 
“DPS:n avoimuuden ansiosta pienet yritykset 
voivat verrata toimintaansa tarjouksen so-
veltuvuuskriteereihin ja siten selvittää, mitä 
osa-alueita heidän on parannettava pystyäk-
seen osallistua tarjouskilpailuun. Sen jälkeen 
tarjoukseen voi liittyä koska tahansa, sillä se on 
avoinna koko sen keston ajan.”

Jesse Hakkarainen 
hankintatoimen asiantuntija, PTCSServices Oy
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DPS:n hyödyt viranomaisille ja toimittajille

DPS antaa hankintaviranomaisille mahdolli-
suuden jakaa ostot useamman toimittajan kes-
ken, mikä tekee ostoprosessista ketterämmän. 
Lisäksi se vähentää riskejä, palkitsee asiansa 
hyvin hoitavia toimittajia toistuvilla ostoilla ja 
antaa useammalle paikallistoimittajalle mah-
dollisuuden myydä palvelujaan.

Tämä ”kilpailukykyinen toimitusketju” edistää myös toi-
mittajien välistä tervettä kilpailua ja vähentää ongelmia, 
joita yksittäisten toimittajien poisjäänti puitesopimuk-
sesta aiheuttaa. Toisin kuin suljetut puitejärjestelyt, DPS 
antaa toimittajille mahdollisuuden tehdä muutoksia ja 
osallistua uudelleen tarjouskilpailuihin, joiden valinta-
perusteita ne eivät aluksi vastaa.

DPS mahdollistaa myös innovatiivisten pk-yritysten 
ja startuppien tulemisen julkisen sektorin toimittajiksi. 
Vaikka ne eivät ehkä aiemmin ole kyenneet täyttämään 
tarjouskilpailun valintaperusteita, voivat ne DPS:n avulla 
tehdä yhteistyötä ja esittää yhteisiä tarjouksia. Kun yritys 
on kerran hyväksytty osaksi DPS-prosessia, voi se osal-
listua myös muihin tarjouskilpailuihin DPS:n kautta löy-
dettyjen uusien kumppaneiden kanssa.

Esa Mutanen toimii hankintapalvelukonsulttina 
omassa Seesam-nimisessä yrityksessään. Kesäl-
lä 2016 hän työskenteli Jyväskylän kaupungin 
kanssa pystyttääkseen kolme dynaamista han-
kintajärjestelmää. Ennen tätä DPS:ää oli käytetty 
Suomessa vain kerran.



DPS:n hyödyt viranomaisille ja toimittajille

Jyväskylän kaupunki päätti käyttää DPS:ää 
tienrakennusprojekteihin liittyvissä hankin-
tatoimissa. Laitettiin pystyyn kolme erillistä 

dynaamista hankintajärjestelmää: yksi kallion räjäy-
tykseen, toinen maa-aineksiin ja kolmas tienrakenta-
misen tarvikkeisiin liittyvä.

Paikallisille toimittajille tarkat tiedot  
tarvikehankinnoista

Maa-aineksiin liittyvässä projektissa dynaaminen 
joustavuus pääsee hienosti esiin. Rakennustyömaal-
la sorakuoppa, murskattava kallio ja maa-ainesten 
varastointialue voivat kaikki olla eri paikoissa. Myös 
louhintamäärät voivat vaihdella, joten käsittelyn edel-
lyttämiä maaperän määriä on vaikea ennustaa.

Tarvikehankintaprosessiin on useimpien helppo 
samaistua. Maanalaisten viemäröintijärjestelmien ja 
vesijohtojen tarvetta laskettiin etukäteen tietyltä ka-
dunpätkältä. Kaavioiden avulla rakennusyhtiö Altek 
pystyi tilaamaan tarvikkeita laskemalla mm. tiettyjen 
tieosuuksien tarvitsemien putkistojen lukumäärän. 
Kaikki tähän järjestelmään ilmoittautuneet paikalliset 
toimittajat saivat tarkat tiedot siitä, mitä tarvikkeita 
tarvittiin ja milloin.

DPS mahdollistaa yritysmäisen  
tarjouskilpailun järjestämisen

Tässä tapauksessa tuotevaatimuksille ja sopimuseh-
doille luotiin perus pohja, mikä tarkoitti sitä, että jos 
dynaaminen hankintajärjestelmä tehtiin täsmälleen 
niillä ehdoilla, pystyi tarjouskilpailun järjestämään 
hyvin nopeasti. DPS mahdollistaa yritysmäisen tar-
jouskilpailun järjestämisen: kun esimerkiksi putkiliike 
tarvitsee putkia ja kaivoja, se pyytää tarjouksia sähkö-
postitse ja puhelimitse ja odottaa saavansa tarjouksia 
paikallisilta toimittajilta parin päivän kuluessa. Julkis-
ten hankintojen puolella tämä aika on lähtökohtaises-
ti useita viikkoja. 

Aloin myös saada puheluita pienemmiltä yrityksiltä,   
jotka halusivat liittyä kyseiseen tarjouskilpailuun myö-
hemmin, ja toisin kuin perinteisessä puitesopimukses-
sa, tässä se oli mahdollista. Esimerkiksi pienemmillä 

yrityksillä ei välttämättä ole laittaa räjäytyskalustoa 
samanaikaisesti kahdelle työmaalle. DPS:n ansiosta 
pystyimme ottamaan nämä rajoitukset huomioon 
rakennusaikataulussa ja jakamaan työn useamman 
paikallisen toimittajan kesken.

Dynaamisuus on erityisesti  
pienten yritysten etu

Puitejärjestelyissä ilmoitetaan perinteisesti, että osal-
listumalla takaat, että kalustoa on vapaana aina 
tarvittava määrä tarvittavana ajankohtana. Tämä 
johtaa siihen, että vain isot yritykset pärjäävät. DPS ei 
tällaisia vaatimuksia aseta, joten dynaamisuus on eri-
tyisesti pienten yritysten etu. 

Kaikki kolme Jyväskylän kaupungin dynaamista 
hankintajärjestelmää ovat edelleen avoinna, ja Altek 
jatkaa kaupungin kadunrakennustöitä. Laissa ei ole 
enää rajoituksia puitejärjestelyn voimassaolovuosille, 
ja Altek teki rohkean päätöksen jättää tarjouskilpailu 
avoimeksi seuraavaksi 100 vuodeksi. Siten Altek voi 
työskennellä joustavasti paikallisten toimittajien kans-
sa ja päättää järjestely, kun sitä ei enää tarvita.

Enemmän tehokkuutta ja säästöjä kuin 
perinteisellä puitejärjestelyllä

Hankinta-alan ammattilaisena olen havainnut, että 
mitä vähemmän epävarmuustekijöitä hankintapro-
sessissa on, sitä paremmin hinta osataan laskea. Pys-
tyessään tarkasti määrittelemään mitä tarvitaan ja 
koska, on Jyväskylän kaupunki epäilemättä säästänyt 
enemmän rahaa ja toiminut tehokkaammin kuin jos 
he olisivat toimineet perinteisen puitejärjestelyn mu-
kaisesti.

Seuraava vaihe DPS:n kehittämisessä on sekä kou-
luttaa julkisia viranomaisia   järjestelyn eduista että 
lisätä paikallisten yritysten tietoisuutta eri kunnissa. 
Tapauksissa, joissa kysyntä on joustavaa, kuten asu-
mis- ja koulukuljetuspalveluissa, DPS:llä on paljon po-
tentiaalia vaikuttaa myönteisesti sekä viranomaisiin 
että paikallisiin yrityksiin.”

Esimerkki: 

Jyväskylän kaupungin tienrakennuspalvelut

Esa Mutanen, hankintapalvelukonsultti, Seesam
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Cloudia ja DPS

Cloudian missiona on auttaa rakentamaan 
hankintayksiköitä, jotka tuottavat jatkuvasti 
arvoa työntekijöilleen, asiakkailleen, kumppa-
neilleen ja yhteiskunnalle. Jos asiakkaamme 
onnistuvat, me onnistumme. 

Cloudian tuotepäällikkö Marko Rossi on ollut 
läheisesti mukana Cloudian DPS-ratkaisun 
kehittämisessä. “Yksi asia joka on hyvä tuoda esiin, on 
että pääasiallinen sysäys DPS-ratkaisumme 
kehittämiseen tuli asiakkailtamme. Monet heistä 
lähestyivät meitä saman ongelman kanssa: he 
tarvitsivat monipuolisemman ja joustavamman tavan 
hankkia palveluita - tavan joka ei sitoisi julkisia 
hankintayksiköitä ja paikallisia toimittajia huonoihin 
sopimuksiin, jotka vaikuttaisivat negatiivisesti molem-
piin osapuoliin.

Tavoitteenamme on tehdä DPS:stä keskeinen osa 
kaikkia julkisen sektorin tarjouskilpailuja. Prosessin arvo 
kaikille sidosryhmille on läpinäkyvää.

Tuotekehitys - siten kun se tehdään oikein - on 
asiakaskeskeistä. Kehitimme DPS-tuotteemme 
ratkaisemaan asiakkaitamme kohdanneen to-

dellisen ongelman. Se, että Cloudian DPS-ratkaisua käyte-
tään laajasti julkisissa hankintayksiköissä koko Suomessa, 
osoittaa meidän tapamme toimia tuottavan parhaat tu-
lokset asiakkaillemme.”

Marko Rossi, tuotepäällikkö, Cloudia Oy
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Olemme johtava hankintaratkaisujen ja sopimuksenhal-
linnan digitalisoinnin ohjelmisto- ja palveluyritys. 

Toimitamme moderneja, pilvipohjaisia ratkaisuja hankin-
taprosessin, sopimuksen ja toimittajien hallintaan, sekä 
tarjoamme digitaalisen markkinapaikan ostajien ja myy-
jien verkostoitumiseen. Ratkaisumme ovat helppokäyt-
töisiä ja soveltuvat niin strategiseen kuin operatiiviseenkin 
hankintaan. 

Palveluihimme luottavat mm. Suomen eduskunta, Tieto, 
KPMG, Suomen pankki, Pöyry, HUS, VR, Hansel ja tuhannet 
muut. Olemme toteuttaneet yksistään Suomen valtiolle yli 
200 onnistunutta järjestelmätoimitusta. Otamme oman 
toimintamme ja palvelujemme laadunvarmistuksen va-
kavasti. Tietoturvamme onkin poikkeuksellisen korkealla 
tasolla: Meillä on tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 
sertifiointi (ISO 27001), laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 
9001) sekä ympäristösertifiointi (ISO 14001). Lisäksi Clou-
dian palveluilla on Valtionhallinnon tietoturvallisuuden 
johtoryhmän mukainen VAHTI2-tason tietoturva. 

Miksi Cloudia?

Hankintojen määrä

+40 000

Sopimusten määrä  
järjestelmässä

+860 000
Käyttäjää ympäri  
maailman

+210 000

Kävijöitä Cloudian toimittaja- 
portaalissa kuukaudessa

+150 000

Rekisteröityä toimittajaa

+70 000

Hankintojen arvo  
verkostossamme vuodessa

+20 mrd. €
vuosittain

+200
Datakeskusten 
määrä globaalisti

Cloudia lukuina

Ota yhteyttä:
+358 20 766 1071

myynti@cloudia.fi

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä  
asiakkaidemme kanssa, jotta ymmärrämme  
heidän toimintansa erikoispiirteet. 

Näin varmistamme sen, että ratkaisumme ovat 
markkinoiden parhaita. 

Digitalisoi  
hankintasi.  
Yksinkertaisen  
tehokkaasti.

cloudia.fi

Just Clever


