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Kuka puhuu?

› Asianajaja ja ohjelmistokehittäjä

– 15 vuotta julkisia hankintoja: Hankintayksiköissä

lakimiehenä vastaten kilpailutuksista, sen jälkeen asianajoa, 

avustamista kilpailuttamisessa, tarjoamisessa, analyyseissä

ja riitaisuuksissa

› Counsel, Head of Public Procurement (Helsinki),

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

› Julkisten hankintojen yhdistys ry, hallituksen pj





Taustaa
› “Cloud is just someone else’s computer”

– Tietoturva, sopimusehdot, palvelun jatkuvuuden

turvaaminen

› Käyttö lisääntynyt voimakkaasti

– Sisältö ja soveltuvuus arvioitava tapauskohtaisesti

– Tarpeiden yleisyys ja kriittisyys

– Henkilötietojen käsittely ja kansainväliset

tietojensiirrot huomioitava



1. Sekoitetaanko
termit keskenään?



Tiedettävä mikä on 
hankinnan kohteena
› Yleensä kysymysten kohteena julkinen pilvipalvelu, 

siinä toimiva SaaS (Software as a Service)

› Vaihtoehtoisia hankinnan kohteita esim. 
– Hybridi, yhteiskäyttöinen tai oma pilvipalvelu

– IaaS eli Infrastructure as a Service

– PaaS eli Platform as a Service 

– BPaaS eli Business Process as a Service

› Miten kyseisen ohjelmiston markkina toimii? Esim.

– Kaikki yhdeltä luukulta vai

– Globaali toimija tuottaa pilvipalvelun ja suomalainen
kumppani toimittaa pilvessä toimivan
ohjelmistopalvelun



2. Vaaditaanko globaalia
pilvipalvelutoimittajaa
kantamaan vastuu
suomalaisen kumppanin
toimista?



Confidential and Legally Privileged

Voiko pilvipalveluyritys ottaa vastuun kaikkien
kumppaniensa ohjelmistoprojekteista?
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3. Kieltäydytäänkö
allekirjoittamasta
sopimusta muun kuin
varsinaisen tarjoajan
kanssa?



Sopimus muun kuin tarjoajan kanssa? 
Ryhmittymän keskinäiset vastuut?
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Ryhmittymä

Ohjelmistoyritys

Globaali
pilvipalvelu

Ohjelmistoyritys

Globaali pilvipalvelu
alihankkijana

Globaali pilvipalvelu
voimavara-

alihankkijana



4. Vaaditaanko
räätäliominaisuuksia
vakioratkaisulta?



Miksi tällä on 
merkitystä?
› Vakiomuotoisen palvelun muokkaamista

koskeva vaatimus voi todennäköisesti
muodostaa tarjoamisen esteen

› Tarjoukset jäävät siis todennäköisesti
saamatta

› Hyvä tarkastella omia tarpeita suhteessa
vakiopalveluihin

› Kannattaa siis panostaa
markkinavuoropuheluun ja kohdistaa
räätälöintitoiveet niihin osiin, joita voidaan
räätälöidä

› Kiinnitä huomiota myös
immateriaalioikeuslausekkeisiin!
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5. Käännytäänkö
takaisin omien
palvelinten puoleen
– ovatko ne pilveä
turvallisempia?



Julkishallinnon pilvipalvelulinjaukset



Kiitos! Tässä vielä
vinkkejä iltalukemiseksi

› Julkisen hallinnon pilvipalvelujen soveltamisohje, 

ohje julkisen hallinnon pilvipalvelujen

tuottamiseen, julkisen hallinnon

pilvipalvelulinjaukset…

› Tuore markkinaoikeuden tapaus MAO:H151/2022 

(13.5.2022), tarjouspyynnön epäselvyys

pilvipalveluiden hankinnassa
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