Tieran yhteinen
asiantuntijanhankinta

Tieran laajasta asiantuntijaverkostosta
löydät asiantuntijan käyttöösi
tehtävään kuin tehtävään.
Asiantuntijoita voi hankkia
dynaamisen hankintajärjestelmämme
kautta ketterästi ja nopeasti esimerkiksi
muutosjohtamiseen tai
tietohallinnon uudistamiseen.

Mikä on DPS?
DPS eli dynaaminen hankintajärjestelmä on
tapa ostaa palveluita tai tässä tapauksessa
asiantuntijatyötä nopeasti ja kilpailutettuna.
Tieran laajasta asiantuntijaverkostosta voidaan
asiakkaan tarpeiden mukaan minikilpailuttaa
asiantuntijat käyttöön.
DPS:n avulla on helppo löytää tekijöitä
esimerkiksi projekteihin tai muutoksen keskelle.
Asiantuntijat voidaan hankkia juuri sopivan
pitkäksi ajaksi hyödyntämällä jo tehtyjä minikilpailutuksia tai tekemällä asiakaskohtainen
kilpailutus.

Tietoturva ja
tietosuoja

Digitalisaation
edistäminen

Korin kautta on saatavilla
tietoturvan, riskienhallinnan,
jatkuvuudenhallinnan ja
tietosuojan asiantuntijoita.
Tyypillisiä tehtäviä ovat
esim. auditioinnit, arvioinnit
ja testaukset sekä tietoturvan ja tietosuojan ylläpitoja kehitystehtävät.

Korin kautta on saatavilla
asiantuntjoita toiminnan
tehostamiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Tyypillisiä tehtäviä
ovat esim. digitalisaation
hyödyntämistä edistävä
muutoshallinta ja muutosjohtaminen, palvelumuotoilu sekä tiedonhallinnan
kehittäminen.

Tietohallintojohtamisen kehittäminen
Korin kautta on saatavilla
tietohallinnon johtamisen
ja kehittämisen sekä hankinnan asiantuntijoita. Tyypillisiä tehtäviä ovat esim.
tietohallinnon palvelujen
seuranta ja kehittäminen,
ICT-talouden suunnittelun
ja seurannan kehittäminen
sekä sopimusten hallinnan
kehittäminen.

Tarjoamamme osaaminen
on jaettu seitsemään koriin
Etsitkö tekijää kehittämään tiedolla
johtamista tai vetämään projektia?
Osaamisemme on jaettu seitsemään koriin,
jotta sinun on helpompi valita juuri omaan
käyttöön soveltuva asiantuntija.
Alla olevassa kuvassa on listattuna
osaamiskorit ja niiden olennaisimmat sisällöt.
Voit hakea asiantuntijaa tietystä korista
ottamalla yhteyttä myyjiin. Heidän
yhteystietonsa löydät sivulta 4.

Tiedolla johtaminen,
analytiikka ja
data-aineistot
Korin kautta on saatavilla
tiedon hyödyntämisen
asiantuntijoita. Tyypillisiä
tehtäviä ovat esim. tiedolla
johtamisen kehittäminen,
tietotyön kehittäminen,
tiedon visualisointi ja
analysointi.

Ohjelmistokehittäjäja ketterät
menetelmät
Korin kautta on saatavilla
ohjelmistokehittäjiä,
ohjelmistokehityksen sekä
ylläpidon asiantuntijoita ja
näiden menetelmien kouluttajia. Tyypillisiä tehtäviä
ovat esim. digitaalisten
alustojen rakentaminen,
ketterä ohjelmistokehitys
sekä ketterien menetelmien koulutus ja tuki.

Projekti- ja hankehallinta
Korin kautta on saatavilla
johdon konsultoinnin,
muutosjohtamisen ja projektinhallinnan asiantuntijoita. Tyypillisiä tehtäviä
ovat esim. projekti- ja hankehallinta, PMO-toiminnan
johtaminen, ICT-hankintojen tuki ja viestintä.

ICT-infran
kehittäminen
Korin kautta on saatavilla
ICT-infran asiantuntijoita.
Tyypillisiä tehtäviä ovat
esim. ICT-infran arkkitehtuuri- ja ratkaisusuunnittelu, nykytila-analyysit ja
infrapalveluiden hallinta
sekä kehittäminen.

Minkälaisia osaajia DPS:n
kautta on saatavilla?

Miten asiantuntijan saa
käyttöön?

Hyväksymme asiantuntijaverkostoon
osaavia ja kokeneita asiantuntijoita,
joilla tavallisesti on useamman vuoden
osaaminen vaadittavilla osa-alueilla,
kokemusta kuntakentällä tai julkishallinnossa toimimisesta, tehtävässä vaadittava
kielitaito sekä puhdas rikosrekisteri.
Varmistamme myös, että tarjoamillamme
asiantuntijoilla on tilaajavastuutiedot
kunnossa ja Rating Alfa A tai parempi.

Ennen asiantuntijan hankintaa voidaan
selvittää markkinatilannetta tekemällä
markkinakartoitus. Se voi auttaa myös
hankinnan kohteen tarkemmassa
määrittelyssä. Asiantuntijan
hankinta alkaa tarvekartoituksella, jonka
pohjalta tehdään minikilpailutus hankintapalvelun sisällä.Pääset mukaan
haastatteluvaiheeseen tutustumaan
asiantuntijoihin ja valitsemaan käyttöösi
parhaan.

Tieran DPS:än hyväksytyt asiantuntijat
ovat läpäisseet hakuprosessimme.
Pääset kilpailuttamaan asiantuntijasi
pätevien tekijöiden joukosta, jolloin
saat varmasti käyttöön juuri tarpeisiisi
sopivan asiantuntijan haluamaksesi ajaksi.

Hinta sisältää sopimus- ja toimittajahallinnan sekä
tilaus-, toimitus- ja laskutusprosessin hoitamisen.
Välityspalkkio kattaa DPS-järjestelyn hallinnollset
kulut sekä palvelun kehittämisen. Erikseen
laskutetaan toteuman mukaisesti
markkinakartoitukset ja minikilpailutukset.
Erikseen laskutettavista töistä annetaan
erilliset työmääräarviot.

Minikilpailutus
Tarvemäärittely
Kirjallinen kuvaus
asiantuntijatarpeesta:
sopivan asiantuntijan
ominaisuudet sekä
haluttu lopputulos ja
tarpeen kesto
kuukausina.

Dynaaminen kilpailutus 2-3 viikkoa

Sopimusneuvottelu
1 viikko

Tiera kilpailuttaa toimijat
hankintakanavan sisällä.
Toivomme asiakkaan osallistuvan haastatteluihin.

Tehdään vakiomuotoinen
sopimus kilpailutuksen
mukaisesta palvelusta ja
sovitaan aloituksesta.

Palveluvaihe
Asiantuntija on asiakkaan
käytettävissä sopimusajan
ja tekee sovitun työmäärän
tai tuotokset.
Toimittaja luovuttaa kaiken
dokumentaation Tieralle ja
asiakkaalle.

Palvelun
päättäminen

Läpimeno 4 viikkoa

Yhteystiedot

Etelä-Karjala, Päijät-Häme ja SAP

Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi,
Pirkanmaa ja Pohjois-Karjala

Kaapo Korhonen (@tiera.fi)
040 667 0661

Jukka Markkanen (@tiera.fi)
040 574 9044

Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,
Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa

Uusimaa, Kymenlaakso ja Ahvenanmaa

Timo Similä (@tiera.fi)
040 168 6442

Arja Fodstad (@tiera.fi)
050 523 2213

Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Satakunta
ja Pohjanmaa
Timo Heiniö (@tiera.fi)
040 415 4789

Ota yhteyttä oman alueesi myyjiin,
niin etsimme
yhdesä sinulle parhaan ratkaisun.
Muissa tapauksissa tai mikäli sinulla on yleisesti
kysyttävää DPS-järjestelystä tai asiantuntijan
hankintapalvelusta, voit olla yhteydessä Jaana
Siitariin: jaana.siitari@tiera.fi

