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Julkisten hankintojen osaajaksi 
-koulutuskokonaisuus 3 päivää

Tietosanoman suositusta ja ajantasaisesta kolmepäiväisestä koulutuksesta saat kattavan 
tiedon hankintaprosessin eri vaiheista: 

1. päivänä julkisten hankintojen ilmoitusmenettelystä

2. päivänä hankintastrategista, hankintojen suunnittelusta ja kilpailuttamisprosessista

3. päivänä hankintoja koskevista muutoksenhakukeinoista, hankintasopimuksista,
sekä sopimusmuutoksista ja sopimuksen valvonnasta.

KENELLE
Koulutuspäivät sopivat hankintayksiköille, yrityksille ja tarjouskilpailuihin osallistuville 
yhteisöille. Päivistä voi valita itselleen sopivimmat.

MIKSI OSALLISTUA
Kolmen koulutuspäivän kokonaisuus antaa valmiuden hankintaprosessin parempaan 
osaamiseen. Saat ajantasaisimman tiedon hankinnan suunnittelusta ja ilmoittamisesta, 
hankinta sopimuksen teosta sekä hankintasopimuksen valvonnasta ja oikeusturvakeinoista.

MITEN OSALLISTUA
Koulutukset järjestetään etäkoulutuksina (livestream). 
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25.10.2022 Palvelu- ja hankintastrategia, hankinnan suunnittelu    
ja julkisia hankintoja koskeva kilpailuttamisprosessi 

2.11.2022   Julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku ja valvonta 
sekä hankintasopimusten tekeminen ja tarkistaminen 

Hankintasopimusten laadinta ja sopimusten 
toimeenpano ja muutoksenhakusäännökset. 
Keskeiset tiedot oikeusturvakeinoista ja  
muutoksenhausta sekä markkinaoikeudesta.

KOULUTTAJAT

Mika Pohjonen  
asianajaja, Frontia Asianajotoimisto Oy

Markus Ukkola  
markkinaoikeustuomari, markkinaoikeus

OSA 3/3

Hankinnan suunnittelu, kilpailuttamisvelvoit-
teen soveltaminen, soveltuvuusvaatimukset,  
tarjouspyynnöt ja tarjousten vertailu. Koulutus 
sopii sekä hankintayksiköille että tarjoajille.

KOULUTTAJAT 

Jouko Narikka 
budjettineuvos, valtiovarainministeriö

Mika Pohjonen 
asianajaja, Frontia Asianajotoimisto Oy

Markus Ukkola 
markkinaoikeustuomari, markkinaoikeus

Elise Pekkala 
hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

OSA 2/3

20.10.2022   HILMA ja julkisten hankintojen ilmoitusmenettely

Hankintailmoitusten teko teknisesti ja juridisesti 
oikein HILMAan, keskeisimmät kohdat,  
ilmoituslomakkeiden täyttö reaaliaikaisesti 
sekä erityistilanteet kuten korjaaminen.

Koulutus sopii kuntien, valtion ja muiden han-
kintayksiköiden asiantuntijoille, jotka tekevät  
hankintailmoituksia HILMAssa. 

KOULUTTAJAT

Johanna Lähde  
senior counsel, asianajaja 
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Niina Puolusmäki 
yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö

OSA 1/3

PAKETTITARJOUKSET (hintoihin lisätään alv. 24 %)

 1 päivä      620 €  JOKA 3. osallistuja samasta organisaatiosta  220 €   
2 päivää  1030 €  JOKA 3. osallistuja samasta organisaatiosta  380 € 
3 päivää  1530 €  JOKA 3. osallistuja samasta organisaatiosta  530 €

Hintaan sisältyy sähköinen 
koulutusmateriaali sekä 
tekniset ohjeet livestream-
yhteyden käyttöönottoon.

TILAUKSET ja LISÄTIEDOT

myyntineuvottelija Kaisa Sutela
040 576 7878 
kaisa.sutela@tietosanoma.fi
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Julkisten hankintojen osaajaksi 
-koulutuskokonaisuus 3 päivää

OHJELMAT
muutokset mahdollisia

20.10.2022  HILMA ja julkisten hankintojen ilmoitusmenettely

25.10.2022  Palvelu- ja hankintastrategia, hankinnan suunnittelu 
ja julkisia hankintoja koskeva kilpailuttamisprosessi 

2.11.2022  Julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku ja valvonta sekä 
hankintasopimusten tekeminen ja tarkistaminen 

HILMA ja julkisten hankintojen ilmoitusmenettely – 20.10.2022OSA 1/3

9.00  Päivän avauspuheenvuoro 
Johanna Lähde

9.15  Hankintasäätelyn yleisesittely 
Johanna Lähde
•  Hankintojen ilmoitusmenettely 

ja kynnysarvot
•  Hankinnan arvon laskeminen,

hankintalajit ja olennaiset
sopimus muutokset

•  Viranomaistoimintavaltaan 
liittyvät erityiskysymykset

•  Yhteinen eurooppalainen 
hankintaasiakirja (ESPD)

•  Sähköinen tietojenvaihto
•  Ilmoituslomakkeet

10.50  Kahvitauko

11.05  Hankinnan tarkempi luokittelu 
CPV-koodeja käyttäen
Niina Puolusmäki

12.00  Lounastauko

13.00  Hankintailmoitusten täyttäminen 
Niina Puolusmäki
•  Case-opetusta käytännön 

esimerkkien avulla
•  Jälki-ilmoitus

14.50  Kahvitauko

15.05  Suorahankinnasta ilmoittaminen  
Johanna Lähde
Korjausilmoitus  
Niina Puolusmäki

15.50–16.00 Keskustelu ja yhteenveto

https://tietosanoma.fi/
https://tietosanoma.fi/
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Julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku ja valvonta
sekä hankintasopimusten tekeminen ja tarkistaminen – 2.11.2022OSA 3/3  

Palvelu- ja hankintastrategia, hankinnan suunnittelu  
ja julkisia hankintoja koskeva kilpailuttamisprosessi – 25.10.2022

OSA 2/3

9.00  Päivän avaus ja ohjelman esittely  
Markus Ukkola

9.05 Hankinnan kohteen kuvaaminen  
Markus Ukkola
• Standardit ja sertifikaatit julkisissa

hankinnoissa
• Peruskäsitteistö ja kilpailuttamisvelvoitteen

soveltamisala

10.30 Kahvitauko

10.45  Kilpailuneutraalisuus ja hankintalain 
poikkeukset kilpailuttamisvelvollisuudesta  
Markus Ukkola
• Soveltuvuusvaatimukset

12.00  Lounas

13.00  Eri hankintamenettelyt  
Elise Pekkala

13.45 Tarjouspyynnön ja tarjouksen laadinta 
Mika Pohjonen
•  Tarjousten tarjouspyynnön 

mukaisuuden arviointi
•  Tarjousten vertailu ja valinta

14.45 Kahvitauko

15.00 Hallitusohjelman linjaukset ja julkisia  
hankintoja koskevat kehittämishankkeet 
Jouko Narikka
• Hankinnan suunnittelu

15.45 Keskustelu

16.00 Päivän päätös

9.00  Yleistä julkisten hankintojen 
muutoksenhausta  
Mika Pohjonen
• Hankintalain muutoksenhakusäännökset
• Hankintapäätöksen perusteleminen

ja tiedoksianto
• Hankintaoikaisumenettely
• Muutoksenhaun kohde
• Muutoksenhakuun oikeutetut
• Valitusaika

10.15  Kahvitauko

10.30  Muutoksenhakumenettelyjen 
eteneminen tuomioistuimissa  
Markus Ukkola
• Oikeussuojamenettely markkinaoikeudessa
• Valittaminen markkinaoikeuden

päätöksestä
• Hankintalainsäädännön muutoksenhaun

erityiskysymyksiä

11.45 Asiakirjajulkisuus  
Markus Ukkola

12.00  Lounastauko

13.00  Hankintasopimusten laadinta, 
sopimustekniset ja sopimusoikeudelliset 
kysymykset, sopimusmuutokset ja  
toimeenpanon valvonta  
Mika Pohjonen

14.00 Kahvitauko

14.15 Vahingonkorvausvastuut  
Mika Pohjonen

15.00 Keskustelu ja yhteenveto

15.15 Päivän päätös
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