
Peruutusehdot
Voit perua osallistumisesi kuluitta 7 vrk 
ennen tilaisuuden alkua. 3-6 vrk ennen 
tilaisuutta tehdyistä peruutuksista 
veloitamme 50%. Tämän jälkeen 
veloitamme koko osallistumismaksun. 
Nimenmuutos onnistuu kuluitta.
Tilaisuuden peruuntuessa osallistuja 
vastaa itse matkavarauksistaan.

Muutokset mahdollisia

Hankinnat

energia-alalla

1.9.2022 Helsinki

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

25.8.2022

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Radisson BLU Royal

Runeberginkatu 2

00100 Helsinki

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

495 euroa + alv 24 %

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali ja 

ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvat mm. 

vesilaitokset ja energiahuollon alalla toimivat yksiköt. 

Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään 

hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa 

mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti 

olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö-

ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankinnat on 

pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja 

muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa 

osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Hankinnat energia-alalla -tilaisuudessa käydään läpi erityisalojen 

hankintaprosessi hankintojen suunnitteluvaiheesta 

päätöksentekoon asti. Koulutuksessa tutustutaan siihen, millaisia 

vaatimuksia oikeuskäytäntö asettaa tarjousten 

vertailuperusteiden asettamiselle, tarjousvertailulle ja 

hankintapäätöksen perustelulle. 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille energia-alan hankinnoista ja 

hankintasopimuksista vastaaville.

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Seija Naukkarinen

050 548 1124

seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti

Maria Boholm

0400 568 239

maria.boholm@energia.fi

Koulutuspäällikkö

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=2007
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=2418


Ohjelma

“Tiivis hyvä paketti jota täydensi hyvät oikeat

markkinaoikeustapaukset. Erittäin pätevät ja osaavat

luennoitsijat.”

Torstai 1.9.2022

Tilaisuuden puheenjohtaja Saara Naukkarinen, 

juristi, Energiateollisuus ry

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus ja Energiateollisuuden 

ajankohtaiskatsaus 

Saara Naukkarinen, Energiateollisuus ry

9.15 Erityisalojen hankintalain tavoitteet ja 

soveltamisala

Johanna Lähde, asianajaja, 

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Anna Kuusniemi-Laine, asianajaja, 

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

• Yleisesittely

• Keskeiset soveltamisalarajaukset

Hankintojen ilmoittaminen ja 

hankintamenettelyt

• Kynnysarvot

• Hankinnan arvon laskeminen

• Hankintalajit ja EU-ilmoituslomakkeet

• Erityisalojen hankintamenettelyt

Tarjoajaa koskevat vaatimukset

• Pakolliset ja harkinnanvaraiset 

poissulkemisperusteet

• Muut soveltuvuusvaatimukset

• ESPD:n käyttö

• Soveltuvuusvaatimusten

tarkistaminen

12.00 Lounas

13.00 Tarjouspyynnön suunnittelu ja 

sisältö

• Markkinakartoitus

• Hankinnan kohteen määritteleminen

• Vertailuperusteet

Tarjousten arviointi ja 

hankintapäätös

• Tarjousten tarjouspyynnön 

mukaisuuden tarkistaminen

• Tarjousten täsmentäminen

• Tarjousten vertailu

• Hankintapäätöksen perusteleminen ja 

tiedoksianto

• Tarjousten julkisuutta koskevat 

kysymykset

14.00 Kahvi

14.20 Hankintasopimuksen muuttaminen 

sopimuskaudella

• Olennaiset sopimusmuutokset

Oikeussuojakeinot

• Hankintaoikaisu

• Valitus markkinaoikeuteen

• Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvonta

15.00- Loppukeskustelu ja tilaisuuden

15.15 päätös


