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27.11.2022

Onnistunut markkinakartoitus käytännössä
Ajankohta: 25.01.2023 09.00 - 25.01.2023 11.00
Kesto: 2 tuntia
Esittely

Onnistunut markkinakartoitus käytännössä
Onnistunut markkinakartoitus käytännössä -koulutuksessa osallistujat perehdytetään julkisten
hankintojen markkinakartoitukseen käytännössä. Ajankohta: 25.1.2023 klo 9.00-11.00 Dialogi
markkinatoimijoiden kanssa Käytännön neuvot markkinakartoituksen toteuttamiseen • Kirjallinen
tietopyyntö • Nopea kontaktointi • Yksityiset tapaamiset vs. kaikille avoin tilaisuus • Asiakirjojen
julkisuus Mitä kysyn ja miten saan keskustelusta toivomani tiedon? • Valmistautuminen • Miten
onnistun markkinakartoituksessa? Case-esimerkkejä markkinakartoituksen toteuttamisesta
Kysymyksiä ja keskustelua Kouluttajalla on innostunut ote ja osallistujia kannustetaan kysymään ja
keskustelemaan aktiivisesti.
Tavoite ja hyödyt
Tavoitteena on, että koulutuksen käytyäsi hallitset markkinakartoituksen toteutuksen käytännössä.
Kenelle kurssi soveltuu
Koulutus on tarkoitettu kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville, myös valtionhallinnon
ulkopuoliset osallistujat ovat tervetulleita mukaan!
Sisältö
25.1.2023 klo 9-11 Dialogi markkinatoimijoiden kanssa Käytännön neuvot markkinakartoituksen
toteuttamiseen • Kirjallinen tietopyyntö • Nopea kontaktointi • Yksityiset tapaamiset vs. kaikille avoin
tilaisuus • Asiakirjojen julkisuus Mitä kysyn ja miten saan keskustelusta toivomani tiedon? •
Valmistautuminen • Miten onnistun markkinakartoituksessa? Case-esimerkkejä markkinakartoituksen
toteuttamisesta Kysymyksiä ja keskustelua
Koulutuspaikka
Etänä Teamsillä
Kouluttaja
Kouluttajana: OTM Sanna-Mari Suojanen Sanna-Mari Suojanen on julkisiin hankintoihin perehtynyt
juristi Hankintakumppanit Oy:ssä. Työssään hän avustaa tilaajia kaikissa kilpailutuksen vaiheissa ja
selvittää oikeudellisia ongelmia. Sanna-Mari on työskennellyt Kuntaliiton Julkisten hankintojen
neuvontayksikössä lakimiehenä, joten monenlaisten hankintojen tulkintatilanteiden ratkaisu sekä
kouluttaminen on hänelle tuttua. OTM Sanna Kronström Sanna Kronström on julkisten hankintojen ja
sopimusoikeuden ammattilainen ja Hankintakumppanit Oy:n perustaja. Sannalla on pitkä kokemus
hankinnoista lukuisilta eri toimialoilta pienhankinnoista useiden satojen miljoonien ulkoistuksiin.
Työssään Sanna ohjaa ostajia tekemään onnistuneita kilpailutuksia ja luomaan kumppanuuksia
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sopimuskaudella. Sanna on lennokas ja pidetty kouluttaja. Hän on kirjoittanut Julkisten hankintojen
käsikirjan yhdessä kollegojen kanssa (Edita, 2017) ja hänen julkisia hankintoja ruotiva Hankintaturistibloginsa tavoittaa tuhansia lukijoita kuukausittain (www.hankintaturisti.com). Twitterissä Sanna on
noteerattu julkisten hankintojen supervaikuttajana (Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma
Handi, 12/2018). Kouluttajien saamaa palautetta: ”Kouluttajan oma kokemus tuli hyvin esille ja hän
käytti hyvin omia kokemuksiaan esimerkkeinä” ”Pirteä kouluttaja, joten jaksoi seurata koulutusta hyvin”
”Kouluttajan tapa esittää asioita on ymmärrettävä ja käytännönläheinen. Vahvat suositukset! :)”
”Erittäin sujuvaa niin sanallisesti kuin teknisestikin. Kouluttaja sai myös kuulijat jopa osallistumaan”
Hinta
390 Koulutus toteutetaan etänä Teamsin välityksellä. Hinta sisältää koulutusmateriaalin digitaalisessa
muodossa.
Kysy lisätietoja
Koulutuspäällikkö Tiina Pitkäaho tiina.pitkaaho@haus.fi, puh. 040 513045 Asiantuntija Tanja Arffman
tanja.arffman@haus.fi, puh. +358 44 567 7290
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