Hankinta- ja tilaajavastuulaki rakennuttamisessa
11.5.2021

1332053

Ohjelma / Tiistai 11.5.2021
8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.50

Etäosallistujien ääniyhteys avataan

9.00

Julkiset hankinnat
• Muutokset tarjouskilpailun aikana
• Tarjousten täydentäminen ja hylkääminen
• Uutta oikeuskäytäntöä rakennushankinnoista
Asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen, Frontia Asianajotoimisto Oy
Kahvitauko n. klo 10.15–10.30

12.00

Lounas

13.00

Tilaajavastuulaki
• Lähtökohdat ja suhde hankintalakiin
• Alihintaiset sopimukset, tilaajan selvitysvelvollisuudesta
• Ulkomaisen työvoima työmailla – rakennuttajan sekä pääurakoitsijan
selvitysvelvollisuudet työvoimaan liittyen
• Selvitysvelvollisuudet ulkomaisesta sopijakumppanista
• Poikkeavat yrittäjyysmuodot tilaajavastuulain näkökulmasta –
kevytyrittäjyys ja työyhteenliittymät
Vastaava lakimies, VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry
Kahvitauko n. klo 14.00–14.15

15.30

www.kiinko.fi

Päivän päätös

Muutokset mahdollisia!

Mika Pohjonen
Asianajaja, VT, KTM
Frontia Asianajotoimisto Oy

Ville Wartiovaara
Vastaava lakimies, VT
Talonrakennusteollisuus ry

Mika Pohjonen työskentelee
osakkaana Frontia
Asianajotoimisto Oy:ssä.

Ville Wartiovaara työskentelee
vastaavana lakimiehenä
Talonrakennusteollisuus Oy:ssä.

Mika Pohjosella on yli 20
vuoden kokemus julkisista
hankinnoista ja
hankintalainsäädännöstä. Hän
on kirjoittanut myös useita
kirjoja julkisista hankinnoista.

Ville Wartiovaara on ollut mukana
mm. lainsäädäntötyöryhmissä
tilaajavastuulaissa tehtyjä
muutoksia sekä lähetettyä
työvoimaa koskien. Hän vastaa
Rakennusteollisuudessa
yhteistyöstä viranomaisten kanssa
tilaajavastuulakiin ja harmaan
talouden torjuntaan liittyen. Hän
on myös kouluttanut paljon
rakennushankkeiden eri
osapuolia, kuten kuntien
rakennuttajatahoja ja
rakennusliikkeitä, työvoimaasioihin ja tässäkin koulutuksessa
mainittuihin teemoihin liittyen.

Pohjonen on valittu Kiinkon
Vuoden luennoitsijaksi vuonna
2014.
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Muutokset mahdollisia!

Sisältö
Kuulet päivän aikana mm. tarjouksissa olevista tyypillisistä epäselvyyksistä ja puutteista,
tarjousasiakirjojen muuttamisesta, laatukilpailusta sekä tilaajavastuulain osalta työmaihin liittyvistä
erityiskysymyksistä. Voit myös etukäteen esittää kysymyksiä askarruttavista aiheista.
Kohderyhmä
Päivä on suunnattu rakennuttajille ja tilaajille sekä rakennuttamistehtävissä toimiville, julkisia
hankintoja tekeville ja prosessissa mukana oleville henkilöille.
Hinta
Early Bird -hinta viimeistään 26.3.2021 ilmoittautuneille on 473 euroa. Käytä
ilmoittautumislomakkeella alekoodia EB kohdassa Alennuskoodi. Hinta RAKLI ry:n jäsenille on 495
euroa ilmoittautumisajankohdasta riippumatta. Mainitse ilmoittautuessasi alennuskoodi RAKLI.
Normaali hinta 27.3.2021 alkaen on 550 euroa. Hintaan sisältyy opetus, sähköinen aineisto sekä
päivien kahvi- ja lounastarjoilut. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
Aika ja paikka
Tiistai 11.5.2021 Kiinko, Malmin asematie 6, Helsinki tai etäyhteyksin.
Koulutuksemme järjestetään hybriditoteutuksena kesäkuun 2021 loppuun asti. Meille Kiinkossa on
erittäin tärkeää, että osallistuminen koulutuspäiviin on mahdollisimman turvallista. Huolehdimme
koulutustilojen turvaetäisyyksistä ja tehostetusta hygieniasta. Luokkatiloissa istutaan harvennetuin
välein ja tauoilla pidämme turvavälejä. Koulutus- ja taukotiloissa on tarjolla käsidesiä. Lisäksi
suosittelemme opiskelijoillemme kasvomaskin käyttöä osallistuessa lähikoulutukseen. Maskit tulee
jokaisen hankkia itse.
Peruutukset
Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä viimeistään 27.4.2021 koulutuksen
yhteyshenkilölle. Osallistumismaksu laskutetaan heti kun toteutus on vahvistettu ja viimeinen
veloitukseton peruutusajankohta on ohitettu. Esteen sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen
henkilö samasta organisaatiosta.
Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Anne Pitkänen
puh. 040 737 0534
anne.pitkanen@kiinko.fi

Koordinaattoriharjoittelija Ninni Yletyinen
puh. 040 667 1911
ninni.yletyinen@kiinko.fi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
http://www.kiinko.fi/1332053
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