Cloudia-sertifikaatti todentaa osaamisesi
Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa yhteistyössä Cloudia Oy:n kanssa toteutettava
Cloudia-sertifikaatti, jolla voit osoittaa taitavasi Cloudia Kilpailutus-järjestelmän käytön.

Kenelle?
Cloudia-sertifikaattikoulutus on suunnattu sekä järjestelmän käyttöä vasta aloitteleville, että
kokeneemmille käyttäjille, esimerkiksi järjestelmän pääkäyttäjille, jotka haluavat vahvistaa
perusasioiden hallintaa sekä saada osaamisestaan Cloudia-sertifikaatin.
Miksi?
Cloudia-sertifikaatti on ainutlaatuinen osoitus Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttötaidoista
varmistaen haltijalleen samalla tietyn vakioidun osaamistason. Koulutuskokonaisuus on
suunniteltu siten, että se tukee järjestelmän käyttäjän omaa tekemistä antaen paljon
tarpeellista ja yksityiskohtaista tietoa Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä.
Lähtötaso – osaamisvaatimukset
Cloudia Kilpailutus -sertifikaatin suorittajalla tulee olla suoritettuna PTCS:n Cloudia Kilpailutus peruskurssi tai suorittajan tulee hallita vastaavat taidot järjestelmän käyttäjänä. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että osaat tehdä itsenäisesti tarjouspyynnön alusta loppuun Cloudiassa.
”Kemin kaupunki otti käyttöön Cloudia-hankintajärjestelmän syyskuussa 2018 ja toimin
järjestelmän pääkäyttäjänä. Samaan aikaan PTCS tarjosi koulutuskalenterissaan Cloudiasertifikaattikoulutusta. Halusin syventää osaamistani ja koulutuksesta sai paljon tietoa ko.
järjestelmän käyttämisestä. Koulutuksessa tehtiin paljon käytännönläheisiä harjoituksia,
joista on paljon apua jokapäiväisessä työssäni. Koulutuksessa oli asiantuntevat kouluttajat
ja se oli kaiken kaikkiaan todella hyvä koulutuskokonaisuus. Suosittelen koulutusta
lämpimästi sekä vasta-alkajalle että kokeneemmallekin käyttäjälle.”
Kati Tervo, Hankinta-asiantuntija, Kemin kaupunki
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Sertifikaatin koulutusosiot
Sertifiointi muodostuu kahdesta koko päivän lähikoulutuspäivästä (9.00 – 15.00) ja verkossa
suoritettavista tehtävistä. Sertifikaatin saat suorittamalla seuraavan koulutuskokonaisuuden:

Cloudia Kilapilutus
sertifioinnin osiot

Ennakkotehtävä

Lähikoulutuspäivä 1:
Cloudia Kilpailutus Jatko 1

Välitehtävä

Lähikoulutuspäivä 2:
Cloudia Kilpailutus Jatko 2

Loppukoe

Osio 1: Ennakkotehtävä
Ennakkotehtävässä laadit itsenäisesti tarjouspyynnön Cloudia-järjestelmässä. Kouluttaja tarkastaa
tehtäväsi ja pyytää tarvittaessa tekemään korjauksia. Tehtävä on suoritettu hyväksytysti, kun
kouluttajan antaman tarjouspyynnön sisältämät asiat on viety Cloudia-järjestelmään ja tarjouspyyntö
on julkaistu hyväksytysti koulutusympäristössä.
Osio 2: Lähikoulutuspäivä 1
Osallistut Cloudia Kilpailutus Jatko I -kurssille, jossa syvennytään erilaisiin vaihtoehtoihin tehdä
kelpoisuus- ja vertailukriteereitä erityyppisissä hankinnoissa. Opit myös omien laskukaavojen
tekemisen sekä mallipohjien ja kriteerikirjaston hyödyntämisen. Koulutuspäivän tavoitteena on
varmistaa, että osaat hyödyntää järjestelmää monipuolisesti omissa tarjouskilpailuissasi.
Osio 3: Välitehtävä
Lähikoulutuspäivä 1 jälkeen suoritat itsenäisesti kurssin oppien mukaisesti välitehtävän
vertailuperusteista. Tehtävänäsi on viedä vertailuperusteet Cloudiaan siten, että ne toimivat samalla
tavalla kuin ne toimisivat paperimuotoisessakin tarjouspyynnössä. Kouluttaja tarkastaa tehtävän ja
saat siitä palautteen.
Osio 4: Lähikoulutuspäivä 2
Cloudia Kilpailutus Jatko 2 -kurssilla perehdytään rajoitetun ja neuvottelumenettelyn kulkuun
järjestelmässä. Lisäksi käydään läpi puitejärjestelyyn liittyvät toiminnot ja sähköinen huutokauppa.
Koulutuspäivä sisältää paljon käytännön harjoituksia.
Osio 5: Loppukoe
Suoritat verkossa loppukokeen, jolla testataan osaamisesi Cloudia Kilpailutus-järjestelmän käytössä.

Sinulle myönnetään sertifikaatti, kun olet osallistunut molempiin lähikoulutuspäiviin ja
suorittanut edellä mainitut tehtävät sekä läpäissyt hyväksytysti loppukokeen. Sertifikaatin
myöntää Cloudia Oy.
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Hinta
Sertifikaatin suorittamisen hinta edellä mainittuine koulutuksineen ja tehtävineen on 1095 euroa
+ alv 24%.
Mikäli olet jo aiemmin käynyt em. Cloudia-kurssit ja haluaa suorittaa vain sertifikaatin, se on
mahdollista suorittamalla yllä kuvatut tehtävät ja loppukokeen. Hinta pelkälle sertifikaatille
ilman koulutuksia (ennakkotehtävä, välitehtävä ja kirjallinen loppukoe) on 395 euroa.
Lisäksi järjestämme organisaatiokohtaisia koulutuksia henkilökunnallenne. Mikäli olet
kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, voit pyytää asiassa lisätietoja tai tarjousta: info@ptcs.fi tai
puh. 050 591 6553/Laura Mäki.
PTCS:n Cloudia-asiantuntijat
Kursseilla tapaat PTCS:n Cloudia-asiantuntijat, joilla on vankka osaaminen julkisten hankintojen
hankintaprosesseista. Atte ja Jesse ovat tukenasi myös sertifiointiin kuuluvissa etätehtävissä ja
niiden ohjeistamisessa. Pulmatilanteissa voit olla meihin aina yhteydessä !

Atte Alankola

Jesse Hakkarainen

Laura Mäki

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Ilmoittaudu PTCS:n koulutuskalenterissa www.ptcs.fi tai kysy lisää kurssit@ptcs.fi.
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Cloudia Kilpailutus Jatko 1
Ohjelma
8.30–9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00–11.30

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet
•

Käydään läpi ohjatusti järjestelmän toiminnallisuudet tarjouspyynnön
laatimiseen koulutusympäristössä olevan esimerkkitarjouspyynnön avulla
o Erilaisia tapoja / ratkaisuja eri tilanteisiin
o Kriteerikirjaston käyttö
o Omat laskukaavat

11.30-12.30 Lounas
12.30-15.00 Harjoitusten tekeminen
•

•

Käytännön harjoituksia parityönä
o Kouluttaja antaa ryhmille kirjallisia palvelu-/tavarahankintoihin
liittyviä tehtäviä ratkaistavaksi ja toteutettavaksi järjestelmän
koulutusympäristössä
Käydään läpi harjoituksissa toteutettuja eri ratkaisuja

Loppukeskustelu ja koulutuspäivän päättäminen
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Cloudia Kilpailutus Jatko 2
Ohjelma
8.30–9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00–11.30

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet
Rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely
•

Käydään läpi rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely, esimerkkejä

Puitejärjestelyt
•

10.30–11.30

Harjoitusten aloittaminen
•

11.30-12.30

Käydään läpi puitejärjestelyiden kilpailutus järjestelmässä, käytännön
harjoituksia ja esimerkkejä

Käytännön harjoituksia koskien eri menettelyjen yhdistämistä
esimerkkikilpailutuksissa

Lounas

12.30-15.00 Harjoitusten jatkaminen
•
•

Harjoitustehtävien jatkaminen
Käydään läpi harjoituksissa toteutettuja eri ratkaisuja

Jälki-ilmoituksen tekeminen
•

Käydään läpi jälki-ilmoituksen tekeminen EU-hankinnoissa

(Keskustelu muiden osallistujien kokemuksista ja käytännön vinkeistä)
Loppukeskustelu ja koulutuspäivän päättäminen
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