Rutakontie 28
74300 Sonkajärvi
http://www.aluepro.fi

Kunnanhallituksen, konsernijaoston ja lautakuntien jäsenille, johtaville viranhaltijoille ja
esimiehille.
Koulutuksen tarkoituksena on muodostaa kunnanhallituksen, konsernijaoston ja
lautakuntien jäsenille, johtaville viranhaltijoille ja esimiehille ajantasainen kuva korruption
erilaisista ilmenemismuodoista ja väärinkäytösriskeistä kuntakonsernissa. Koulutus
koostuu käytännön esimerkeistä, joiden perusteella keskustellaan ja määritetään
käytännön menettelytapoja korruption ennaltaehkäisemiseksi sekä toiminnan eettisyyden
turvaamiseksi.
Luennoitsija toimii JHTT, CGAP, CRMA Markus Kiviaho, joka on toiminut sisäisen
tarkastuksen, valvonnan ja riskienhallinnan johto- ja kehittämistehtävissä useissa eri
organisaatioissa. Hän on myös osallistunut kuntalain sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan säännösten valmisteluun.

Hyvä hallintotapa ja eettinen toiminta kunnissa
Jyväskylä 22.3.2019
Kuopio 12.4.2019
Turku 10.5.2019
Vaasa 24.5.2019

RUTAKONTIE 28, 74300 SONKAJÄRVI

Hyvä hallintotapa ja eettinen toiminta kunnissa
Aika ja paikka:

Jyväskylä 22.3.2019; Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35
Kuopio 12.4.2019; Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16
Turku 10.5.2019; Holiday Club Caribia; Kongressikuja 1
Vaasa 24.5.2019; Sokos Hotel Vaakuna; Rewell Center 101

Kohderyhmä:

Kunnanhallituksen, konsernijaoston ja lautakuntien jäsenet, johtavat
viranhaltijat ja esimiehet.

Kouluttaja:

JHTT, CGAP, CRMA Markus Kiviaho

Hinta:

220 +ALV 24 %
Hinta sisältää koulutusmateriaalin lisäksi lounaan ja kahvin
Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen

Ilmoittautuminen:

Jyväskylä 7.3.2019, Kuopio 28.3.9.2019
Turku 25.4.2019 ja Vaasa 9.5.2019

Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
kotisivujen kautta http://www.aluepro.fi/kaikki-koulutuksetkuukausittain
tai puhelimitse numeroon 017 760 7700
Peruutus:

Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan
50% ilmoittautumismaksusta. Mikäli peruutuksen syynä on sairaus
ja siitä toimitetaan hyväksyttävä kirjallinen selvitys, laskutusta ei
suoriteta. Jos ilmoittautunut jää tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta
ilmoittautumistaan, laskutetaan koko osallistumismaksu
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto
sähköpostilla ilmoittautuneille.
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OHJELMA

8.30 Aamukahvi
9.00 Mitä on korruptio ja sen ilmenemismuodot kuntasektorilla
Kunnan toimintaympäristö ja korruption moninaiset riskikohteet
Kunnan toimintaan ja väärinkäytöksiin liittyvä sääntelyperusta
10.00 Eettisyyden ja korruption tunnistaminen ja arviointi
Valtuuston ja konsernijohdon sekä esimiesten vastuut
Käytännön toimintatavat
11.00 Eettisyyden edistäminen
Hallinto- ja johtamiskulttuuri ja sisäinen valvonta
Hyvän hallinnon periaatteet sekä valtuuston hyväksymät eettiset periaatteet
Väärinkäytösten arviointi ja raportointi sekä sisäinen tarkastus
Käytännön esimerkkejä ja keskustelu
12.00 Lounas ja päivän päätös
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