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

Koulutus on tarkoitettu kunnan kunnossapitovastuuta koskevien asioiden
päätöksentekijöille ja valmistelijoille kuten tie- ja kunnossapitomestareille, kunnossapitoja ylläpitovalvojille ja -päälliköille, työnjohtajille, teknisille johtajille, rakennus- ja
kaupungininsinööreille sekä teknisen sektorin lakimiehille.

Eikö mikään hiekoittaminen riitä?
Kenellä on näyttövelvollisuus ja mitä korvataan?
Mikä luetaan jalkakäytäväksi?
Mihin lumivallit saa poistaa?
Oikeustapauskurssilla käsitellään kunnossapitovastuuseen liittyviä
vahingonkorvaustapauksia kunnassa.
_______________________________________________________________________________________________________

Liukastumis- ja ajoneuvo vahinkoihin liittyvä kunnan
korvausvastuu oikeustapausten kautta
Seinäjoki 22.1.2019
Kuopio 24.1.2019
Oulu 25.1.2019

RUTAKONTIE 28, 74300 SONKAJÄRVI

Liukastumis- ja ajoneuvo vahinkoihin liittyvä kunnan korvausvastuu oikeustapausten
kautta
Aika ja paikka:

Seinäjoki 22.1.201; Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2
Kuopio 24.1.2019; Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16
Oulu 25.1.2019; Hotelli Ravintola Lasaretti, Kasarmintie 13

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu kunnan kunnossapitovastuuta koskevien
asioiden päätöksentekijöille ja valmistelijoille kuten tie- ja
kunnossapitomestareille, kunnossapito- ja ylläpitovalvojille ja päälliköille, työnjohtajille, teknisille johtajille, rakennus- ja
kaupungininsinööreille sekä teknisen sektorin lakimiehille
.

Kouluttaja:

Lakimies Susanna Ijäs, Lakimaa Oy.

Hinta:

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

Ilmoittautuminen:

7.1.2019 Seinäjoki ja 9.1 Kuopio ja Oulu mennessä
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.

RUTAKONTIE 28, 74300 SONKAJÄRVI

OHJELMA
Klo: 8.30 Kahvi ja ilmoittautuminen
Klo: 9.00 Koulutuksen avaus

Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi tienpitäjän kunnossapidon vaatimuksia
käsitteleviä oikeustapauksia ja vakuutuslautakunnan päätöksiä mm. vahinkotapahtuman
olosuhteisiin, vahingonkärsijän omaan myötävaikutukseen ja vahingon näyttämiseen
liittyen.
Esim. Mitä pidetään jalkakäytävänä (KHO 13.6.2002 T 1487, KKO 1998:28),
Tien reunojen hiekoittaminen (KKO 1992:95, KKO 1996:71, KKO1983-II-105, THO
2011:6)
Lumivallien poistaminen (KHO 20.8.1991 T 2681, KHO 1982 II 15).
Klo: 12.00 päätöslounas
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