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

Koulutus on tarkoitettu kaikille kunnallisen palvelutuotannon kehittämisestä
kiinnostuneille kuten kunnallisille luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja itse
palveluntuottajille.

Kouluttajana toimii kunnallisoikeuden asiantuntija, HTT, YTM Asko Uoti, joka on
toiminut mm. kunnallisoikeuden ja sosiaalioikeuden professorin tehtävissä sekä
tutkimushakejohtajana tehden yhteistyötä kuntakentän useiden eri sidosryhmien kanssa.

Ulkoistaminen ja yhtiöittäminen kuntapalvelujen
toteutuksessa – haasteet ja mahdollisuudet

Tampere 3.4.2019
Kuopio 5.4.2019
Vantaa 12.4.2019

RUTAKONTIE 28, 74300 SONKAJÄRVI

Ulkoistaminen ja yhtiöittäminen kuntapalvelujen toteutuksessa – haasteet ja
mahdollisuudet
Aika ja paikka:

Tampere 3.4.2019; Radisson Blue Grand Hotel Tammer,
Satakunnankatu 13
Kuopio 5.4.2019; Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16
Vantaa 12.4.2019; Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu kaikille kunnallisen palvelutuotannon
kehittämisestä kiinnostuneille kuten kunnallisille
luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja itse palveluntuottajille.

Kouluttaja:

Kunnallisoikeuden asiantuntija, HTT, YTM Asko Uoti

Hinta:

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

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautua voi viimeistään:
Tampere ja Kuopio 19.3.2019
Vantaa 28.3.2019
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
klo 8.30 Kahvi ja ilmoittautuminen
klo 9.00 Aloitus
Aluksi: Kuntalaki (410/2015) kunnallisen päätöksenteon, kunnan toiminnan
ja kuntakonsernin kokonaisedun kannalta
Kunnallisten tehtävien järjestämisvastuu ja kuntapalvelujen tuottaminen –
keskeiset lähtökohdat
Kuntastrategia (mm. hankinta- ja palvelustrategia), toimintapolitiikkatason
päätöksenteko, toiminnan (omistaja)ohjaus ja konsernivalvonta kunnassa
klo 10.30 – 10.35 Tauko
Kunnan tehtävien organisointimuodoista – mm. toimielinten asemasta;
kuntallisen toiminnan lainmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja tuloksellisen
järjestämisen oikeudellisista reunaehdoista
Kunnan palvelutuotannon ulkoistamisen lähtökohdat ja keskeiset
oikeudelliset ongelmat
klo 11.30 – 12.30 Lounastauko
Kuntapalvelujen tuotteistamisen edut ja haitat, virkavastuu ja
kuntapalvelujen kilpailutuksen pullonkaulat
Kuntayhtiön perustamisen oikeudelliset kysymykset
Päätöksenteko kuntayhtiössä ja kuntayhtiö kunnallisen päätöksenteon
vaatimusten kannalta
klo 14.00 – 14.15 Iltapäiväkahvi
Ulkoistettua ja yhtiöitettyä palvelutuotantoa koskeva julkisuus, salassapito,
tilintarkastus ja arviointi
Tulevaisuuden askelmerkit kunnallisessa palvelutuotannossa – yhteenveto
ja keskustelua
klo 15.30 Koulutus päättyy
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