Koulutie 6
74300 Sonkajärvi
http://www.aluepro.fi

Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi sekä ilmoitusten
riippumaton käsittely
Aika ja paikka:

25.5.2022 klo 9.00–12.00 verkkokoulutuksena

Kohderyhmä:

Koulutus
on
hyödyllinen
kuntien
ja
kuntayhtymien,
hyvinvointialueiden ja niiden tytäryhteisöjen johtamisesta ja
valvonnasta vastaavalle johdolle, tarkastuslautakunnan jäsenille,
hallinnon ja tarkastuksen asiantuntijoille ja luottamushenkilöille.

Kouluttaja:

IA Insight Public Oy:n partner, JHTT, CGAP, CRMA Markus Kiviaho

Hinta:

220 / hlö+ ALV 24 %
Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen

Ilmoittautuminen:

17.4.2022
Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
https://aluepro.fi/koulutukset/

Peruutus:

tai puhelimitse numeroon 040-4564531
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.

Tavoite ja kohderyhmä: Koulutuksen tarkoituksena on konkretisoida ilmoittajan suojelua
koskevan sääntelyn tarkoitusta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja
ilmoituskanavan perustamiseksi ja hallinnoimiseksi sekä
ilmoitusten riippumattomaksi käsittelemiseksi ja tutkintojen
suorittamiseksi.
Ilmoittajansuojelulain mukaan tarkoitus on luoda Suomeen
järjestelmä, jossa pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää
työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla on
velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava. Lain tavoitteena
on, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee
yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai
kansallisen lainsäädännön aloilla, voi ilmoittaa asiasta
turvallisesti.
Koulutus on hyödyllinen kuntien ja kuntayhtymien,
hyvinvointialueiden ja niiden tytäryhteisöjen johtamisesta ja
valvonnasta vastaavalle johdolle, tarkastuslautakunnan jäsenille,
hallinnon
ja
tarkastuksen
asiantuntijoille
sekä
luottamushenkilöille.
Kouluttaja:

Kouluttajana toimii IA Insight Public Oy:n partner, JHTT, CGAP,
CRMA Markus Kiviaho. Hän on aiemmin toiminut usean vuoden
ajan Tampereen kaupungin sekä Audiator – yhtiöiden sisäisen
tarkastuksen johtajana. Hän on mm. vastannut Tampereen
kaupungin sisäisen ilmoituskanavan järjestämisestä ja
ilmoituksiin perustuvien tutkintojen suorittamisesta.
IA Insight Public Oy on suomalainen, laadukkaita
riippumattomia
sisäisen
tarkastuksen,
valvonnan
riskienhallinnan asiantuntijapalveluita tuottava yritys.

ja
ja

Ohjelma
8.50 Linjojen avaaminen
9.00 Koulutuspäivän aloitus
Ilmoittajan suojelulain keskeiset velvoitteet ja niihin vastaaminen
Lain tarkoitus ja keskeiset velvoitteet
Ilmoittajan suojelun edellytysten täyttyminen
Ilmoituskanavan perustaminen ja hallintaprosessi
Kunnan ohjeistuksen ja sisäisten koulutusten keskeiset
näkökulmat
Ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten riippumaton
käsittely ja tutkinta säädetyssä aikataulussa
Vaikutustenarvioinnin suorittaminen ja seloste
käsittelytoimista
12.00 Koulutustilaisuus päättyy

