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Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi sekä ilmoitusten 
riippumaton käsittely 
 
 
 
Aika ja paikka: 10.11.2022 klo 9.00–15.30. Kuopio; Sokos Hotel Puijonsarvi.  
 Minna Canthin katu 16. 
 
 24.11.2022 klo 9.00–15.30. Turku; Sokos hotel Seurahuone, Humalistonkatu 2 
 
 
Kouluttaja:  IA Insight Public Oy:n partner, JHTT, CGAP, CRMA Markus Kiviaho 
 
  
Hinta:   280 / hlö+ ALV 24 % 

   Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 
 

Ilmoittautuminen:  Kuopio 26.10, Turku 9.11 
     
   Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:  

https://aluepro.fi/koulutukset/ 
 
tai puhelimitse numeroon 040-4564531 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

https://aluepro.fi/koulutukset/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tausta   
 
Tulevan ilmoittajansuojelulain tarkoituksena on luoda Suomeen järjestelmä, jossa 

pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin 
organisaatioilla (valtio ja kunnat) 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. Hallituksen esitys annettaneen viikolla 38 / 2022. 

 
Tavoite 
 
Koulutuksen tarkoituksena on konkretisoida ilmoittajan suojelua koskevan sääntelyn 

tarkoitusta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Koulutuksessa käydään läpi 
kuntaorganisaatioiden ja niiden tytäryhtiöiden näkökulmasta erilaisia 
ratkaisuvaihtoehtoja ilmoituskanavan perustamiseksi ja hallinnoimiseksi sekä 
ilmoitusten riippumattomaksi käsittelemiseksi ja tutkintojen suorittamiseksi.  

 
 
Kouluttaja:    
 
Kouluttajana toimii IA Insight Public Oy:n partner JHTT, CGAP, CRMA Markus Kiviaho. Hän 

on aiemmin toiminut usean vuoden ajan Tampereen kaupungin ja Audiator -yhtiöiden 
sisäisen tarkastuksen johtajana, sekä FCG Konsultointi Oy:n johtavana konsulttina. Hän 
on erikoistunut hyvän hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, sekä 
omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan arviointeihin ja kehittämiseen. Hän on myös 
vastannut useiden vuosien ajan sisäisen ilmoituskanavan järjestämisestä ja lukuisien eri 
organisaatioiden väärinkäytöstutkintojen suorittamisesta. Sisäiset tarkastajat ry on 
nimittänyt hänet ’Vuoden 2021 Sisäiseksi tarkastajaksi’. 

 
IA Insight Public Oy on suomalainen, laadukkaita ja riippumattomia hyvän hallinnon, 

sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijapalveluita 
julkishallinnon organisaatioille tuottava yritys. 

 
www.iainsight.com 
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Ohjelma 
 
 

8.30 Aamukahvi 
 
9.00 Koulutuspäivän aloitus 
 
Ilmoittajan suojelulain keskeiset velvoitteet ja niihin vastaaminen 
• Lain tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät 
• Ilmoittajansuojelun yleiset edellytykset ja ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus 

sekä vastuutahon nimeäminen 
• Ilmoituskanavaa koskevat vaatimukset, ilmoittaminen, tiedottamisvelvollisuus 
• Keskitetty ulkoinen ilmoituskanava ja toimivaltaiset viranomaiset 
• Ilmoitusten käsittely ja tarvittavat jatkotoimet 
• Salassapitovelvollisuus ja henkilötietojen käsittely 
• Ilmoitusten kirjaaminen  
• Suojelutoimenpiteet kuten vastatoimien kielto, vastuuvapaus ja vahingonkorvaus 
• Seuraamukset 

 
11.30 Lounas 
 
12.15 Miten määritän, ohjeistan ja organisoin oman organisaation toimintamallin?  
 

• Ohjeistuksen keskeiset näkökulmat 
• Vastuutahon nimeäminen, tehtävien ja toimintavastuiden määrittely 
• Ilmoituskanavan erilaisia järjestämistapoja 
• Vaikutustenarvioinnin suorittaminen ja seloste käsittelytoimista  
• Toimintamallin viestintä ja kouluttaminen 

 
13.45 Iltapäiväkahvi 
 
14.00 Miten järjestän ilmoitusten riippumattoman käsittelyn ja tutkinnan? 

 

• Toimivalta ja vastuu 
• Riippumattomuus ja objektiivisuus 
• Ammattitaito ja ammatillinen huolellisuus 
• Tutkinnan suunnittelu, toteuttaminen ja dokumentointi 
• Tietojen analysointi ja arviointi 
• Tulosten raportointi  

 
15.30 Koulutustilaisuus päättyy 

 


