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

Miten järjestän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykyaikaisella tavalla?
Aika ja paikka:

21.4.2022 klo 9.00–12.00 verkkokoulutuksena

Kohderyhmä:

Kuntien ja hyvinvointialueiden sekä niiden tytäryhtiöiden hallitusten
jäsenet, viranhaltijajohto sekä valvonnan ja tarkastuksen asiantuntijat.

Kouluttaja:

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

Hinta:

220 / hlö+ ALV 24 %
Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen

Ilmoittautuminen:

11.4.2022
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: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen, erilaisten
poikkeamien viestintä ja toimivuuden itsearvioinnit ovat monissa
kuntakonserneissa kirjallisten ohjeiden sekä erilaisten
manuaalisten
lomakkeiden
varassa.
Koulutuksessa
havainnollistetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä
konsernivalvonnan järjestämistä ja dokumentointia sovellusta
hyödyntäen.
Tuloksellinen riskienhallinta ja valvonta on mahdollista toteuttaa
perinteisten asiakirjojen ja lomakkeiden sijaan laadukkaasti,
nykyaikaisemmin
ja
vaivattomammin.
Käytännön
tapausesimerkkien avulla kuvataan ja analysoidaan sovellusta
hyödyntäen riskejä sekä määritetään hallinnan ja valvonnan
menettelyt.
Koulutus konkretisoi uusia toimintatapamahdollisuuksia kuntien
ja hyvinvointialueiden sekä niiden tytäryhtiöiden hallitusten
jäsenille, viranhaltijajohdolle sekä valvonnan ja tarkastuksen
asiantuntijoille. Koulutuksen avulla osallistujien on helppo
kehittää ja uudistaa olemassa olevia sisäisen valvonnan
toimintatapoja.
Kouluttaja:

Ohjelma

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.
IA Insight Public Oy on suomalainen, laadukkaita ja
riippumattomia
sisäisen
tarkastuksen,
valvonnan
ja
riskienhallinnan asiantuntijapalveluita tuottava yritys.
8.50 Linjojen avaaminen
9.00 Koulutuspäivän aloitus
Tuloksellinen riskienhallinta ja sisäinen valvonta
▪ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
kuntakonsernissa
▪ Lomakkeista ja manuaaleista sovelluksen hyödyntämiseen
▪ Esimerkkeihin perustuvien riskien arviointi, hallinnan ja
valvonnan menettelyiden määrittäminen sekä
dokumentointi
▪ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointien
suorittaminen, kehittämiskohteiden tunnistaminen ja
toimenpiteiden dokumentointi
12.00 Koulutustilaisuus päättyy.

