
 

SIVU 1 HENKILÖSTÖTIEDOTE 

Tampereella 16. – 17.2.2010 järjestettävillä teknisten lautakuntien 

koulutuspäivillä käsitellään mm. 

• Lautakunnan roolia 

• Teknisen toimialan palveluita, velvoitteita ja vastuita 

• Teknisten palveluiden tuotannon organisointitapoja 

• Taloutta 

• Palvelutuotannon toiminnan tehostamista 

• Lautakuntatyöskentelyä 

Koulutuspäivät ovat lisäksi oiva tilaisuus lautakuntien jäsenille vaihtaa 

mielipiteitä kollegojen kanssa ympäri Suomen ja saada vaikutteita muiden 

kuntien tavasta tehdä lautakuntatyötä.  

 

Tervetuloa! 

 

Aika  

16. – 17.2.2010 

 

Paikka 

Tampere 

Sokos Hotel Tammer 

Satakunnankatu 13 

33100 Tampere 

 

Ilmoittautuminen  
viimeistään 1.2.2010 

www.fcg.fi >Koulutus 

 

Hinta 

480 € (+ alv 22 %) 

Ilmoittautumisen voi peruuttaa 
maksutta ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä.  

 

Yhteyshenkilöt 

Johtava konsultti  
Heikki Salonsaari 
heikki.salonsaari@fcg.fi 
puh. 010 409 2739 

Koulutussihteeri  
Minna Raunio 
minna.raunio@fcg.fi 
puh. 010 409 2493 

Teknisten lautakuntien koulutuspäivät 

 



 

SIVU 2 HENKILÖSTÖTIEDOTE 
Teknisten lautakuntien koulutuspäivät 

Tiistai 16.2 

Päivän luennoitsijana toimii johtava konsultti 

Heikki Salonsaari FCG Finnish Consulting Group 

Oy 

9.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

10.00 Avaus 

 Koulutuspäivien tavoitteet ja 
 toimintatavat sekä osallistujien 
 odotukset 

10.15 Teknisen toimialan palvelut, 
 velvoitteet ja vastuut 

• Toimitilat 

• Kunnallistekniikka: vesi-, jäte- 
ja energiahuolto, tiet, kadut 

• Puistot ja muut virkistysalueet 

• Kiinteistö- ja mittauspalvelut 

• Pelastustoimen palvelut 

 Lautakunnan ja sen jäsenten 
 oikeudellinen asema 

• Asema ja toimivalta 

• Vastuut 

• Esteellisyys 

12.00 Lounas 

13.00 Teknisen lautakunnan tehtävä ja 
 lautakunnan rooli 

• Lautakunnan tehtävä 

• Lautakunnan rooli sekä suhde 
muihin toimielimiin ja 
viranhaltijaorganisaatioon, 
lautakunnan jäsenen rooli 

• Puheenjohtajan rooli ja 
toimintatavat 

 Lautakunnan toiminta ja 
 toimintatavat 

• Lautakuntien puheenjohtajien 
puheenvuoro 

Teknisen lautakunnan 

puheenjohtaja Tuula Isotalo 

Hyvinkään kaupunki 

Toinen puheenvuoron pitäjä 

nimetään myöhemmin 

14.30 Kahvi 

15.00 Esimerkkitapauksia ja ryhmätyöt 

17.00 Päivän työskentely päättyy 

19.00 Päivällinen 

Keskiviikko 17.2 

8.30 Teknisen toimialan palvelujen 
 tuottaminen 

• Palvelutuotannon 
organisointitavat: virasto, 
liikelaitos, yhtiö, 
kuntayhteistyö, 
liikelaitoskuntayhtymä 

 Johtava konsultti Heikki Salonsaari FCG 

 Oy 

9.00 Porin kaupungin tekninen toimi 

• Case Porin kaupunki 

Tekninen johtaja Jukka Kotiniemi Porin 

kaupunki   

10.15 Tauko 

10.30 Kaksi eri tapaa tuottaa teknisen 
 toimen palvelut 

• Case Inkoo: teknisen toimen 
palvelut ostetaan kokonaan 
ulkopuoliselta 

Tekninen johtaja Jan Gröndahl 

Inkoon kunta 

• Case Iisalmi: oman 
palvelutuotannon toiminnan 
kehittäminen 

Teknisen lautakunnan 

puheenjohtaja Antti Sarvela 

Iisalmen kaupunki 

11.30 Talouden suunnittelu ja 
 talousarvioprosessi 

 Kehittämispäällikkö Oiva Myllyntaus 

 Suomen Kuntaliitto 

12.15 Lounas 

13.00 Palveluiden hankinta ja 
 kilpailuttaminen 

• Kilpailuttaminen ja siihen 
liittyvät käsitteet 

• Laki julkisista hankinnoista 

• Oikeat hankinta- ja 
kilpailuttamismenettelyt tavara- 
ja palveluhankinnoissa, esim. 
rakentaminen, kiinteistönhoito, 
laitteet 

 Julkisten hankintojen neuvontayksikön 

 asiantuntija 

15.00 Päätöskahvi ja loppukeskustelu 



 

SIVU 3 HENKILÖSTÖTIEDOTE 

 

Lisätiedot 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

• FCG Finnish Consulting Group Oy:n 

internetsivujen kautta www.fcg.fi 

kohdasta koulutus 

• Oheisella ilmoittautumislomakkeella 

viimeistään 1.2.2010 

• Osallistujat saavat kirjallisen 

vahvistuksen ilmoittautumisajan 

päättymisen jälkeen. Jos 

osallistuminen perutaan viimeisen 

ilmoittautumispäivämäärän jälkeen 

veloitetaan peruutuskuluina 50 % 

tilaisuuden hinnasta. Jos peruutuksen 

syynä on sairaus tai muu pätevä este 

josta on annettu hyväksyttävä 

kirjallinen selvitys (esim. 

lääkärintodistus), veloitamme 

toimistokuluina 10 % tilaisuuden 

hinnasta, kuitenkin vähintään 34 € 

sekä kokouspaikan laskuttamat 

todelliset kustannukset. 

Osallistumismaksu 

• 480 € + alv 22 % sisältää opetuksen 

ja ohjelmassa mainitut ateriat. 

Laskutamme kurssimaksun tilaisuuden 

jälkeen 

 

Yhteyshenkilöt  

• Kurssin sisältöä koskeviin kysymyksiin 

vastaa johtava koulutuspäällikkö 

Heikki Salonsaari, puh. 010 409 2739 

• Kurssin käytännön järjestelyjä 

koskeviin kysymyksiin vastaa 

koulutussihteeri Minna Raunio, puh. 

010 409 2493 

• etunimi.sukunimi@fcg.fi 

Majoitus 

• Varaamme majoituksen 

ilmoittautumisen yhteydessä tehdyn 

toivomuksen mukaisesti Sokos Hotel 

Tammerista. Majoitus maksetaan 

suoraan hotelliin tai jätetään 

laskutusosoite. Hotelli perii 

laskutuslisän laskuttaessaan maksun 

• H1 –huone 102 €/hlö/vrk 

• H2 –huone 63,50 €/hlö/vrk 

 

 



 

SIVU 4 HENKILÖSTÖTIEDOTE 

 

 

Teknisten lautakuntien koulutuspäivät 

16. – 17.2.2010 

Tampere, Sokos Hotel Tammer 

Osallistujan tiedot 

Nimi 

 

Tehtävänimike tai luottamustoimi 

 

Syntymäaika (laivaseminaarit ja ulkomaanmatkat) 

 

Sähköposti  

 

Puhelinnumero 

 

Työnantajan tiedot 

Nimi 

    

Osasto/yksikkö 

 

Y-tunnus 

 

Postiosoite 

    

Postinumero ja -toimipaikka 

 

Laskutustiedot (jos eri kuin edellä) 

Osasto/yksikkö 

 

Postiosoite 

  

Postinumero ja -toimipaikka 

 

Lisätiedot 

Majoitus  

 

� 1 hh   

� 2 hh       Huonetoveri: 

Osallistun päivälliselle 16.2 � 

Mahdollinen erityisruokavalio 

 

Muut tiedot, esimerkiksi osallistuminen valinnaiseen ohjelmaan: 
 

 

 

 

 

Ilmoittautuminen 
 

Lisätiedot 

• Ilmoittaudu 

koulutukseen 

osoitteessa 

www.fcg.fi � 

koulutus 

• Faksaamalla täytetty 

lomake numeroon 

010 409 2408  

• Lähettämällä se 

osoitteeseen FCG 

Finnish Consulting 

Group Oy, Minna 

Raunio, PL 950, 

00601 Helsinki. 


