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1 Avoin luottamushenkilökoulutus
Avoin koulutus on tarkoitettu kaikille luottamushenkilöille.
Se rakentuu seminaareista, foorumeista ja yksittäisistä
koulutuspäivistä. Tilaisuudet painottuvat perustietoon
lainsäädännöstä, taloudesta, kunnan uudesta roolista ja
eri palveluista.
Kuntapuheenjohtajapäivät
15.–16.8. Jyväskylä
Kunnat käyvät läpi syvää muutosta juuri nyt. Kuntien
päätöksentekijät tarvitsevat uudenlaisia eväitä selvitäkseen
käsillä olevista haasteista. Tule kuuntelemaan puheenvuoroja ja verkostoitumaan uuden valtuustokauden kick
off -tilaisuuteen Jyväskylään! Kuntapuheenjohtajapäivät
on tarkoitettu kuntien, sairaanhoitopiirien sekä maakuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille sekä
varapuheenjohtajille ja osa-aikaisille puheenjohtajille.
Vastuuhenkilö: Marita Lehikoinen
Luottamushenkilön lakipaketti
31.8. Kuopio
1.9. Oulu
7.9. Helsinki + striimi
8.9. Tampere
Vastuuhenkilö: Tarja Salonen
Luottamushenkilöpäivät 2017
9.–10.11.
9.11. Helsinki
10.11. Tallinna
Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat tulevaisuuden kunta,
kunnan uudet rakenteet ja luottamushenkilöiden rooli,
elinvoima, työllisyys, kuntalaisten osallisuuden edistäminen, sekä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämien.
Osallistua voi joku yhdeksi päiväksi Kuntatalolla tai
kahdeksi päiväksi jolloin toinen päivä on laivalla sekä
Tallinnassa.
Vastuuhenkilö: Jari Koivisto
KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus VII
1. jakso 28.–29.9. Helsinki
2. jakso 2.–3.11. Internaatti
3. jakso 14.–15.12. Helsinki
Puheenjohtajien toiminta on kriittistä kunnan johtamisen
ja päätöksentekokyvyn kannalta. He ovat linkki kunnan
poliittisen järjestelmän ja ylimmän viranhaltijajohdon
välillä. KPJ-koulutus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille.
Vastuuhenkilö: Marita Lehikoinen
KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus VIII
1. jakso 26.–27.10.2017 Helsinki
2. jakso 7.–8.12.2017 Internaatti
3. jakso 18.–19.1.2018 Helsinki

Puheenjohtajien toiminta on kriittistä kunnan johtamisen
ja päätöksentekokyvyn kannalta. He ovat linkki kunnan
poliittisen järjestelmän ja ylimmän viranhaltijajohdon
välillä. KPJ-koulutus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille.
Vastuuhenkilö: Marita Lehikoinen
2 Lautakuntakohtainen koulutus
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivät
22.8. Helsinki 		
23.8. Kouvola
29.8. Tampere
30.8. Seinäjoki
31.8. Kuopio
19.9. Rovaniemi
21.9. Oulu
Vastuuhenkilöt: Pekka Etelälahti, Ulla Hallakoski
Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari
26.–27.10. Tallinna
Vastuuhenkilöt: Pekka Etelälahti, Ulla Hallakoski
Sote- ja hyvinvointilautakuntien koulutuspäivät
12.9. Oulu
14.9. Jyväskylä
19.9. Helsinki
20.9. Turku
Vastuuhenkilö: Jari Koivisto
Teknisten lautakuntien koulutuspäivät
6.–7.9. Helsinki
20.–21.9. Tampere
25.–26.10. Turku
7.–9.11. Kuopio
14.–15.11. Oulu
Vastuuhenkilö: Milla Toivonen
Rakennuslautakuntien koulutuspäivä
6.9. Tampere
28.9. Helsinki
24.10. Jyväskylä
12.12. Oulu
Vastuuhenkilö: Milla Toivonen
Ympäristölautakuntien koulutuspäivät
7.9. Tampere
29.9. Helsinki
25.10. Jyväskylä
13.12. Oulu
Vastuuhenkilö: Milla Toivonen
Kaavoitus, maapolitiikka ja asuminen
-luottamushenkilöiden koulutuspäivä
14.9. Oulu
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28.9. Helsinki
28.11. Tampere
Vastuuhenkilö: Jouko Riipinen
Jätelautakunnan koulutuspäivät
7.9. Tampere
29.9. Helsinki
25.10. Jyväskylä
13.12. Oulu
Vastuuhenkilö: Milla Toivonen
Uuden kunnan sivistyslautakunta
23.11. Helsinki
Vastuuhenkilö: Tarja Salonen
3 Tilauskoulutus luottamushenkilöille, lautakunnille, hallituksille ja valtuustoille 2017–18
Tilauskoulutuksen sisältöjä ovat kunnan päätöksentekojärjestelmä, kokouskäytännöt, taloudenohjaukseen
liittyvät asiat ja uudistukset. Tilauksesta toteutetaan myös
kansainvälisiä koulutusmatkoja.
Tulevaisuuden kunta -työpaja
Valtuustoille, kunnanhallituksille ja johtoryhmille soveltuva
koulutus toteutetaan päivän tai puolen päivän kuntakohtaisena tilauskoulutuksena. Työpajassa käsitellään
toimintaympäristön muutosten vaikutuksia omassa kunnassa, strategiatyötä, kunnan roolia ja tehtäviä, johtamis-,
kumppanuus- ja muiden toimintatapojen kehittämistarpeita sekä yhteistyörakenteita maakunnan kanssa.
Vastuuhenkilö: Jari Koivisto
Luottamushenkilön rooli kunnallisessa päätöksenteossa
-tilauskoulutus
Luottamushenkilön on tunnettava kunnallinen toimintaympäristö ja osattava toimia siinä. Koulutus antaa luottamushenkilöille tarvittavat perustiedot heidän työtään ohjaavista laeista, säännöistä ja ohjeista. Koulutuksessa käsitellään muun muassa luottamushenkilön tehtäviä ja roolia, kunnan toimintaa, toimielimiä ja päätöksentekoa,
kuntalakia kunnan toiminnan perustana, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välistä työnjakoa, maakuntauudistuksen sisältöä ja vaikutuksia sekä strategiaa ja
kunnan toiminnan johtamista. Kesto noin kolme tuntia.
Koulutus on mahdollista toteuttaa myös etäkoulutuksena.
Vastuuhenkilö: Päivi Raitio

tehtäviin sekä rooliin kunta- ja aluehallinnon muutoksessa. Koulutuksessa käsitellään poliittisen ja viranhaltijajohtamisen keskeisiä kysymyksiä, strategista
johtajuutta, talouden ohjaamista, vastuukysymyksiä,
päätöksen tekoa ja hallitusten sekä valtuustojen sisäistä
työskentelyä.
Tilauskoulutus voidaan toteuttaa yksipäiväisenä tai
iltakoulutuksena.
Vastuuhenkilö: Jari Koivisto
4 Kuntaomisteisten yhtiöiden hallitusten
(luottamushenkilöiden) koulutus
Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja (Kho)
-sertifioitu koulutusohjelma
Syksy 2017–kevät 2018
Opintokokonaisuus on tarkoitettu kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja johdolle sekä heille, jotka
toimivat yhtiöiden parissa konserniohjauksen tehtävissä.
Koulutus koostuu kolmesta kahden päivän jaksosta,
joiden aikana käydään läpi muun muassa kuntayhtiön
johtamisen juridiikkaa, toimivaa hallitustyöskentelyä,
strategiatyötä sekä kuntayhtiön talouteen ja verotukseen
liittyviä erityiskysymyksiä. Seuraava kokonaisuus starttaa
26.–27.10.2017. Opintojaksot voi kuitenkin suorittaa
haluamassaan järjestyksessä – kukin jakso järjestetään
kahdesti vuodessa. Katso tarkemmat päivämäärät ja
lisätiedot: www.fcg.fi/yrityskoulutus
Vastuuhenkilö: Anniina Kontinen
Yhtiöittäminen
9.–10.5. Helsinki
Sote-uudistus, kilpailuneutraliteettivaatimukset,
tehostaminen, maakuntauudistus ja sitä kautta uusi
vastuujako, taloudellinen ennakoitavuus – nämä kaikki
voivat edellyttää yhtiöittämistä. Yhtiöittämisen tavoitteena
on edistää kilpailua, turvata markkinaperusteinen
hinnoittelu, parantaa kustannusrakenteen läpinäkyvyyttä,
taloudellista tehokkuutta ja tulosten vertailevuutta.
Myös verotukselliset, hankintalainsäädännölliset ja
liiketaloudelliset syyt voivat edellyttää liiketoiminnan
kokonaisuuden yhtiöittämistä.
Vastuuhenkilö: Anniina Kontinen
5 Verkossa tapahtuva
luottamushenkilökoulutus

Talouden ohjaus kunnassa -tilauskoulutus
Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja
taloudesta. Valtuusto päättää kuntastrategiassa kunnan
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Koulutus perehdyttää kunnan talouden ohjaukseen;
teemoina kunnan talouden rakenne, välineet ja prosessit.
Vastuuhenkilö: Miisa Vierikko

Luottamushenkilön etäkoulutus on ajasta ja paikasta
riippumaton mahdollisuus saada perustietoa kuntaa
ohjaavasta lainsäädännöstä ja talousasioista.
Etäkoulutukseen voi sisältyä myös lähiopetuspäiviä ja
työpajatyöskentelyä.

Kaupungin ja kunnan hallitusten tilauskoulutus
Koulutuksessa syvennytään hallituksen ja valtuuston

Puheenjohtajana lautakunnassa -verkkokoulutus
Vastuuhenkilö: Tarja Salonen

Päivä valtuutettuna -verkkokoulutus
Vastuuhenkilö: Taina Karhu

Luottamushenkilön peruspaketti -videokoulutus
Mitä valtuutetun pitää tietää? Mitkä lait, säännöt ja ohjeet
ohjaavat luottamushenkilötyötä? Tämä luottamushenkilön
peruspaketti perehdyttää luottamushenkilöt heidän työtään ohjaavaan sääntelyyn sekä muihin muuttuvan toimintaympäristön keskeisiin teemoihin. Koulutus jakautuu
kahteen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään päätöksentekoa kunnassa ja jälkimmäisessä osiossa käydään
läpi luottamushenkilötyön näkökulmasta keskeisiä teemoja
kuten uutta kunta- ja hankintalakia, elinkeinopolitiikkaa,
työllisyyskysymyksiä, kunnan taloutta sekä maakuntauudistusta.
Koulutuksen videoluennot ovat osallistujien katsottavissa
kuukauden ajan. Koulutus on vaihtoehtoinen organisaatiokohtaiselle tilauskoulutukselle tai voi täydentää tilauskoulutusta, niin että myös ne, jotka eivät päässeet
paikalle voivat perehtyä aiheisiin verkon kautta.
Vastuuhenkilö: Anniina Peltola

Kuntatalous monen muuttujan summa
-luottamushenkilökoulutus
Vastuuhenkilö: Pekka Etelälahti
Poliittisen päätöksentekijän työnantajarooli
-videokoulutus
25.9.
Vastuuhenkilö: Anniina Peltola
6 Kansainväliset opintomatkat hallituksille,
valtuustoille, lautakunnille sekä
kuntayhtiöiden hallituksille
Toteutetaan avoimena ja räätälöitynä tilauskoulutuksena
eri maihin. Tavoitteena kansainvälisten kokemusten
hyödyntäminen kotimaisessa kunnallis- ja aluehallintokehittämisessä.
Vastuuhenkilö: Jari Koivisto

Ilmoittaudu tai pyydä tarjous
Luottamushenkilökoulutuksesta vastaava

Jari Koivisto, p. +358 50 301 9152

Tilauskoulutusten vastuuhenkilöt

Hallinto ja laki, hankinnat: Päivi Raitio
Kuntapuheenjohtajat: Marita Lehikoinen
Kuntayhtiöt: Anniina Kontinen
Sivistys: Ilkka Paulus
Sote, Tulevaisuuden kunta ja kv-matkat: Jari Koivisto
Talous: Miisa Vierikko
Tarkastustoimi: Pekka Etelälahti
Tekniikka ja ympäristö: Milla Toivonen
etunimi.sukunimi@fcg.fi		
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