Yksityistiekoulutukset
Tielautakunnan sihteerin intensiivikoulutus
Jakso I, Perustiedot
Yksityistieasioiden ja yksityistielain sekä muun yksityistienpitoon läheisesti liittyvän lainsäädännön
keskeiset kohdat käydään läpi yhden päivän mittaisessa koulutuksessa. Koulutuspäivä on tiivis,
koulutus alkaa klo 8,30 ja päättyy klo 16,30. Koulutus toteutetaan Suomen Tieyhdistyksen toimitiloissa Helsingin Lassilassa, Sentnerikuja 2, 00440 Helsinki. Kouluttajina toimivat DI Jaakko Rahja ja
DI Esko Hämäläinen.
Ohjelmarunko
Yksityistiet tieverkon osana, eri toimijoiden rooli, avustukset, ajankohtaiset asiat
Yksityistielaki, sen rakenne ja keskeinen sisältö, tieoikeus, tieosakas, tiealue, jne
Muu yksityistienpitoon liittyvä lainsäädäntö

1,0 h
2,0 h
1,0 h

Yksityisteiden hallinto ja taloushallinto
Tieyksiköinti ja käyttömaksut
Tienkäytön pelisäännöt ja jokamiehenoikeudet
Yksityisteiden kunnossapito ja parantaminen, vastuukysymykset

1,0 h
1,0 h
1,0 h
1,0 h

Välitehtävät
Kurssijaksojen välillä kurssilainen/kurssilaiset tutustuvat ensimmäisellä jaksolla saamaansa kurssimateriaaliin ja vastaavat tarkoitusta varten laadittuihin kysymysluetteloihin. Vastaukset toimitetaan Suomen Tieyhdistykseen, jossa ne arvioidaan ennen toista kurssijaksoa. Vastauksista annetaan henkilökohtainen palaute.

Jakso II, Toimitustehtävät ja -menettelyt
Tielautakunnan toimivaltaan, toimitustapauksiin ja toimitusmenettelyihin liittyvät keskeisimmät
asiat käydään läpi yhden päivän mittaisessa koulutuksessa. Koulutuspäivä on tiivis, koulutus alkaa
klo 8,30 ja päättyy klo 16,30. Koulutus toteutetaan Suomen Tieyhdistyksen toimitiloissa Helsingin
Lassilassa, Sentnerikuja 2, 00440 Helsinki. Kouluttajina toimivat DI Jaakko Rahja ja DI Esko Hämäläinen.
Ohjelmarunko
Tielautakunnan toimivalta
Toimituksessa päätettävät asiat
Ilman toimitusta tielautakunnan kokouksessa päätettävissä olevat asiat
Toimituksen vireilletulo, hakemus, valitus, perustevalitus, oma aloite
Toimitusmenettelyt, päätöksenteko, toimituskustannukset
Muutoksenhaku, valitusosoitus

0,5 h
1,0 h
0,5 h
1,0 h
1,5 h
0,5 h

Yleisimmät toimitustapaukset, oikeuskäytäntöä
Kurssilaisten omat vireillä olevat toimitukset

2,0 h
1,0 h

Tarjous
Kurssimaksu molemmista jaksoista yhteensä on Suomen Tieyhdistyksen jäsenkuntien edustajille
1060 euroa/hlö (+alv), muiden kuntien edustajille 1240 euroa/hlö (+alv). Jos samasta kunnasta on
useampia osallistujia, sovitaan kokonaishinnasta erikseen. Kurssimaksu laskutetaan tarjouksen tultua hyväksytyksi.
Kurssimaksu sisältää koulutuksen lisäksi Suomen Tieyhdistyksen Yksityistiekirjat: Yksityisteiden hallinto, Yksityistien kunnossapito ja Yksityistien parantaminen), Suomen Kuntaliiton Tielautakunnan
käsikirjan, Markku Markkulan Yksityiset tiet –kirjan, kaiken luentoaineiston ja muun materiaalin
sekä kurssipäivinä tulo- ja iltapäiväkahvin ja lounaan.
Kurssilainen/kurssilaiset vastaavat itse matka- ja mahdollisista majoituskuluistaan.
Toivomme tarjouksemme sopivan Varkauden kaupungille. Kaupunki voi halutessaan markkinoida
koulutusta naapurikunnilleen tai varata koulutuksen vain omaan käyttöönsä ja vaikkapa vain yhtä
henkilöä varten. Kurssilaisten maksimimäärä on kuitenkin yhteensä neljä. Suuremmalla määrällä
kurssin tiiveys kärsii liiaksi.
Kurssiohjelmaa voidaan vielä muokata kurssilaisen/kurssilaisten tehtäviä paremmin vastaavaksi,
jos se on tarpeen. Ohjelmarunko ja siinä mainitut tuntimäärät ovat viitteellisiä. Aiheita voidaan
painottaa tarvittaessa eri tavalla. Kurssipäivät sovitetaan yhdessä kurssilaisen/kurssilaisten kanssa
pitäen lähtökohtana molempien kurssipäivien toteuttamista kesäkuun loppuun 2015 mennessä.
Ystävällisin terveisin
Helsingissä 28.4.2015
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