30.4.2015

Tiehanke-ohjelman jatkokurssi ja yksityistieoikeuden
erityiskysymyksiin liittyvä luento
Kohderyhmä:

Tarjoamme tiehankkeisiin erikoistuneille toimihenkilöille 2-päiväistä tiehankkeisiin liittyvää jatkokurssia. 1. päivän ohjelmistokoulutus on tarkoitettu Tiehanke-ohjelman peruskurssin jo käyneille tai tiehankkeita ohjelmalla jo jonkin
aikaa tehneille. 2. päivän luentoon voivat osallistua myös muut yksityistieoikeudesta kiinnostuneet.

Sisältö:

Ensimmäisenä päivänä käydään syventävästi läpi Tiehanke-ohjelman määrittelyjä, tiesuunnitelmien tekemistä, laskutusta ja toteutusta sekä käyttäjien
eteen tulleita erityiskysymyksiä. Toisena päivänä maaoikeusinsinööri Sakari
Haulos Vantaan käräjäoikeudesta pitää luennon yksityistieoikeuden erityiskysymyksistä. Molempien päivien aikana on tarkoitus myös keskustella
mahdollisimman paljon. Ennakkokysymyksiä voit lähettää täältä:
https://www.webropolsurveys.com/S/60A0117A8AC40E26.par .

Ajankohta:

19. – 20.5.2015
• 19.5. Tiehanke-ohjelman jatkokurssi, klo 9-16
• 20.5. Maaoikeusinsinööri Sakari Hauloksen luento, klo 9-16

Paikka:

Original Sokos Hotel Aleksandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä

Hinta:

Kursseille voi osallistua molempiin päiviin tai vain jompaankumpaan päivään. Koulutuspäivän kokonaishinta on 1500 €/päivä + alv 24 %, mikä jaetaan osanottajien kesken molempien päivien osalta. Tämän lisäksi tulee hotellin veloittama kokouspaketti 38,50 €/hlö/päivä (sis. alv).
1. päivään mahtuu enintään 10 henkilöä ja kaikilla on käytössä Silvadatan kone.
Kurssi järjestetään, jos osanottajia on vähintään viisi. Jos osanottajat haluavat, järjestetään kurssi pienemmälläkin osanottajamäärällä (tämä varmistetaan erikseen).

Koulutuspäivän kokonaishinta sisältää opetuksen ja tarjoilut (aamukahvi +
suolainen kahvileipä, lounas ja iltapäiväkahvi + makea kahvileipä).
Majoitus:

Majoittumisen voitte järjestää itse tai Silvadatan kautta. Alustavat huonevaraukset on tehty Sokos Hotel Aleksandrasta. Valitkaa ilmoittautumislomakkeella haluamanne majoitusvaihtoehto, jos tarvitsette majoitusta. Laskutamme hotellimajoituksen jälkikäteen kurssimaksun yhteydessä.
Huonehinnat:
• 1 hh 112 €/hlö/yö / 2 hh 121 €/huone/yö (sis. alv)

Ilmoittautuminen:

www.silvadata.fi/kurssit tiistaihin 12.5. mennessä. Ensimmäisen päivän ohjelmistokoulutukseen mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, toisen päivän opetus on seminaarityyppinen eli sinne ei ole osanottajarajoitusta.

Peruutukset:

Koulutuksen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen koulutusta, minkä jälkeen useamman organisaation toimihenkilöistä kootussa yhteiskoulutuksessa veloitetaan sen suuruinen osa koulutuspäivien kokonaishinnasta kuin ilmoittautuneita on. Peruuttamattomasta tai käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan samansuuruinen osa. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa
kuluitta toiselle henkilölle joko omasta organisaatiosta tai järjestämällä itse toisen organisaation
henkilön tilalle.

30.4.2015

Tiehanke-ohjelman jatkokurssi ja yksityistieoikeuden
erityiskysymyksiin liittyvä luento
Kohderyhmä:
Koulutuspaikka:
Ajankohta:
Kouluttajat:

Tiehankevastaavat, max. 10 henkilöä/ 1. kurssipäivä. Toisen kurssipäivän osalta ei ole osanottajarajoitusta.
Original Sokos Hotel Aleksandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä
19. - 20.5.2015
1. päivänä Kari Laatikainen (Silvadata) ja
2. päivänä Sakari Haulos (Vantaan käräjäoikeus)

Aikataulu:

1. päivä

Aikataulu:

2. päivä

8.30 - 09.00
09.00
12.00
14.30
16.00

Kahvi ja suolainen kahvileipä
Tiehankekoulutus alkaa
Lounas
Kahvi ja makea kahvileipä
Koulutus päättyy

8.30 - 9.00
9.00
12.00
14.30
16.00

Kahvi ja suolainen kahvileipä
Yksityistieoikeuden luento alkaa
Lounas
Kahvi ja makea kahvileipä
Koulutus päättyy

Sisältö:
Tiehanke-ohjelman jatkokurssi: Tiehankkeiden suunnittelu ja toteutus Silvadatan
Tiehanke-ohjelmalla
•

•

Sakari Hauloksen luento:
•

Yksityiset tiet ja niihin liittyvät peruskäsitteet

Määrittelyt
• tuoteluettelon muokkaaminen
omaan toimintaan
• piirtotuotteiden oikea kohdistaminen
• omat vakiotekstit

•

Yksityisen tien perustaminen,
muuttaminen ja lakkauttaminen
Tienpitovelvollisuus ja sen jakaminen (tie- ja käyttömaksut)

•

Tieosakkaiden yhteistoiminta (tiekunta ja järjestäytymätön tieyritys)

Tiesuunnitelman tekeminen
• piirrettävät kohteet / muut kohteet
• työjärjestys

•

Viranomaiset yksityistieasioissa
(yksityistietoimitus, tielautakunta,
muut viranomaiset)

•

Metsätalouden kuljetusten erityiskysymyksiä

•

Laskutus/toteutus
• ennakkorahoitus
• välitoteutus
• lopputoteutus

•

Kysymyksiä ja keskustelua

•

