
Peruutusehdot
Voit perua osallistumisesi kuluitta 7 vrk 
ennen tilaisuuden alkua. 3-6 vrk ennen 
tilaisuutta tehdyistä peruutuksista 
veloitamme 50%. Tämän jälkeen 
veloitamme koko osallistumismaksun. 
Nimenmuutos onnistuu kuluitta.
Tilaisuuden peruuntuessa osallistuja 
vastaa itse matkavarauksistaan.

Muutokset mahdollisia

Hallitustyöskentely ja omistaja-

ohjaus kuntaomisteisessa

energiayhtiössä

14.10.2021 Tampere

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

7.10.2021

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Radisson Blu Grand Hotel

Tammer

Satakunnankatu 13

33100 Tampere

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

595 euroa + alv 

Mikäli samasta yrityksestä 

osallistuu kaksi tai useampi 

henkilö, on osallistumismaksu 

495 + alv/henkilö

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali 

sekä ohjelmassa mainitut 

tarjoilut.

Uusimme huippusuositun hallitustyöskentelykoulutuksen.

Aktiivinen ja asiantunteva hallitus on yhtiölle voimavara. Huippuosaaja 

Janne Ruohosen vetämä tehokoulutus vahvistaa asiantuntemustasi 

hallitustyöskentelystä ja omistajaohjauksesta. 

Koulutus on tarkoitettu kuntaomisteisten energiayhtiöiden hallitusten jäsenille, 

johdolle ja omistajille. Parhaan annin koulutuksesta saa, kun yrityksestä 

osallistuu useampia henkilöitä, esimerkiksi toimitusjohtaja ja hallitus.

Janne Ruohonen aloittaa yritysoikeussuunnitteluun liittyvällä kokonaisuudella, 

jossa annetaan neuvoja oikeudellisiin kysymyksiin varautumiseksi. 

Koulutuksen pääpaino on hallitustyöskentelyssä ja kuntaomisteisen 

energiayhtiön omistajaohjauksessa. Käsittelyssä on monia mielenkiintoisia, 

välillä ristiriitojakin aiheuttavia kysymyksiä, kuten toimivallan- ja vastuujako 

sekä omistajaohjauksen välineet.

Janne Ruohonen toimii Tenure track –professorina (yritysoikeus) Tampereen 

yliopistossa. Hän on perehtynyt erityisesti kuntayhtiöihin ja on yksi Kuntayhtiö-

kirjan (Alma Talent) kirjoittajista. Ruohosella on kokemusta 

hallitustyöskentelystä, ja hän luennoi aktiivisesti kuntayhtiöistä ja 

osakeyhtiöoikeudesta.

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Juha Rakkolainen

040 541 6960 

juha.rakkolainen@energia.fi

Asiantuntija
Vassa Arnell

050 5423 751 

vassa.arnell@energia.fi

Koulutuskoordinaattori

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=2201


“Prof. Janne Ruohosen esitys oli erinomainen. Uskon, että jokainen läsnäolija sai

pohdittavaa omaan hallitustyöskentelyynsä.”

Ohjelma

Torstai 14.10.2021

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30 Yritysoikeussuunnittelu energiayhtiön johdon näkökulmasta
Janne Ruohonen, Tenure track –professori (yritysoikeus), Tampereen yliopisto

• Ajankohtaista kuntaomisteisista yhtiöistä
• Sääntelytulva ja sen hallinta
• Hallituksen ja toimitusjohtajan varautuminen oikeudellisiin kysymyksiin

10.30 Tauko

10.45 Hallitustyöskentely kuntaomisteisessa energiayhtiössä

• Katsaus osakeyhtiöoikeuteen
• Hallitustyöskentely kuntayhtiössä
• Toimivallanjaosta – yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja
• Vastuukysymykset

11.30 Lounas

12.15 …Hallitustyöskentely –teema jatkuu

Kuntaomisteisen energiayhtiön omistajaohjauksesta

• Toimivan omistajaohjauksen järjestäminen
• Omistajaohjauksen välineet
• Konserniohje ja sen juridinen sitovuus

13.30 Iltapäiväkahvi

14.00 …Omistajaohjaus –teema jatkuu

15.00 Tilaisuuden päätös


