
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuntakonserniin kuuluvan tytäryhtiön hallintoon ja toimintaan vaikuttavat osakeyhtiölain säännösten lisäksi 
kunta omistajana omistajaohjauksen ja konsernijohtamisen erilaisin keinoin. Koulutuksessa käydään läpi 
osakeyhtiölain säännökset sekä kunnan omistajaohjauksen ja konserniohjeen kohdealueita ja vaikutuksia 
yhtiön hallinto- ja johtamistapaan. 
Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa, mikä edellyttää 
ajantasaista tietoa yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden tuloksellista hallintaa. Koulutuksessa 
käydään läpi käytännön tapausesimerkeillä konkretisoiden yhtiön johdon tehtäviä, sekä 
huolellisuusvelvoitteen edellyttämiä hallitustyöskentelyn toimintatapoja.  
 
Osana hallitustyöskentelyä havainnollistetaan ISO 31000 -riskienhallintastandardin periaatteiden ja prosessin 
soveltamista yhtiön riskienhallinnan tuloksellisessa järjestämisessä. Koulutuksessa kuvataan ja analysoidaan 
esimerkkisovellusta hyödyntäen riskejä sekä määritetään hallinnan ja valvonnan menettelyitä.  
 
Koulutus konkretisoi hallitustyöskentelyyn sisältyvän riskienhallinnan soveltamista kuntien ja 
hyvinvointialueiden sekä niiden tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille, johdolle ja esimiehille, sekä hallinnon, 
valvonnan ja tarkastuksen asiantuntijoille. Koulutus antaa myös uusia näkökulmia kunnan ja hyvinvointialueen 
konserniohjeen uudistamiseen. 
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Kuntakonsernin tytäryhtiön hallitustyöskentely ja riskienhallinta 

 
 
Aika ja paikka  27.10.2022 klo: 9.00–15.30 verkossa 
        
Kohderyhmä:   Kuntakonserniin kuuluvan tytäryhtiön hallinto 
 
Kouluttaja: Kouluttajana toimii IA Insight Public Oy:n partner, JHTT, CGAP, CRMA 

Markus Kiviaho. Hän on aiemmin toiminut usean vuoden ajan Tampereen 
kaupungin ja Audiator -yhtiöiden sisäisen tarkastuksen johtajana, sekä FCG 
Konsultointi Oy:n johtavana konsulttina. Hän on erikoistunut hyvän 
hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, sekä omistajaohjauksen ja 
konsernivalvonnan arviointeihin ja kehittämiseen. Sisäiset tarkastajat ry on 
nimittänyt hänet ’Vuoden 2021 Sisäiseksi tarkastajaksi’.  

 
 IA Insight Public Oy on suomalainen, laadukkaita ja riippumattomia hyvän 

hallinnon, sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja riskienhallinnan 
asiantuntijapalveluita tuottava yritys.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ohjelma 
 
 

9.00 Koulutuspäivän aloitus 
 
Osakeyhtiölain keskeiset periaatteet  

 
Hallituksen tehtävät ja johdon huolellisuusvelvoite 
▪ Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut 
▪ Hallitustyöskentelyn periaatteita ja menettelyitä 
▪ Huolellisuusvelvoite muuttuvassa toimintaympäristössä ja 

liiketoimintaratkaisujen valmistelussa (ml. kunnan kannan 
hankinta) 

 
11.30 Lounastauko 
 
12.15 Omistajaohjauksen toimenpiteitä ja konserniohje  

▪ Kuntalain konsernijohtamiseen liittyvät säännökset 
▪ Omistajaohjauksen toimenpiteitä ja konserniohje 
▪ Konsernivalvonnan käytännöt tytäryhtiön näkökulmasta 
 

 
13.45 kahvitauko 
 
14.00 ISO 31000 -riskienhallintastandardin soveltaminen  

▪ Riskienhallinnan periaatteet, puitteet ja prosessi 
▪ Riskienhallinta osana liiketoimintastrategiaa ja yhtiön toimintaa 
▪ Riskienhallinnan toimeenpano esimerkkisovellusta hyödyntäen  

 
15.30 Koulutustilaisuus päättyy 

 

 Hinta:   240 / hlö+ ALV 24 % 

   Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 
 

Ilmoittautuminen:  19.10.2022 
     
   Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:  

https://aluepro.fi/koulutukset/ 
 
tai puhelimitse numeroon 040-4564531 

 
Peruutus: Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan 

päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan 50 % 
ilmoittautumismaksusta. Mikäli peruutuksen syynä on sairaus ja siitä 
toimitetaan hyväksyttävä kirjallinen selvitys, laskutusta ei suoriteta. Jos 
ilmoittautunut jää tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta ilmoittautumistaan, 
laskutetaan koko osallistumismaksu 

 
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi  

 
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto sähköpostilla 
ilmoittautuneille. 

https://aluepro.fi/koulutukset/

