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CURRICULUM VITAE
HENKILÖTIEDOT

Nimi
Ulla Huovinen
Osoite
Niemenmäentie 10 B 36, 00350 Helsinki
Puhelin
050-5020 920
Syntymäaika 12.7.1959

ERITYISOSAAMINEN

Matkailualan yritysten juridinen konsultaatio, erityisesti
yritystoiminnan alkuvaiheen tukeminen. Matkailuyritysten
sopimusjuridiikka, matkaehtojen räätälöinti yritysten tarpeisiin.
Kansainvälistymiseen liittyvät sopimukset. Matkailuyritysten
tuoteturvallisuus ja yritysten vastuukysymykset. Viestintäoikeus.
Tekijänoikeuslainsäädäntö. Koulutus. Verkkopedagogiikka.

KOULUTUS

Ylioppilas
OTK
LL.M.

KIELITAITO

Suomi
Ruotsi
Englanti
Ranska
Espanja

JULKAISUT

Matkailualan lainsäädäntö. Edita 2002.

TYÖKOKEMUS

UH consulting, oma yritys, 2001 – jatkuu
Liikkeenjohdollinen ja juridinen konsultaatio sekä koulutus.
Erityisalana matkailuyritysten sopimusjuridiikka ja matkaehtojen
räätälöinti yritysten tarpeisiin, matkailuyritysten tuoteturvallisuus
ja yritysten vastuukysymykset.

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, 1978
Helsingin yliopisto, pääaineena rikosoikeus, 1989
Master of Laws, Helsingin yliopisto, pääaineena
eurooppaoikeus, 1996
Pohjois-Amerikan liikejuridiikan ammattilainen –
koulutus, FINTRA, 1997
Aikuiskasvatustieteen approbatur
Helsingin yliopisto, 2004
Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagoginen pätevyys
Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2004
Äidinkieli
Suullinen ja kirjallinen taito molemmat hyviä
Erittäin vahva sekä suullinen että kirjallinen taito.
Tyydyttävä
Tyydyttävä

CV – Ulla Huovinen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2004 – jatkuu
tuntiopettaja
Viestintäoikeutta ja työlainsäädäntöä käsitteleviä kursseja
Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu, 1997 – 2004
tuntiopettaja, kouluttaja
Hotelli-, ravitsemis- ja matkailualan yritystoimintaan liittyvän
juridiikan
koulutus
(liikkeenjohdollinen
perustutkinto,
erikoistumisopinnot, eMBA-koulutus, yrittäjän perustutkinnot)
Etelä-Suomen Matkailun Kehitys Oy, 1997 - 2001
projektipäällikkö, konsernin lakimies
Konsernijuristina (seitsemän yhtiötä, joista yksi Virossa)
tehtäviin kuului yleinen yritysjuridiikka, yhtiöiden sopimusten
laatiminen sekä muut, mitä moninaisemmat juridista osaamista
vaativat kysymykset.
Projektipäällikkönä tehtäviin kuului matkailualan kehittämis-,
tutkimus- ja koulutusprojektien suunnittelu sekä toteuttaminen.
Erityisesti keskityin erilaisiin uuden yritystoiminnan tukemiseen
tähtääviin
projekteihin.
Näistä
esimerkkinä
Polku
matkailuyrittäjäksi –koulutuksen suunnittelu, rakentaminen ja
toteuttaminen, tavoitteena saada aikaan uutta yritystoimintaa
Uudellemaalle. Yritystoiminnan kehittämisestä oli kysymys
myös Travel Park matkailualan yrityshautomon toiminnassa,
jossa olin tiiviisti mukana. Erityisosaamiseni tällä sektorilla on
yleinen liiketoiminnan kehittäminen sekä yritysten juridinen
avustaminen mm. sopimusoikeudellisissa kysymyksissä.
Uudenmaan lääninhallitus, oikeushallinto-osasto, 1991
vs. tarkastaja
Helsingin kaupungin terveysvirasto, 1990 - 1991
vs. hallintolakimies
Länsi-Suomen vesioikeus, 1990
vs. vesioikeuden sihteeri
Helsingissä
Ulla Huovinen
UH Consulting
Niemenmäentie 10 B 36
00350 Helsinki
+358-(0)50-5020920
ulla.huovinen@matkailukonsultit.fi
www.matkailukonsultit.fi

