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Johdon mittarit ja raportointi 30.09.2021 Oulu

Tervetuloa aamupäivän koulutukseen, jossa käsittelemme käytännönläheisesti johdon
talousraportointia ja mittareita. Asiantuntijoina toimivat toimitusjohtaja Juha
Laakkonen, Kaleva Media Oy ja KHT, aluejohtaja Sami Posti, PwC.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Johtamisen merkitys nopeasti muuttuvassa maailmassa vain kasvaa.
Kyseenalaistaminen, autonomia ja empatia ovat tärkeitä uudistuvan
johtamisen periaatteita. Strategista ennakointia tulee parantaa
tulevaisuuden lukutaidon, visionäärisyyden sekä ajatusjohtajuuden
kautta.

Miten näitä kaikkia mitataan matkalla päämäärään? Mitä mittareita tulee
olla ja onko määrällä väliä? Kuinka valita oikeat mittarit (talous,
vastuullisuus, myynti, kehitys, tuotanto, markkinointi….) ja miten johtaa
kokonaisuutta oikeaan suuntaan? Toisaalta pelkkä päämäärän
mittaaminen ei enää riitä, pitää pystyä mittaamaan matkaa, tekemistä ja
ennakoida tulevaa!

Juha Laakkonen on niin liike-elämän kuin vapaa-ajan moniottelija.
Laakkonen on toiminut Kaleva Median toimitusjohtajana vuodesta 2017
alkaen. Hän siirtyi tehtävään Nortal Oy:n toimitusjohtajan paikalta.
Aiemmin hän on työskennellyt Lappset Groupissa, viimeksi
toimitusjohtajana. Strategista muutosjohtamista Laakkonen on päässyt
seuraamaan lukuisten yhtiöiden hallituspaikalta. Juha on myös Tshekin
tasavallan kunniakonsuli. Laakkonen on ihmisläheinen ja innostava
johtaja, ennen kaikkea vahvan yrityskulttuurin puolestapuhuja. Hänen
johtamisfilosofiansa voi kiteyttää kolmeen sanaan: Purpose, passion,
profit.

Sami Postilla on yli 27 vuoden kokemus taloushallinnon tehtävistä eri
rooleissa. Hän on KHT ja toimii partnerina PwC:llä vastuullaan Suomen
pohjoinen alue. Tehtävässään hän on toiminut vuodesta 2007 lähtien.
Ennen PwC:tä Sami toimi talousjohtajana kansainvälisessä roolissa Pulse
Finland Oy:ssä (entinen LK Products Oy ja Filtronic LK Oy).

Sami yhdistää kokemuksellaan liiketoiminnan ja taloushallinnon sekä -
raportoinnin. Hänellä on vahva kokemus yrityksen johdon raportoinnista,
strategisista mittareista, taloushallintoon liittyvistä järjestelmistä ja niiden
käyttöönotosta, taloushallinnon konsultoinnista sekä tehokkaiden
kontrolliympäristöjen rakentamisesta. Sami luennoi kauppakamarin HHJ-
kursseilla yrityksen talouden seurannasta ja ohjauksesta.

Ohjelma

Johdon raportointi ja tiedolla johtaminen
Mistä liiketoiminnassamme on kysymys ja mitkä ovat olennaisimmat mittarit?
Kuka määrittää mitä seurataan ja analysoidaan?
Seuranta ja suunnittelu – miten tukevat aidosti toisiaan?

Aikataulu:
8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
Taukoja tarpeen mukaan. 

LISÄTIEDOT: palvelujohtaja Riitta Schroderus, puh. 050 338 9350,
riitta.schroderus(at)chamber.fi

ILMOITTAUTUMINEN: Pyydämme ilmoittautumaan 26.9. mennessä Lisää
ostoskoriin -painikkeen kautta. Luomalla tunnukset ja kirjautumalla sisään
KauppakamariKauppaan ohjelma laskee automaattisesti jäsenetuhinnan, mikäli
organisaationne on kauppakamarin jäsen. Etuhinta edellyttää siis kirjautuneena
asiointia! Voit ilmoittautua koulutukseen myös sähköpostilla:
jaana.lahtinen@chamber.fi tai puh. 050 408 0663.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Oulun kauppakamari, Jaana Lahtinen

050 408 0663
jaana.lahtinen@chamber.fi

Peruutusehdot

Perumisehdot: Viikkoa ennen perutuista kurssipaikoista perimme 50 % osallistumismaksusta. Kahta päivää ennen tilaisuutta tai myöhemmin tehdyistä perumisista
perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Voit perua ilmoittautumisesi maksutta toimittamalla meille sairaslomatodistuksen. Paikan voi tarvittaessa luovuttaa
toiselle henkilölle. Sähköisen materiaalin tilanneilta perimme kuitenkin materiaalin hinnan, jos materiaali on jo lähetetty ennen perumista.

Oikeudet muutoksiin

Muutokset mahdollisia. Koulutuksen järjestämisen ehtona on koulutuskohtaisen vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen. Oulun kauppakamarilla on oikeus perua
koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.
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