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Strateginen talousjohtaminen 2.3.2022

Etätoteutus: Teams

Koulutuksessa perehdytään case-esimerkkien avulla perinteisten talouden raporttien
hyödyntämiseen strategisissa päätöksentekotilanteissa. 
Päivän aikana käydään läpi myös tyypillisiä sisäisen laskennan sovellustilanteita,
hinnoittelupäätöksiä, investointipäätöksiä sekä taloudellisten riskien hallintaa.
 Koulutus on hyödyllinen kaikille johtoon kuuluville henkilöille.

Strateginen talousjohtaminen -koulutuksen hyödyt: 

käytännönläheinen katsaus keskeisiin talouden kulmakiviin johdon
näkökulmasta
perehdyt taloudellisten raporttien sovelluksiin mm. myyntitoimintojen
johtamisessa ja hinnoittelupäätöksissä
kuulet, mitä tuloslaskelma ja tase kertovat, ja mitä niistä tulisi säännöllisesti
tarkistaa

Asiantuntijana Toivo Koski, joka on saanut erinomaista palautetta vahvasta
osaamisestaan sekä selkeästä ja käytännönläheisestä esiintymistavastaan.

 

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelmassa muun muassa:

Mitä tuloslaskelma kertoo, ja mitä siitä tulisi säännöllisesti tarkistaa
Mitä tase kertoo, ja mitä siitä tulisi säännöllisesti tarkistaa
Kirjanpidon ja operatiivisen johdon välinen yhteistyö:
potentiaalisia väärinkäsitysten mahdollisuuksia
Taloudellisten raporttien sovellukset mm. myyntitoimintojen
johtamisessa ja hinnoittelupäätöksissä sekä ostotoimintojen
johtamisessa
Vahva tase sekä investointi- ja ulkoistamispäätökset
Liikeriskin, rahoitusriskin ja likviditeettiriskin hallinta
Taloudellisten tunnuslukujen heikkouksia ja vahvuuksia  

Aiemmin koulutukseen osallistuneet kommentoivat:

Erinomaista asiantuntemusta ja rento meininki, 10+ !
Parasta olivat kouluttajan esimerkkitapaukset varsinaisen
teoriapohjan tueksi, osallistava opettaminen sekä kouluttajan
kokemus ja tausta.
Toivo Kosken kova tieto & taito ja erinomainen esitystapa!
Harkittu kokonaisuus, joka ehdittiin käydä läpi esimerkein.
Erinomainen koulutussessio! Selkeä kokonaisuus, hyvin
aikataulutettu ja sopivasti osallistavaa tekemistä. Erityiskiitos vielä
case-tyyppisistä esimerkeistä.

Tervetuloa!

Ohjelma

8.55 Yhteyden avaus

9.00 Johdanto: taloudelliset raportit

Mitä tuloslaskelma kertoo, ja mitä siitä tulisi säännöllisesti tarkistaa
Mitä tase kertoo, ja mitä siitä tulisi säännöllisesti tarkistaa
Kirjanpidon ja operatiivisen johdon välinen yhteistyö: potentiaalisia
väärinkäsityksen mahdollisuuksia 

Taloudellisten raporttien sovellukset mm.

Myyntitoimintojen johtamisessa ja hinnoittelupäätöksissä
Ostotoimintojen johtamisessa
Vahva tase sekä investointi- ja ulkoistamispäätökset 

Taloudellisten riskien hallinta

Liikeriskin hallinta
Rahoitusriskin hallinta
Likviditeettiriskin hallinta
Taloudellisten tunnuslukujen heikkouksia ja vahvuuksia 

16.00 Tilaisuus päättyy

 Tauot: tauot klo 10.00 ja 11.00, lounastauko klo 11.45-12.15, tauot klo 13.30 ja 14.50

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiantuntijat

Toivo Koski
KTT, DI 
Oy In-Hand Finland Ltd

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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