Strateginen talousjohtaminen 8.6.2020
Aika:
08.06.2020 klo 08.45 - 16.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 08.06.
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
Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen kaikille johtoon kuuluville henkilöille.
Aiemmin koulutukseen osallistuneet kommentoivat:
• Erinomaista asiantuntemusta ja rento meininki, 10+ !
• Tilaisuudessa 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!
Asiantuntija(t):
KTT, DI Toivo Koski, TulosAkatemia Oy
Ohjelma:
8.45 Ilmoittautuminen ja aamupala
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
Tarjoilut: klo 8.45 aamupala, klo 10.15 kahvitauko, klo 11.45-12.15 lounas, klo 14
kahvitauko
Hinta:
Jäsenetuhinta: 490,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 690,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut
sekä uudistettu painos Toivo Kosken kirjasta Pk-yrityksen strateginen talousjohtaminen
(arvo 87 € + alv)
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.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. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi
osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin
ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

