Controllerin asiantuntijaohjelma
[ Varmista reitti seuraaville askelille ]

Varmista reitti seuraaville askelille.
Talous on yritystoiminnan ytimessä: laskentatoimen tuottamaa tietoa tarvitaan oikeiden
ratkaisujen tekemiseen. Osaava controller pystyy näkemään koko yrityksen ja toimialan
kehityksen ja osaa antaa taloudelliset askelmerkit päätöksille.
Kattava ja syvällinen Controllerin asiantuntijaohjelma lisää laskentatoimen laaja-alaista
osaamista sekä vuoropuhelua johdon ja taloushallinnon välillä.

Miksi?

Kenelle?

Taloushallinnon ammattilaisilta vaaditaan yhä
enemmän osaamista. Lainsäädännön ja toimintaympäristön muuttuessa tietojen päivitys on jatkuvaa. Asiantuntijaohjelmassa otat haltuun kaikki
laskentatoimen osa-alueet ja kehität asiantuntijuuttasi.

Taloushallinnon ammattilaisille, jotka
 aluavat edetä urallaan ja kehittyä talous
h
hallinnon asiantuntijoiksi.

Kun taloushallinto ja päättäjät puhuvat samaa
kieltä, johto osaa pyytää tarvitsemaansa tietoa
ja laskentatoimi tuottaa tarvittuja lukuja. Talous
tiedon tehokas hyödyntäminen säästää aikaa sekä
turhaa työtä.
Yrityksiltä vaaditaan nopean reagoinnin lisäksi
proaktiivisuutta. Taloudellisen tiedon monipuolinen käyttö luo kilpailuetua.

Yrityksen päätöksentekijöille, jotka tarvitsevat talousosaamista yrityksen operatiivisessa ja
strategisessa johtamisessa ja kehittämisessä.
Kaikille talousasioista kiinnostuneille, jotka
haluavat laajentaa osaamistaan laskenta
toimeen.
Yrityksille, jotka haluavat lisätä vuoro
puhelua johdon ja taloushallinnon välillä tai
kehittää taloushallinnon käytäntöjä.

Kokoa moduuleista sopiva kokonaisuus
Valitse koko Controllerin asiantuntijaohjelma tai haluamasi moduulit
03/2017

Yrityksen kirjanpito 6 op 1 050 € + alv

04/2017

Kustannusjohtaminen yrityksessä 6 op 1 050 € + alv

08/2017

Näkökulmia kirjanpitoon ja tilinpäätökseen 3 op 850 € + alv

10/2017

Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi 3 op 850 € + alv

11/2017

Analytiikka kustannusjohtamisessa 3 op 850 € + alv

01/2018

Yrityksen tilinpäätös ja verosuunnittelu 3 op 850 € + alv

02/2018

Yrityksen rahoitus 6 op 1 050 € + alv

04/2018

Tilinpäätöksen analysointi 6 op 1 050 € + alv

Controllerin asiantuntijaohjelma sisältäen kaikki moduulit 5 500 € + alv.
Controllerin asiantuntijaohjelma soveltuu liiketaloustieteelliseksi sivuaineeksi, kun
osallistuja suorittaa ohjelman opintoja vähintään 24 opintopistettä. Osa ohjelman moduuleista on
mahdollista sisällyttää LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin. Moduulien
tarkemmat sisällöt ja ajankohdat osoitteesta: www.lut.fi/executive.

Päivi Väisänen

Mitä?
TULOSLASKENTA
Kirjanpidon systematiikka
Kirjanpidon erityiskysymykset
Tilinpäätöksen suunnittelu ja laadinta
Arvostus- ja jaksotussäännökset
Verosuunnittelukohteet ja -keinot
Tilinpäätöksen tulkinta ja tunnusluvut

JOHDON LASKENTATOIMI
Kustannuslaskenta
Budjetointi
Laskentatoimen menetelmät
päätöksenteon tukena

Rahoitussuunnittelija
LAHDEN KAUPUNKI

Koulutus kasvattaa
nälkää oppia lisää
Työelämän myllerrykset tarjosivat minulle tilaisuuden
keskittyä opiskeluun muutaman kuukauden ajan täysipäiväisesti. Uraa voittopuolisesti rahoituksen tehtävissä oli takana
jo pari vuosikymmentä ja olin pitkin matkaa tunnistanut
osaamisessani päivitystarpeita laskentatoimen eri alueilta.
Asetin tavoitteeni korkealle, ja heittäydyin innolla kirjanpidon
ja tilipäätösten ajankohtaisiin sisältöihin.
Omaan opiskelutyyliini sopivat erityisen hyvin harjoitustyöt.
Niissä pääsin syvällisesti pohdiskelemaan case-yrityksen
tilaa ja soveltamaan osaamistani sen analysoinnissa.
Palattuani työelämään arvostin kovasti myös koulutuksen
rytmitystä ja lähiopiskelun ajoittumista loppuviikkoon. Rahoituksen tehtävissäkin joutuu ottamaan toistuvasti kantaa
kirjanpidollisiin asioihin, ja kokonaisvaikutuksia on ymmärrettävä. Voin ilokseni todeta että tietotasoni talousasioissa
on parantunut koulutuksen myötä huomattavasti.

Toimintolaskenta
Asiakaskannattavuus

Teija Pimiä
Kirjanpitäjä
LAHTI ENERGIA OY

RAHOITUS
Rahoitussuunnittelu
Rahoitusmarkkinat ja -instrumentit
Kassanhallinta

Ohjelman jälkeen osaat
Tuottaa, analysoida ja hyödyntää päätöksenteossa
tarvittavaa taloudellista informaatiota.
Sisäistää tilinpäätöksen muodostumisen ja
suunnitella sen yksityiskohtia.

Haastavimmat jutut ovat
usein palkitsevimpia
Yritysmaailma muuttuu, ja työni kirjanpidon tehtävissä on
entistä vahvemmin osa koko yrityksen toiminnan ohjausta.
Controllerin erikoistumisopinnot antoivat paitsi uusia valmiuksia tukea koko yrityksen kehitystä, myös lisää näkemystä
alan kehityksestä. Muiden opiskelijoiden kanssa verkostoituessa kertyi arvokasta tietoa siitä, millaisia ratkaisuja
muilla yrityksillä on käytössä. Oma ammatillinen näkemys
ja itseluottamus kasvoivat koulutuksen aikana, ja osaan
arvioida esimerkiksi tarjolla olevia ulkoistetun taloushallinnon ratkaisuja aiempaa paremmin.
Työurallani olen kokenut tarvetta osaamisen päivittämiseen
jossain määrin jatkuvasti, ja noin kymmenen vuoden välein
olen tarttunut johonkin laajempaan koulutuskokonaisuuteen. Opintojen alussa kesti taas hetken tunnistaa ja muistaa
omat vahvuuteni oppijana, ja ajankäyttö oli kiistämättä välillä
haasteellista. Kun muistaa olla armollinen itselleen ja raivata
ajatuksilleen tilaa jäsentyä, laajentunut asiantuntemus
palkitsee kyllä vaivan.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT. Trailblazer-strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä: Poltammeko kaiken
loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana?
Annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi? Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaaja-hengessä. Olemme maailman 600 parhaan yliopiston sekä lisäksi parhaiden nuorten yliopistojen joukossa (Times Higher Education). Olemme kooltamme kompakti ja toiminnaltamme keskittynyt. Yhdistimme tekniikan ja talouden edelläkävijänä jo vuonna 1969.
Kansainvälinen tiedeyhteisömme koostuu 6500 opiskelijasta ja asiantuntijasta.
Suomen vihrein kampus: www.greencampus.fi
LUT Täydennyskoulutus palvelee vuosittain noin 300 yritystä ja 1 500 henkilöä ympäri Suomea yli 30 vuoden kokemuksellaan.
Asiakkaamme saavat käyttöönsä yli 200 LUT:n asiantuntijan lisäksi laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston.

Antero Tervonen
OHJELMAN AKATEEMINEN JOHTAJA

Talouden ymmärrystä
vaaditaan laajalti
Organisaation eri toimintoja yhdistää niin sanottu rahan
kieli, jota erityisesti ylin johto käyttää. Myynnin, tuotannon,
hankintatoimen, johtamisen ja kehitystoiminnan vaikutukset näkyvät niin kirjanpidon tuottamassa tilinpäätöksessä
kuin erilaisissa kustannuslaskelmissa. Menestyminen yhä
kovenevassa kilpailussa vaatii ymmärrystä tuotteista tai
palveluista aiheutuvien kustannusten vaikutuksista tuote-,
asiakas- ja yritystasolla. Organisaation rajallisten taloudellisten resurssien takia erilaisia hankkeita tulee pystyä arvioimaan
ja perustelemaan kannattavuuslaskelmilla.
Organisaatioihin rekrytoidaan henkilöstöä, jonka koulutustaustat ovat hyvin vaihtelevia. Kun kyvykkäät yksilöt etenevät
työurallaan, he joutuvat ymmärtämään myös talouden lainalaisuuksia. Tilinpäätöksen ja sen muodostumisen sisäistäminen auttaa ymmärtämään jokapäiväisten reaalimaailman
tapahtumien vaikutuksia organisaation kannattavuuteen ja
taloudelliseen asemaan. Tämä ymmärrys parantaa myös
mahdollisuuksia vähentää taantuman negatiivisia vaikutuksia
organisaation toiminnalle.
Koulutuksessa hyödynnetään osallistujien erilaisia kokemustaustoja ja heidän organisaatioidensa käytäntöjä. Erilaisuudesta voi löytää ideoita ja toimintamalleja osallistujien oman
organisaation kehittämiseen. Lappeenrannan teknillisen
yliopiston vahva osaaminen takaa osallistujille kattavan yliopistotasoisen kokonaisuuden.

Milloin ja missä?
Ajankohta

Ohjelman ilmoittautumisaika päättyy
24.2.2017 ja ohjelma alkaa 10.3.2017.
Yksittäisiin moduuleihin voi ilmoittautua
ohjelman aikana.

Sijainti

Lähiopiskelupäivät (25 kpl) Lahdessa
pääosin perjantaisin ja lauantaisin. Lisäksi
runsaasti etäopiskelua.

Hinta ja laajuus

Asiantuntijaohjelman hinta 5 500 € + alv
ja akateeminen laajuus 36 opintopistettä.

Asiantuntijoina

TkT Antero Tervonen
KTT Pasi Syrjä
KTT Timo Leivo
TkT Tiina Sinkkonen
DI Leena Tynninen

Lisätiedot ja
ilmoittautumiset

www.lut.fi/executive
Nina Kykkänen
Koulutuspäällikkö
nina.kykkanen@lut.fi
p. 040 766 7987

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Painettu 11/2016.

TkT

