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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. Erityisesti lähipäivien aikana
tehtävät laskuharjoitukset sekä luennoitsijoiden tuki niihin antavat lisäarvoa opiskelulle.

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
09/2019

Yrityksen kirjanpito 6 op 1 650 € + alv

11/2019

Kustannusjohtaminen yrityksessä 6 op 1 650 € + alv

11/2019

Konsernilaskennan ja IFRS:n avainasiat 6 op 1 650 € + alv

01/2020

Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi 3 op 950 € + alv

03/2020

Kirjanpidon erityiskysymykset ja verosuunnittelu 6 op 1 650 € + alv

04/2020

Tilinpäätöksen analysointi 6 op 1 650 € + alv

09/2020

Analytiikka kustannusjohtamisessa 3 op 950 € + alv

11/2020

Yrityksen rahoitus 6 op 1 650 € + alv

Controllerin asiantuntijaohjelma sisältäen kaikki moduulit 7 200 € + alv.
Controllerin asiantuntijaohjelma 36 op (ilman valinnaista moduulia Konsernilaskennan ja IFRS:n avainasiat)
6 500 € + alv.
Soveltuu liiketaloudellisiksi sivuopinnoiksi, 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:
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Tanja Häyrynen

Mitä?

Hallintopäällikkö
RSM FINLAND OY

Moduulimallisuus
mahdollisti räätälöidyn
kokonaisuuden

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
Toimintolaskenta
Asiakaskannattavuus

RAHOITUS
Rahoitussuunnittelu
Rahoitusmarkkinat ja -instrumentit
Kassanhallinta

Työssäni tilintarkastusyhteisön hallintopäällikkönä teen tiivistä
yhteistyötä taloushallinnon kanssa; yhdessä mm. laadimme vuosittaiset budjetit ja talousraportit johdon käyttöön.
Tämän vuoksi halusin syventää osaamistani ja löysinkin LUTin
tarjonnasta Controllerin asiantuntijaohjelman, jonka sisältö
vastasi hyvin tarpeeseeni. Poimin ohjelmasta ne moduulit,
jotka kiinnostivat minua erityisesti ja joista toivoin saavani lisää
osaamista työtehtäviini. Ohjelman moduulirakenne mahdollisti
tämän hienosti. Suoritin yhteensä viisi moduulia, joista muodostui minulle samalla sivuopinnot maisterin tutkintoon.
Opintojen myötä osaamiseni syventyi ja opin paljon uutta. Opiskelu työuran tässä vaiheessa oli erittäin kiinnostavaa ja antoisaa. Opittua oli helppo hyödyntää omissa työtehtävissä ja testata
opittuja asioita käytännössä. Teoria toi ns. lihaa käytännön
luiden ympärille ja antoi selkeämmän käsityksen siitä, miksi
asiat tehdään niin kuin tehdään. Opiskelu toi mukanaan monia
valaisevia ahaa-elämyksiä ja oli hienoa huomata, että omaa
asiantuntijuuttaan voi edelleen kasvattaa ja vahvistaa.
Ennen opintoja kannattaa varmistaa, että perhe ja työnantaja
tukevat opintoja. Kannattaa varautua siihen, että opinnot vievät
paljon aikaa. Illat ja viikonloput kuluvat kirjojen sekä harjoitustehtävien ja -töiden parissa, joten aikatauluttaminen on tärkeää.
Opiskelutoverit antavat myös paljon. Heidän kauttaan olen
oppinut lähes yhtä paljon kuin luennoilla. On mielenkiintoista
kuulla, miten asioita hoidetaan eri organisaatioissa. Kaikkinensa aikuisopiskelu on avartavaa ja omia työtapoja uudistavaa.
Olenkin jatkanut opintojani LUTin KATI – Johtamisen täydennyskoulutusohjelmassa. Tavoitteenani on suorittaa tradenomin
opintojani täydentävä maisterin tutkinto.

Ohjelman jälkeen osaat

Lasse Konttinen

Tuottaa, analysoida ja hyödyntää päätöksenteossa
tarvittavaa taloudellista informaatiota.

CARUNA OY

Sisäistää tilinpäätöksen muodostumisen ja
suunnitella sen yksityiskohtia.

Analyysipäällikkö

Sain uuden näkökulman
yritystoimintaan
Työtehtävieni laajentuessa huomasin selkeän osaamisvajeen, jonka paikkaamiseen Controllerin asiantuntijaohjelma sopi mainiosti.
Ohjelma lähti liikkeelle perusteista ja kattoi koko yrityksen taloushallinnon. Käytännönläheinen laskeminen oli yksi merkittävä syy
valintaani; perusteita väännettiin välillä jopa rautalangasta.
Ohjelmassa parasta oli kokonaan uuden näkökulman saaminen
yritystoimintaan. Ennen ajattelin yritystoimintaa DI:n teknisestä
näkökulmasta ja nyt erityisesti omistaja-arvoajattelu on syöpynyt
mieleeni. Opettajien moderni ote miellytti minua ja opintojen
laskutehtävät olivat suoraan sovellettavissa työelämään.
Voin suositella ohjelmaa myös kaikille insinööreille, jotka huomaavat tarvitsevansa työssään kattavaa näkemystä yritystaloudesta. Ohjelman avulla saavutat paremman kyvyn laskea asioita
itse ja tulkita tuloksia syvällisemmin, mitä antaa ymmärryksen
laajemmille kokonaisuuksille.

LUT-yliopisto. 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 uudisraivaajahengessä. Olemme maailman parhaiden yliopistojen joukossa (Times Higher
Education ja QS -rankingit). Olemme kooltamme kompakti ja toiminnaltamme keskittynyt. Yhdistimme tekniikan ja talouden
edelläkävijänä jo vuonna 1969. Kansainvälinen tiedeyhteisömme koostuu 6500 opiskelijasta ja asiantuntijasta.
LUT Täydennyskoulutus palvelee vuosittain noin 300 yritystä ja 1 500 henkilöä ympäri Suomea yli 30 vuoden kokemuksellaan.
Asiakkaamme saavat käyttöönsä yli 200 LUTin 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. LUT-yliopiston vahva osaaminen
takaa osallistujille kattavan yliopistotasoisen kokonaisuuden.

Milloin ja missä?
Ajankohta

Ohjelman ilmoittautumisaika päättyy
1.9.2019 ja ohjelma alkaa 13.9.2019.
Yksittäisiin moduuleihin voi ilmoittautua
ohjelman aikana.

Sijainti

Lähiopiskelupäivät (25–29 kpl) Lahdessa
pääosin perjantaisin ja lauantaisin. Lisäksi
runsaasti etäopiskelua.

Hinta ja laajuus

Asiantuntijaohjelman hinta sisältäen
kaikki moduulit 7 200 € + alv,
akateeminen laajuus 42 op.
Asiantuntijaohjelman hinta ilman
valinnaista moduulia 6 500 € + alv,
akateeminen laajuus 36 op.

Asiantuntijoina

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

Lisätiedot ja
ilmoittautumiset

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

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Painettu 02/2019.

TkT

