Tuottavuuden ja talouden johtaminenliiketoimintasimulaatio
20.-21.8.2019, Oulu
POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on
Ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa
Opitaan yhdessä tekemällä ja kokemalla yrityksen
Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
Asiakaslähtöisen toiminnan vaatimukset
Sisäisen yhteistyön ja Jatkuvan parantamisen merkitys
tuloksellisissa toimintaprosesseissa
Talouden tunnusluvut ja niiden muodostuminen.
Simulaatiossa osallistujat
Johtavat yritystä kolmen liiketoimintavuoden ajan
Laativat yritykselle strategian ja toimintasuunnitelmat
Vastaavat käytännön tasolla myös yrityksen eri
toiminnoista ja pyörittävät yritystä yhdessä
Analysoivat toimintavuosien välillä
yrityksen toiminnan ja talousluvut.
Simulaatio vääntää liiketoiminnan rautalankamalliksi,
johon on helppo tarttua ja helppo omaksua.
”Hienoa, että simulaatiossa 1 tunti = 1 vuosi
- ongelmat näkyivät heti ja piti reagoida nopeasti.”

Asiantuntijana
Kehittämispäällikkö Pekka Peltomäki, POHTO Oy
Pekalla on vahva kokemus
projektihallinnasta ja prosessien
kehittämisestä. Opetuksessa
kantavana ajatuksena on
”learning by doing”, joten
simulaatiot käytännönläheisinä
oppimisen työkaluina ovat Pekan erityisessä
suosiossa.

Lupaamme, että simulaatiossa opit tehokkaasti,
ymmärrät asiat paremmin ja saat käytännön
työkaluja oman vastuualueesi toiminnan
kehittämiseen – tervetuloa mukaan!

https://www.pohto.fi/Future_Power!

Tiistai 20.8.2019
9.00 – 9.15

Tilaisuuden avaus, tulokahvi
Tavoitteet, ohjelma, työskentelystä sopiminen

9.15 – 10.00

Tuottavuuden ja kannattavuuden perusteet
• Tuloslaskelma
• Tase
• Talouden tunnusluvut
Tauko

10.00 – 10.15
10.15 – 11.00

Green-Power Oy
• Esimerkkiyrityksen liiketoimintaan ja prosesseihin tutustuminen
• Muodostetaan Green-Power Oy:n organisaatio

11.00 – 11.45

Lounas

11.45 – 13.00

Yrityksen toiminnan suunnittelu
• Strategiset tavoitteet (annetaan organisaatiolle valmiina)
• Ensimmäisen vuoden toimintasuunnitelman laatiminen
• Tietojärjestelmien käyttö ja tehtäviin perehdyttäminen

13.00 – 14.15

Ensimmäisen liiketoimintavuoden toteutus

14.15 – 14.30

Kahvi

14.30 – 15.00

Ensimmäisen liiketoimintavuoden arviointi
• Tuloslaskelma ja tase

15.00 – 16.00

Toisen liiketoimintavuoden suunnittelu

Keskiviikko 21.8.2019
08.30 – 09.00

Mitä eilen opimme, lyhyt kertaus

09.00 – 10.00

Toisen liiketoimintavuoden toteutus

10.00 – 10.15

Kahvi

10.15 – 11.15

Toisen liiketoimintavuoden arviointi
• Tuloslaskelma ja tase
• Asiakasmittarit ja oman toiminnan mittarit

11.15 – 12.00

Lounas

12.00 – 12.30

Kolmannen liiketoimintavuoden suunnittelu

12.30 – 13.30

Kolmannen liiketoimintavuoden toteutus

13.30 – 14.15

Kolmannen liiketoimintavuoden arviointi
• Tuloslaskelma ja tase
• Asiakasmittarit ja oman toiminnan mittarit
Kahvi

14.15 – 14.30
14.30 – 15.15

Tuottavuuden ja kannattavuuden parantaminen harjoituksen
kokemusten pohjalta

15.15 – 15.30

Keskustelu päivän teemoista, miten hyödynnän arjessani
Palaute, tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu

Yöpyminen POHTOssa

Osallistumismaksu
Hinta 890 € sisältää opetuksen, materiaalin ja
ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan
lisätään voimassa oleva alv. Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
puh. 050 570 1618
Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
puh. 050 570 9702
s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi
nettisivuillamme tai sähköpostilla
luotsi@pohto.fi ja puhelimella numerosta
010 8434 500.
Hinnat sisältävät aamiaisen
- 2hh 98 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
- 1hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot: Kortteeri-hotelli, Vellamontie
12, 90510 Oulu (Hietasaari).

Ilmoittautuminen
6.8.2019 mennessä
s-postilla: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi tai puh. 010 8434 600
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Majoitusvarauksen muutoksista ja
peruutuksista tulee ilmoittaa Kortteerihotelliin mielellään vuorokausi ennen
saapumista klo 16.00 mennessä.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista
veloitamme yhden vuorokauden 1hh
huonehinnan.
Lisätietoja löydät www.pohto.fi sivuiltamme ja
ajo-ohjeen www.pohto.fi/Toimipisteet.
Vastaanottomme on avoinna
ma-to klo 7.30 - 17.00 ja pe klo 7.30 - 16.30.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

asiakaspalvelu@pohto.fi

- www.pohto.fi

puhelin: 010 8434 500

