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liiketoimintasimulaatio
5.-6.2.2019, Oulu
Koulutus toteutetaan POHTOn Future Powerissa
liiketoimintasimulaationa.
Kenelle:
Päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville, esim.
työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai
vastaavan lähiesimiehille tai työryhmän vetäjille,
jotka haluavat ymmärtää työhönsä liittyviä
talousasioita.
Hyödyt:
Liiketoimintasimulaatiossa opit käyttämään
talouden keskeisiä työkaluja, ymmärrät yrityksen
kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, talouden
tunnusluvut ja niiden muodostumisen.
Saat työkaluja oman työryhmäsi toiminnan
tuloksellisuuden analysointiin, raportointiin,
toiminnan tehokkuuden parantamiseen ja
kannattavuuden kehittämiseen. Simulaation
jälkeen osaat perustella kehittämisehdotuksia
myös talouden näkökulmasta.

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.

Liiketoimintasimulaatiossa opitaan yhdessä
tekemällä ja kokemalla: osallistujat johtavat
yrityksen liiketoimintaa, vastaavat käytännön
tasolla myös eri toiminnoista ja toiminnan
kehittämisestä. Simulaatio muuttaa yrityksen
prosessit ja talousasiat kokemuksen kautta
tiedoksi – tervetuloa mukaan!

Toiminnalla tuloksiin – talous tutuksi 5.-6.2.2019
Tiistai 5.2.2019
9.00

Tilaisuuden avaus, tulokahvi
Tavoitteet, ohjelma, työskentelystä sopiminen

9.15

Talouden tunnusluvut – kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus
Mistä kertovat tuloslaskelma ja tase
Liiketoimintasimulaatio:

10.30

Case-yrityksen perustaminen – lähtötilanne, organisaatio ja yrityksen
toiminnan harjoittelu

11.30

Lounas

12.15

Case-yrityksen ensimmäisen toimintavuoden toteutus

13.15

Ensimmäisen toimintavuoden tulos – tilinpäätös, tase ja keskeiset
tunnusluvut

14.00

Kahvi

14.15

Ensimmäisen toimintavuoden arviointi ja kehitystoimenpiteet

14.45

Case-yrityksen toisen toimintavuoden suunnittelu
• Tavoitteet, toimintasuunnitelma, organisaatio

16.00

Päivä päättyy

Keskiviikko 6.2.2019
08.30

Toisen toimintavuoden toteutus

09.30

Kahvi

9.45

Toisen toimintavuoden tulos – tilinpäätös, tase ja keskeiset tunnusluvut

10.15

Toisen toimintavuoden arviointi ja kehitystoimenpiteet

11.00

Lounas

11.45

Case-yrityksen kolmannen toimintavuoden suunnittelu

12.15

Kolmannen toimintavuoden toteutus

13.15

Kolmannen toimintavuoden tulos ja arviointi

14.15

Kahvi

14.30

Mitä opimme? Yhteenveto päivien annista, miten hyödynnän
työssäni

15.15 – 15.30

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 5701 618
s-posti: minna.jurvelin@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
25.1.2019 mennessä
s-posti: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi
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

