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#ExcellenceInAction Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 
osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja 
hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. 
#Innopeda on kehittämämme innovaatiopedagogiikkaoppimis-
menetelmä. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle 
sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innopeda-menetelmällä 
linkitämme opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön.

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset
Ammattikorkeakoulun tai opistotason taloushallinnon 
tutkinnon suorittaneille, joilla on jo ulkoisen laskennan 
perusosaamista ja jotka haluavat suuntautua controller- 
tyyppisiin tehtäviin. Hakijoilla toivotaan olevan työnantaja tai 
muu yritys, jolle voi tehdä kehittämistehtävän.
Koulutukseen osallistuminen edellyttää Liiketoiminnan 
erikoisammattitutkinnon taloushallinnon osaamisalan koko 
tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisesta.

Aika, paikka ja toteutus
Koulutus koostuu 16 iltapäivästä sekä kehittämistehtävästä. 
Koulutusajankohta 24.9.2019 – 13.10.2020 klo 14.00 – 
18.00 (5 h / kerta). Koulutus järjestetään Turun ammatti-
instituutissa, Lemminkäisenkatu 18 C, Turku.
Koulutus toteutetaan luentoina ja käytännön harjoituksina 
ja sopii hyvin työn ohessa opiskeluun. Etäopiskelua tuetaan 
verkko-opetusympäristöllä. 

Pääasiallinen sisältö

1. Budjetointi ja kannattavuus
• budjetointi prosessina
• tulos- ja rahoitusbudjetin laatiminen
• kannattava yritystoiminta
• katetuottolaskenta

2. Taulukkolaskenta taloushallinnon ammattilaiselle 
• lyhyt ohjelmistokertaus sekä käyttöä tehostavia vinkkejä 
• tiedon tuonti Exceliin 
• aineiston muokkaaminen raportointiin soveltuvaksi 
• suuren tietomäärän analysointi ja tarkastelu eri 

näkökulmista 
• hyödyllisiä funktioita 
• tiedon havainnollistaminen 
• tutustuminen PowerPivotiin

3. Taloushallinnon juridiikka 
• sopimusoikeus
• kaupparekisteri
• velkasuhteet ja vakuudet
• saatavan perintä
• toiminimi, henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt 

4. Hinnoittelu 
• erilaiset hinnoittelumenetelmät
• hinnoittelun kannattavuuden arviointi
• katetuottohinnoittelun periaatteet
• toimintolaskenta

5. Tilinpäätöksen analysointi 
• tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen
• tunnuslukuanalyysi
• asiat lukujen takana 

6. Projektin taloudenohjaus ja suunnittelu 
• talousprosessit ja tuloksellisuus
• tuottavuuden parantaminen
• talousarvion laadinta
• talousraportit ja niiden tulkinta
• tunnusluvut ja johtopäätökset

7. Vuorovaikutustaidot 
• tehokas esitys
• erilaiset kokous- ja neuvottelutilanteet
• neuvottelun rakenne
• tehtäväjako ja roolit
• neuvottelutaktiikka
• oman ajan hallinta
• Johtoryhmätyöskentely, raportointi

8. Kehittämistehtävä 

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 990 € (alv 0%). Viimeisen 
ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista 
veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei 
tehdä lainkaan, perimme koko maksun.

Ilmoittautuminen koulutukseen
Ilmoittaudu 31.8. mennessä osoitteesa
www.turkuamk.fi/controller
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Kysy lisää
   Päivi Lindström, opettaja
   Turun ammatti-instituutti
   p. 044 9073 943, paivi.lindstrom@turku.fi

Talous on yritystoiminnan keskiössä ja laskentatoimen tuottamaa tietoa tarvitaan 
oikeiden ratkaisujen tekemiseen. Tähän tehtävään yritys tarvitsee osaavaa controlleria. 
Controllerin on osattava toimia kehittämistiimissä aktiivisessa roolissa ja tuottaa 
taloudellista informaatiota yritysjohdon käyttöön omatoimisesti.  

Koulutus tarjoaa laajan tietopaketin Sinulle, joka haluat suuntautua controller-
tyyppisiin tehtäviin.

Ilmoittaudu koulutukseen 31.8. mennessä osoitteessa www.turkuamk.fi/controller


