
LEADER-TYÖN TEEMAKOULUTUS
Tehokkaampaa johtamista ja sujuvampaa arjen työskentelyä

Sisältö

Ennakkotehtävä
Perehdy oman Leader-ryhmäsi taloustilanteeseen. Käsittelemme 
asioita lähitapaamisessa.

Lähipäivät
Koulutuksessa tunnistetaan omat tai oman toimintaryhmän ta-
lousjohtamisen kehittämistarpeet ja saadaan tunnuslukujen seu-
rantaan vahvistusta. Käsitellään kysymystä, millä tavalla yhdistyk-
sen hallitukselle toimitetaan talouden seurantatietoja.

Käsittelemme monipuolisesti talousprosessin kulmakiviä:
 - Budjetointi
 - Toimintaraha vs. yhdistyksen oma talous
 - Taloushallinta ja talouden seuranta
 - Tilinpäätöksen analysointi
 - Kirjanpidon erityiskysymykset

Lähipäivien koulutus koostuu kolmesta osiosta
1. Mitä on talousjohtaminen?
2. Yhdistyksen talousjohtamisen onnistumisen kulmakivet
3. Yrityksen talous (rahoitusten hakijana yritys)

Osioiden tarkemmat kuvaukset sivulla 2.

Kehittämistehtävä
Tutustu oman Leader-yhdistyksesi tilinpäätökseen ja analysoi sitä 
lähipäivässä annettavien ohjeiden mukaisesti.

Lähipäivissä Verkostopalvelut tarjoaa aamu- ja iltapäiväkahvit.
Lounaat ovat omakustanteiset.

Johtamisen teorian oppii päivässä, mutta joh-
tamisen oppimiseen menee koko elinikä.

Organisaation ja johtamisen tehtävänä on 
tehdä yksilöiden heikkouksista epärele-

vantteja ja saada yksilöiden vahvuu-
det hyötykäyttöön.

- Peter Drucker-

KOULUTUSPAIKKA
Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki,  
kokoustila: 216 RENTO 
Käynti Hotelli Holiday Inn -Messukeskus 
hotellin oven kautta.
www.messukeskus.com

Lähivalmennuksen aiheista koostetun  
videon voi katsoa jälkikäteen nauhoitteena.

AIKA 
15.5.2018  klo 10-16, aamukahvi 9.30
16.5.2018 klo 9-15, aamukahvi 9.00

Iltapäiväkahvit klo 14.30 molempina päivinä.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeistään 1.5.2018 linkistä:
www.lyyti.in/Leader_teemakoulutus3

Koulutus on osallistujalle maksuton.

KOULUTTAJAT
Pekka Käyhkö, Suomen Yrittäjäopisto
Timo Hautamäki, Suomen Yrittäjäopisto
Laura Jänis, Maa- ja metsätalousministeriö
Emmi Mäkinen, Maaseutuvirasto

TIEDUSTELUT
Juha-Matti Markkola
verkostoasiantuntija
juha-matti.markkola@maaseutu.fi
09 295 312 454
040 5599 412
Maaseutuverkostopalvelut 
Maaseutuvirasto

I N f O3. TALOUSJOhTAMINEN
Helsinki 15.-16.5.2018
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Talousjohtamisen lähipäivien osiot
Helsinki 15.-16.5.2018

1. Mitä on talousjohtaminen?
 - Talousjohtaminen on yrityksen tai muun organisaation johtamista lukujen avulla
 - Kokonaisuuteen kuuluvat strateginen, taktinen ja operatiivinen talousjohtaminen:

 -Strateginen talousjohtaminen = koko kuva
 -Taktinen talousjohtaminen = taloudellisten tavoitteiden asettaminen
 -Operatiivinen= talousraportointi

 - Tavoitteiden asettaminen ja saavuttamisen seuranta
 - Budjetoinnin järjestys: toiminnan suunnittelu lukujen valossa

2. Yhdistyksen talousjohtamisen onnistumisen kulmakivet
 - Ministeriön ja Maaseutuviraston vaatimusten ja ohjeiden huomiointi
 - Yhdistyksen taloushallinto, kirjanpito ja tilinpäätös
 - Lukujen ymmärtäminen: yhdistyksen tuloslaskelma ja tase, tilinpäätösanalyysi, tunnusluvut
 - Toiminnan- tai tilintarkastus
 - Budjetointi ja seuranta
 - Yhteispeli tilitoimiston kanssa

3. Yrityksen talous (rahoitusten hakijana yritys)
 - Tilinpäätösanalyysi, tuloslaskelma ja tase
 - Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus
 - Tärkeimmät tunnusluvut, harjoitusesimerkkejä
 - Kannattavuus- ja rahoituslaskelma rahoitushakemuksen liitteinä (T2, T4)
 - Liiketoimintasuunnitelma rahoitushakemuksen liitteenä. Mitä liiketoiminta- 

suunnitelma sisältää?
 - Sähköinen taloushallinto, esim. Netvisor 
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