
Koulutusverkostomme tarjoaa! Miten yrittäjä ja
yritys hyötyvät

taloushallinnosta?

Koulutuksen tarkoituksena on avata, millä lailla yrittäjä ja yritys hyötyvät taloushallinnosta. Tilinpäätös kertoo 
yrityksen tarinaa ja tämä koulutus opettaa niin lukemaan tätä tarinaa ja kuin suunnittelemaan tarinalle 
jatkoakin. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää taloushallinnon "kieltä" ja työkaluja vaikuttaa yrityksen 
talouden hallintaan.

Koulutus on suunnattu yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville, jotka haluavat tietoa yrityksen taloushallinnosta ja sen 
hyödyntämisestä. Koulutus sopii kaikilla toimialoilla toimiville.

Koulutus toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Opintojakso muodostuu kolmesta lähiopetus-
illasta, joihin kaikkiin liittyy ennakkotehtävä. Opintojakson laajuus on kolme opintopistettä. Opintojakson 
arviointi perustuu ennakkotehtäviin ja luennolla osoitettuun aktiivisuuteen. Kaikki opintojakson (3 op) 
suorittaneet saavat todistuksen.

Aika: keskiviikko 12.2.2020, klo 17.30-20.45
Paikka: Opetus toteutetaan Alavus Fasadissa
(Taitotie 1, Alavus)
Kouluttaja: KTM Tuulia Potka-Soininen

        Tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
        Tilinpäätöksen analysointi: kannattavuus,
        vakavaraisuus ja maksuvalmius
        Yritysrahoitus

Aika: keskiviikko 11.3.2020, klo 17.30-20.45
Paikka: Opetus toteutetaan Alavus Fasadissa
(Taitotie 1, Alavus)
Kouluttaja: KTM Viljo Arohonka

        Yritysverotus
        Arvonlisäverotus

Kohderyhmä

Koulutuksen toteutus 

Koulutuksen sisällöt ja aikataulu

I Kokonaiskuvan muodostaminen taloudesta

Teemat: 

II Verotuksen perusteet

Teemat: 

Tietoa oman yrityksen taloudesta
- Taloushallinto yrittäjän tukena 3 op

Miten muodostan
kokonaiskuvan

yritykseni taloudesta?  

III Talouden suunnittelu ja seuranta,
taloushallinnon merkitys

Teemat: 

Aika: keskiviikko 25.3.2020, klo 17.30-20.45
Paikka: Opetus toteutetaan Alavus Fasadissa
(Taitotie 1, Alavus)
Kouluttaja: KTM Juhani Palomäki

        Ulkoisen laskennan materiaalin käyttö
        johtamisen apuvälineenä
        Budjetointi
        Taloushallinnon sähköistäminen
        Taloushallinnon merkitys yrittäjälle ja yritykselle

Alavuden koulutus-
verkosto

Yksityiskohtaisemman opintojaksokuvauksen
löydät SeAMKin sivuilta klikkaamalla tästä!

http://ops.seamk.fi/avoinamk/opindex.php?koodi=12164


Ilmoittautuminen

Lisätiedot:

Ilmoittautuminen viimeistään 31.1.2020 SeAMKin nettisivuilla opintojaksokuvauksen 
lopusta löytyvällä lomakkeella.

Ilmoittautuessasi opintoihin sitoudut maksamaan osallistumismaksun, ellet peru osallistumistasi ennen opintojen alkamista. 
SeAMK lähettää sinulle laskun opinnoistasi opintojen alussa. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ennen opintojakson alkamista 
sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@seamk.fi. Peruuttamatta jääneestä osallistumisesta peritään opintojakson mukainen 
maksu. Mikäli opintojen esteenä on sairaus, siitä toimitetaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistus viikon sisällä sairastumisesta 
opintoja järjestävän yksikön avoimen AMK:n yhteyshenkilölle.

Sari Havulehto
sari.havulehto@seamk.fi
p. 040 830 3975

Annika Pöytälaakso
 annika.poytalaakso@seamk.fi
p. 040 830 0348

Yhteistyössä:

Opintojakson (3 op) hinta 30 euroa.
Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Alavudella on käynistynyt -koulutushanke, jonka tavoitteena on mikro- ja 
pienyrittäjien osaamisen kehittäminen keskeisissä liiketoiminnan kannattavuutta, kasvua ja 
kehittämistä tukevissa osa-alueissa.

Koulutuskokonaisuuden aiheita ovat mm. markkinointi ja myynti mikroyrityksessä, liiketoiminnan 
suunnittelu, yrityksen talous, yhtiömuodot ja verotus, sopimukset ja niiden hallinta sekä toimisto-
ohjelmistot.

Koulutusten järjestämisessä tehdään yhteistyötä lähialueella sijaitsevien koulutusorganisaatioiden 
kanssa. Koulutukset ovat avoimia kaikille.

Lue lisää Tieto lisää tulosta -koulutushankkeesta sivuilta

Tieto lisää tulosta 

www.fasadi.com/tietolisaatulosta 

www.fasadi.com www.seamk.fi

Koulutusta yritysten tarpeisiin!

Alavuden koulutus-
verkosto
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