Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, taloushallinto
9 / 2021

11 / 2021

2 / 2022

5 / 2022

Koulutusohjelma ja tutkinto

Strategisten tavoitteiden
yhteys talouden hallintaan ja
johtamiseen

Liiketoiminta-osaaminen ja
liiketoiminnan ymmärtäminen II

Tiedon tulkitseminen ja
vaikuttava raportointi

Itsensä johtaminen ja oman
työnkuvan muokkaaminen




Toimintaympäristö
Asiakkaan liiketoiminnan
ymmärtämisen syventäminen
Kannattavuuden komponentit ja
niiden hallinta käytännössä
Kannattavuuslaskelmat

Aiheeseen liittyvät verkko-opinnot
Ennakkotehtävä

5 / 2021
Tulevaisuuden osaamistarpeet
– substanssi ja työelämätaidot



Substanssiosaaminen vs.
työelämätaidot
Osaamisvaatimusten
muutokset, syyt ja
työmarkkina-arvon ylläpidon
edellytykset

Aiheeseen liittyvät verkko-opinnot
Ennakkotehtävä







Tulevaisuuden tiedon
tulkitseminen: mitä tarkoittaa
talouden hallinnassa?
Vaikuttava raportointi sisäisille
ja ulkoisille asiakkaille: mitä
tarkoittaa asiakkaalle, miten
raportoinnista tehdään
vaikuttavaa?




JAKSO 8

Yrityksen elinkaaren kriittiset
vaiheet ja niiden hallinta
neuvontatyössä: yrityksen
perustamisvaihe, yritysmuodon
muutos, yritysjärjestelyt,
yrityksen purkaminen

JAKSO 6



Aiheeseen liittyvät verkko-opinnot

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä

Dialogi asiakkaan kanssa
Talouden hallinnan kysymykset
– miten saan asiakasta
kiinnos- tavan keskustelun
aikaiseksi?
 Lisäarvon
tuottaminen
asiakkaalle
 Sisäisen laskennan
tarpeen tyydyttäminen –
johdon laskentatoimi
käytännössä,
hyödyntäminen

4 / 2022



Ennakkotehtävä



Johtamisen murros
taloushallinnossa
Vastuu omasta
työmarkkinakelpoisuudesta
Miksi ja minkälaista
itsejohtajuutta tarvitaan?
Miten johtaminen muuttuu
osaamisvaatimusten
muuttuessa?
Miten toimitaan
tulevaisuuden työkentällä?

Aiheeseen liittyvät verkko-opinnot

1 / 2022

Aiheeseen liittyvät verkko-opinnot





Aiheeseen liittyvät verkko-opinnot

Ennakkotehtävä

Robotiikka ja tekoäly –
nykytila ja kehitys




Automatiikka nyt ja
tulevaisuudessa
Robotiikka – mitä sillä jo
tehdään, mitä voidaan tehdä
jatkossa
Tekoälyn tila ja tulevaisuuden
näkymät, ero robotiikkaan

Aiheeseen liittyvät verkko-opinnot

Aiheeseen liittyvät verkko-opinnot

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä

Oikeudet muutoksiin pidätetään

5 / 2022
•

Näytöt tehty

•

Arviointiaineisto palautettu

•

Arviointikeskustelu

PÄÄTÖS






Yrityksen pitkän aikavälin
tavoitteiden vaikutus talouden
hallintaan ja liiketoiminnan
kehittämiseen
Pidemmän aikavälin
tavoitteiden operationalisointi
käytännön toimintaan, yhteys
talouden hallintaan
Budjetointi 3-vuotistavoitteiden pohjalta 1-3
vuodelle
Lyhyemmän aikavälin
tavoitteet ja laskelmat:
kassavirta, kassavirtalaskenta ja
-seuranta

JAKSO 7

JAKSO 1

Liiketoiminta-osaaminen ja
liiketoiminnan ymmärtäminen I



JAKSO 4







Koulutusohjelma ja tutkinnon
suorittamisen aikataulu
Oppimisympäristöt
Henkilökohtaistaminen ja HOKS
Oppisopimusopiskelu
Näyttöjensuunnittelu
Arviointi

JAKSO 5



4/ 2021

JAKSO 2

(ALUSTAVA)

Ma 22.3.2021 (auditorio)

JAKSO 3

ORIENTAATIO

Sisältö ja toteutussuunnitelma 22.3.2021 – 6/2022

(työelämäarvioija, ope-arvioija ja
opiskelija)

2 - 3/2022
Päätöstilaisuus ja todistukset

