
SISÄISEN LASKENNAN OSAAJAN TÄYDENNYSKOULUTUS
Verkko-opintojen hinnasto voimassa toistaiseksi

Suosittuja kursseja 

Taloussuunnittelu ja budjetointi 170 €

• Yritysjohdon taloussuunnittelun 
mahdollisuudet

• Budjetointi ja budjettien seuranta
• Osa- ja pääbudjetit
• Käytännön budjetointiprosessi      

Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelmat 170 €

• Hinnoittelumenetelmät ja 
hinnoittelulaskelmat

• Alennusten vaikutus kannattavuuteen
• Kustannuslaskenta
• Kannattavuuslaskelmat

Rahoitussuunnittelu ja sijoitustoiminta  170 €

• Rahoitustoiminnan hoitaminen yrityksessä
• Rahoitussuunnittelun merkitys 

päätöksenteon tukena  
• Rahoitusvaihtoehdot ja vakuudet 
• Tulos- ja rahoitussuunnitelma 
• Maksuvalmius 
• Kassavirtalaskelman ja tunnuslukujen 

hyödyntäminen ja analysointi
• Yrityksen rahoitusaseman seuranta 
• Sijoitustoiminnan hoitaminen yrityksessä
• Sijoitusvaihtoehdot ja  -instrumentit
• Lainhuudot, kiinteistökiinnitykset ja muut 

mahdolliset viranomaisrekisteröinnit

Sisäisen laskennan kehittäminen 270 €

• Kustannuslaskennan erilaiset työkalut ja 
mittarit 

• Investointilaskelmat
• Sisäisen laskennan ja seurantajärjestelmien 

kehittäminen organisaation tarpeiden 
mukaisiksi

Budjetoinnin kehittäminen 270 €

• Sähköiset työkalut budjetoinnissa
• Budjetoinnin koordinointi ja kehittäminen
• Budjetoinnin hyödyntäminen johtamisessa



SISÄISEN LASKENNAN OSAAJAN TÄYDENNYSKOULUTUS
Verkko-opintojen hinnasto voimassa toistaiseksi

Suosittuja kursseja 

Taloushallinnon neuvontapalveluiden 
tuottaminen 240 €

• Talousinformaation neuvontatarpeet
• Liiketoiminnan lainalaisuudet ja 

yritystoiminnan riskit
• Taloushallinnon neuvontatilanteet ja niiden 

kehittäminen
• Talouslaskelmien informaation tuottamisen ja 

hyödyntämisen ohjaaminen ja kehittäminen
• Suunnitelmat taloushallinnon prosessien 

kehittämiseksi
• Laskelmat ja ennusteet päätöksenteon tueksi

Tilinpäätöksen analysoinnin perusteet 140 €

• Tuloslaskelma ja tase yrityksen tilinpäätöksen 
analysoinnin perustana

• Keskeisimmät tunnusluvut ja niiden 
laskeminen

• Tunnuslukujen tulkinta ja toimialakohtainen 
vertailu  

Budjetoinnin perusteet 140 €

• Organisaation tuotot ja kustannukset
• Kustannusten jako muuttuviin ja kiinteisiin 
• Katetuottolaskelma ja sen tunnusluvut
• Kannattavuustekijöiden muutokset

Arvonlisäverotuksen ja hinnoittelun perusteet 170 €

• Arvonlisäveron tarkoitus
• Alv-kannat
• Arvonlisäveron laskeminen
• Katetuottohinnoittelu
• Hinnoittelukerroin
• Alv hinnoittelussa

Kannattavuuslaskennan perusteet 140 €

• Organisaation tuotot ja kustannukset
• Kustannusten jako muuttuviin ja kiinteisiin 
• Katetuottolaskelma ja sen tunnusluvut
• Kannattavuustekijöiden muutokset
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