Maatilan Hallintojohtaja
- OSAKEYHTIÖN HALLITTU JOHTAMINEN
Haluatko tulla mukaan kouluttautumaan osakeyhtiömuotoisen maatilan johtamisen,
hallinnan ja kehittämisen osaajaksi? Toisin sanoen Hallintojohtajaksi!
Olemme rakentaneet osakeyhtiöitä käsittelevän koulutuskokonaisuuden, jossa yhdistyvät
talous, laki ja vaatimukset, strateginen työskentely, henkilöstöhallinto sekä hyvät
kokemukset muiden toimialojen yrityksistä.
Koulutus soveltuu osakeyhtiömuotoisten tilojen yrittäjille, toimitusjohtajille, osakkaille ja
jatkajille sekä osakeyhtiömuotoista toimintaa suunnitteleville. Koulutus soveltuu myös
sidosryhmille.
Koulutussarjoja järjestämme kaksi kertaa, startit marraskuussa 2020 sekä syksyllä 2021.
Yksi sarja sisältää 10 koulutuspäivää, joita järjestetään 1 krt/kk (pl. kesäkausi). Näiden
lisäksi järjestetään 6 kpl yrityscase -tutustumisia, joissa haetaan kokemuksia ja näkemyksiä
muilta toimialoilta samaan aihepiiriin.
Koulutukset järjestetään koronatilanteen mukaisesti joko Teams-webinaareina tai
ryhmämuotoisina koulutuspäivinä.
Kouluttajina toimivat Suomen Yrittäjäopiston kouluttajat sekä osassa aiheista
osakeyhtiömuotoiseen toimintaan erikoistuneiden yritysten ja organisaatioiden edustajat.
(Kts. tarkemmin koulutuskalenteri!)
Mukaan lähtevälle maatilalle maksu on 490€. Hinta sisältää koulutuspäivien sisällön sekä
materiaalit (10 kpl) ja yrityscaset (6 kpl).
Sidosryhmille hinta on 100€ /osallistuja/koulutuspäivä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jenni Koski, jenni.koski@syo.fi, p. 050-5541440
Maatilan Hallintojohtaja – osakeyhtiön hallittu johtaminen on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen,
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman 2017-2020, rahoittama hanke, jota hallinnoi
Suomen Yrittäjäopisto. Hankeaika on 1.8.2020-31.12.2022.
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Maatilan Hallintojohtaja – koulutuskalenteri 2020-2021
-

26.11.2020: Yrityksen strategian rakentaminen perustuen tilan tavoitteisiin ja visioon. Maatilan
yhtiöittämisen perusperiaatteet
o Kouluttaja: Ilkka Raukola, Suomen Yrittäjäopisto Oy

-

16.12.2020: Maatilan taloudellinen tilanne, toimintaedellytykset ja -toimintamahdollisuudet .
Talouden tunnusluvut. Yhtiömuotoisen toiminnan hyödyt
o Kouluttaja: Mikko Lääveri, Suomen Yrittäjäopisto Oy

-

21.01.2021: Budjetointi ja taloussuunnittelu, maksuvalmiuden suunnittelu pitkällä tähtäimellä,
yksityistalous osakeyhtiössä, omistuspohja ja yhtiöittämisen valmistelu
o Kouluttaja: Mikko Lääveri, Suomen Yrittäjäopisto Oy

-

17.02.2021: Verotuksen perusteet osakeyhtiössä, verotuksen suunnittelu toiminnan kehittyessä.
o Kouluttaja: Hannu Ala-Haavisto, Wikli Group Oy

-

17.03.2021: Yrityksen kehittyminen ja jatkuvuus eri malleilla, sukupolvenvaihdos,
omistajamuutokset, konsernirakenteet
o Kouluttaja: Johanna Lindvall, Finanssila Oy

-

14.04.2021: Osakeyhtiölaki, sopimusten hallinta, vastuut ja velvollisuudet, liiketoiminnan
myynti ja hallittu alasajo
o Kouluttaja: Johanna Lindvall, Finanssila Oy

-

26.10.2021: Osakeyhtiön käytännön toiminnot, hyvä hallintotapa, johtoryhmä- ja
hallitustyöskentely, eri roolit osakeyhtiössä
o Kouluttajat: Olavi Kuja-Lipasti/Elina Tulisalo, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

-

17.11.2021: Henkilöstöhallinto osakeyhtiössä, käytännön toiminnot
o Kouluttaja: Suvi Rajala, Wikli Group Oy

-

14.-15.12.2021: Tilinpäätösanalyysi (elinkeinonharj. ja osakeyhtiöt eri päivinä). Talouden
suunnittelu, vertailuaineistot, ilmoitusvelvollisuudet
o Kouluttaja: Mikko Lääveri, Suomen Yrittäjäopisto Oy

-

19.1.2022: Yhteistyökumppanuudet, verkostojen ja sidosryhmien hallinta
o Kouluttaja: Jenni Koski, Suomen Yrittäjäopisto Oy

+ Erikseen ilmoitettavat yrityscaset valituista aihepiireistä!
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