
   

 

   

DigiTaiturin teemawebinaarit käynnistyvät 
 
DigiTaituri – digiä talouden siivellä -hankkeessa järjestetään Aisaparin alueen maatilayrittäjille ajankohtaisia 

maatilatalouden verkkowebinaareja sekä julkaistaan niitä tukevia digitaalisten työvälineiden käyttöä tukevaa 

infomateriaalia. Hankkeessa aktivoidaan alueen maatilayrittäjiä kehittämään omaa osaamistaan niin 

paremman digitaalisen datan hyödynnettävyyden kuin myös datasta johdettavien talouden ja maatilayrityksen 

johtamiseen liittyvien analyysien käyttöön. 

 

Tunti suoraa puhetta maatilan taloudesta,  

toinen tunti digitaiturin hellää hoitoa tietoteknisten taitojen kohentamiseen 

Pistä nappi korvaan ja tule kuulolle! 
 

 

Teema 1: Maatilan datasta tehot irti 

 

ti 26.10.2021 klo 10–12 

• Maatilayrityksen talouden perusteet, Mikko 
Lääveri 

• DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot 
hallintaan: Maatilan talouslukuja Excel-
taulukkolaskentaohjelmalla – Kassavirran hallinta, 
Minna Paukku 

 
ke 10.11.2021 klo 10–12 

• Talouden hallinnasta rutiinia, talouden hallinnan johtaminen, Mikko Lääveri 

• DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan: Maatilan talouslukuja Excel-
taulukkolaskentaohjelmalla, Minna Paukku 

 
ti 30.11.2021 klo 10–12  

• Tuotannon tunnuslukujen vaikuttavuus taloustilanteen kehittymiseen, tuotannon ja 
talouden yhteys, Päivi Mäkinen  

• DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan, Minna Paukku 

 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä, niin saat sähköpostiisi linkit webinaareihin ja aihekohtaisiin 
materiaaleihin www.digitaituri.fi  
 
Ilmoittautumislinkit Teema 1: Maatilan datasta tehot irti on jo avattu. 
Huomaa, että voit ilmoittautua myös yksittäisiin webinaareihin. 
 
 
 
Lisätietoja: 
Suomen Yrittäjäopisto 
Päivi Mäkinen 
p. 050 342 9350 
paivi.makinen@syo.fi 
 
 

Digitaidoilla huolettomampi arki –  
         Talouden hallinnalla parempi vastuu oman  

maatilan tuloksista  
 
 

http://www.digitaituri.fi/
mailto:paivi.makinen@syo.fi


   

 

   

Ensi vuoden tulossa olevat webinaarit 
 
 
Teema 2: Tuotannon ja talouden tehostaminen 
 
ke 12.1.2022 klo 10–12  

• Budjetointi ja talouden pitkäjänteinen suunnittelu sekä seuranta rutiinityöksi 

• DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan 

 
ke 2.2.2022 klo 10–12  

• Talouden kehittäminen erilaisilla menetelmillä, esim. erilaisten tuotannon 
tehostamistoimenpiteiden talousvaikutusten arviointi 

• DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan 

 
Ti 15.3.2022 klo 10–12  

• Oman yrityksen talouden analysoinnin työvälineet, työvälineiden käytettävyyden testaus ja 
tulosten vaikutusten arviointi 

• DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan 
 

 
Teema 3: Tuloksenteon elementit 
 
ti 23.8.2022 klo 10–12  

• Hallitut investoinnit, investointien jaksotukset, resurssilaskenta, oman yrityksen 
investointikartta, velan kantokyky 

• DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan 
 

ke 21.9.2022 klo 10–12  

• Rahoituksen hallinta, vakuudet, neuvotteluihin valmistautumisen materiaalit, oman 
yrityksen talouden esittäminen 

• DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan 
 

ke 12.10.2022 klo 10–12  

• Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen talouden hallinta ja kehittäminen, yritysjohtajan 
viimeistellyt työ- ja suunnitteluohjelmat ja niiden hallinta  

• DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan 
 
 
 
 
 


