
 
 
 
 
 
 

 
 
KONSERNISEURANNAN JA OMISTAJAOHJAUKSEN TEHOSTAMINEN 
 
Miksi omistajaohjaus vie tavoitteisiin operatiivista johtamista nopeammin ja varmemmin? 
Tästä koulutuksesta ja kokemusten vaihtotilaisuudesta saat lisäeväitä myös siihen, mitä tähän 
asti olet tiennyt omistajan vastuusta. 
 
Mitkä ovat konsernijohtamisen tehokkaimmat työkalut, joiden avulla koko organisaatiota ja 
sen yksiköiden johtoa voidaan haastavissakin olosuhteissa auttaa pääsemään etukäteen 
asetettuihin tavoitteisiin. 
 
Kouluttaja: 
LJK Riku Lehtinen, pääanalyytikko, Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen, 
Konserniseurannan, omistajaohjauksen ja yritys- sekä investointisuunnittelun asiantuntija, 
Strategic Accounting Finland Oy 
 
Päivämäärä ja aika: 
05.04.2023, klo 9:00-12:00 
13.06.2023, klo 9:00-12:00 
 
Ohjelma klo 9:00-12:00 +/-15 min. 
 
SISÄLTÖ: 
 
1. SEURANTA 

• Mahdollisesta kriisiytymisestä varoittavat mittarit 

• Miten konsernikokonaisuuden ja jokaisen erillisyksikön strategian toteutumista 
kyetään myllerrystenkin keskellä seuraamaan ja löytämään tavoitepoluiltaan eksyneet 
tytäryhtiöt? 

• Millaisin eväin vältytään hukkumasta organisaation sisältä raportoitavan tiedon 
tulvaan ja samalla nääntymästä omistajavastuun kantamisen kannalta olennaisimman 
tiedon nälkään!  

 
2. VERTAILUANALYYSIT 

• Miten helpoimmin saatavilla olevaa informaatiota voidaan syventää palvelemaan 
paremmin omistajaohjausta? 

• Tytäryhtiöiden hallinnollisten ja toiminnallisten prosessien sitomien 
käyttöpääomavirtojen selvittäminen organisaatiokokonaisuuden sisäisten 
tukitoimintojen mahdollisten uudelleen järjestelyjen - synergiaintegriteetin - pohjaksi 

• Kilpailijavertailut - myös omista yksiköistä - mahdollisia yritysjärjestelyjä varten 
 
3. ARVIOINNIT 

• Tutkimukset ja ennusteet tavoite- ja strategia-arviointien taustoiksi 

• Inflaation huomioiminen; velkaiset vs. omavaraiset - paljon käyttöpääomia sitovat 
taseet vs. nopeiden läpivirtausten tytäryhtiöt 



• Kannustavatko kannustimet omistaja-arvon kasvattamiseen omistuksen arvon vai 
investointimahdollisuuksien ja osinkojen maksukyvyn lisäämisen tielle? 

 
4. OHJAUS 

• Miten omistajapolitiikka, tavoitteet ja strategiat mallinnetaan konserniseurannan ja 
omistajaohjauksen käyttöön, vaikka kaikki tulkitsisivat niiden vaikutuksia eri tavoin? 

• Miksi vastuuta ei konserniorganisaatioissakaan voi jakaa, mutta valtaa kylläkin? 
• Odotusten ylivalta vs. jatkuva sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin sekä ajoissa 

tapahtuviin sopeuttamistoimiin kannustaminen 
  

 
WEBINAARITALLENNE 
Koulutukseen sisältyy tallenteen käyttöoikeus 30 päiväksi. 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
www.webinaareja.fi, info@webinaareja.fi 
 
OSALLISTUMISMAKSU    
390 euroa + alv laskutetaan koulutuspäivänä. Koulutus, materiaalit ja 30 päivän  
käyttöoikeus webinaaritallenteeseen sisältyvät hintaan. Lisäosallistujat -50 % 
 
PERUUTTAMINEN 
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen 
koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimituskuluina 15 % webinaarin hinnasta. 
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta 
jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu 
kokonaisuudessaan.  Peruutus on tehtävä kirjallisesti. 

http://www.webinaareja.fi/
mailto:info@webinaareja.fi

