Maatilayrityksen talouden perusteet hallintaan!
Tässä valmennuksessa keskitytään maatilayrityksen tärkeimpiin talouden termeihin
yksinkertaisesti ja konkreettisten esimerkkien avulla. Saat perustiedot maatalouden
laskelmista aina verotuksesta suunnittelulaskelmiin saakka. Opit analysoimaan lukuja
ja näet, miten ne kehittyvät. Valmennus antaa sinulle valmiudet tutkia oman tilan
taloutta ja keskustella myös eri asiantuntijoiden kanssa entistä syvällisemmin oman
tilan menestymisestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Valmennuksen sisältö:
Maatilayrityksen tilinpäätös -osa 1
Etäluento torstaina 28.1.2021 klo 9.30–12.30
Kouluttajana: Mikko Lääveri
✓
✓
✓
✓

Maatilan veroilmoituksen perusteet, 2A-lomakkeen sisältö
Verotuksen tulos, verotettava tulos > < yrityksen taloudellinen tulos
Käyttökatteen laskenta, merkitys ja analysointi
Verotettava tulos ja maksuvalmius

Maatilayrityksen tilinpäätös -osa 2
Etäluento keskiviikkona 17.2.2021 klo 9.30–12.30
Kouluttajana: Mikko Lääveri
✓
✓
✓
✓
✓

Lainojen hallinta ja poistojen tekeminen
Verotuksen analysointia
Poistojen merkitys ja niiden suunnitelmallinen käyttö
Lisää tunnuslukuja: mm. käyttökate, velat/käyttökate
Miksi toinen tila pärjää paremmin kuin toinen

Talousjohtaminen – asioita numeroiden takana
Etäluento tiistaina 16.3.2021 klo 9.30–12.30
Kouluttajana: Mikko Lääveri
✓
✓
✓
✓

Erilaisten tuloslaskelmien tulkinta
Maatilan tase
Maatilayrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus
Yrittäjän palkkavaatimus, oman pääoman korkovaatimus

Maatilan maksuvalmiuden suunnitteleminen
Etäluento keskiviikkona 7.4.2021 klo 9.30–12.30
Kouluttajana: Vuokko Kraatari
✓
✓
✓
✓
✓

Miten suunnittelen taloutta, liikkuvat osat ja niiden hallinta
Tulojen ennakointi
Menojen ennakointi
Yksityistalouden vaatimukset
Kuukausibudjetti talouden hallinnan työvälineeksi
1

Analyysi maatilayrityksen taloustilanteesta
Etäluento tiistaina 27.4.2021 klo 9.30–12.30
Kouluttajana: Vuokko Kraatari
✓ Lyhyt maksuvalmiuslaskelma käytännön työvälineenä talouden arvioinnissa, suunnittelussa
ja hallinnassa
✓ Talouden tunnusluvut lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
✓ Talouden kehittämistarpeet
✓ Velan kriittinen piste, miksi toinen tila sietää enemmän velkaa kuin toinen; erilaisten
investointien vaikutus tunnuslukuihin

Koulutuspäivät toteutetaan joustavasti etävälinein 28.1.-27.4.2021 välisenä aikana edellä kuvatun
ohjelman mukaisesti. Koulutuksessa käytetään Moodle-työtilaa, jossa on kootusti sekä
koulutuspäivien materiaalit, mahdolliset tehtäväpohjat ja linkit verkossa toteutettaviin
etäluentoihin ja -tapaamisiin. Koulutuspäivien lisäksi saat tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta
etävälineillä toteutettuna, jolloin voit keskustella kouluttajan kanssa oman tilan taloudesta ja
laskelmista.
Osallistuminen aikataulun mukaisesti luennoille ei ole pakollista. Vastaavan sisältöiset
videotallenteet löytyvät moodlesta ja ovat katsottavissa oman aikataulun mukaisesti!
Valmennuksessa on mahdollista suorittaa Yrittäjän ammattitutkinnon tai Johtamisen ja
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa, jolloin valmennus rahoitetaan osin valtioosuusrahoituksella. Omavastuuosuuden hinta 250 euroa, kun tutkinnon osa tulee suoritetuksi.
Suorittaminen tarkoittaa luentojen yhteydessä annettavien tehtävien tekoa ja palauttamista.
Hinta ilman tutkinnon osan suorittamista 790 e + alv 24%.
Ilmoittaudu valmennukseen 10.1.2021 mennessä

Lisätiedot:
Mikko Lääveri
mikko.laaveri@syo.fi
p. 040 -6378818
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