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LUT TÄYDENNYSKOULUTUS



VARMISTA REITTI 
SEURAAVILLE ASKELILLE 

Talous on yritystoiminnan ytimessä: laskentatoi men 
tuottamaa tietoa tarvitaan oikeiden ratkaisujen  
tekemiseen. Osaava controller pystyy näkemään  
koko yrityksen ja toimialan kehityksen ja osaa  
antaa taloudelliset askelmerkit päätöksille.

Kattava ja syvällinen Controllerin asiantuntijaohjelma  
lisää laskentatoimen laaja-alaista osaamista sekä  
vuoropuhelua johdon ja taloushallinnon välillä.  
Erityisesti lähiopiskelupäivien aikana tehtävät lasku-
harjoitukset sekä luennoitsijoiden tuki niihin antavat 
lisäarvoa opiskelulle.

Kenelle?
 » Yrityksille, jotka haluavat lisätä vuoropuhelua 
johdon ja taloushallinnon välillä tai kehittää 
taloushallinnon käytäntöjä.

 » Taloushallinnon ammattilaisille, jotka haluavat 
edetä urallaan ja kehittyä taloushallinnon 
asiantuntijoiksi.

 » Yrityksen päätöksentekijöille, jotka tarvitsevat 
talousosaamista yrityksen operatiivisessa ja 
strategisessa johtamisessa ja kehittämisessä. 

 » Kaikille talousasioista kiinnostuneille, jotka 
haluavat laajentaa osaamistaan laskentatoimeen.

Miksi controllerin asiantuntijaohjelma? 
 » Yrityksiltä vaaditaan nopean reagoinnin lisäksi  
proaktiivisuutta. Taloudellisen tiedon monipuolinen 
käyttö luo kilpailuetua.

 » Kun taloushallinto ja päättäjät puhuvat samaa 
kieltä, johto osaa pyytää tarvitsemaansa tietoa ja 
laskentatoimi tuottaa tarvittuja lukuja. Taloustie-
don tehokas hyödyntäminen säästää aikaa sekä 
turhaa työtä.

 » Taloushallinnon ammattilaisilta vaaditaan yhä  
enemmän osaamista. Lainsäädännön ja toiminta-
ympäristön muuttuessa tietojen päivitys on jatku-
vaa. Asiantuntija ohjelmassa otat haltuun kaikki 
laskentatoimen osa-alueet ja kehität asiantunti-
juuttasi.

Kokoa moduuleista sopiva kokonaisuus
Valitse koko ohjelma tai haluamasi moduulit

 » Yrityksen kirjanpito 6 op
 » Kirjanpidon erityiskysymykset ja  
verosuunnittelu 6 op

 » Kustannusjohtaminen yrityksessä 6 op
 » Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi 3 op
 » Konsernilaskennan ja IFRS:n avainasiat 6 op
 » Analytiikka kustannusjohtamisessa 3 op
 » Tilinpäätöksen analysointi 6 op
 » Strateginen taloussuunnittelu 6 op

RAHOITUS
» Rahoitussuunnittelu
» Rahoitusmarkkinat ja -instrumentit
» Kassanhallinta

TULOSLASKENTA
» Kirjanpidon systematiikka

» Kirjanpidon erityiskysymykset
» Konsernilaskenta ja IFRS

» Tilinpäätöksen  
suunnittelu ja laadinta

» Arvostus- ja 
 jaksotus säännökset
» Verosuunnittelu- 

kohteet ja -keinot
» Tilinpäätöksen  

tulkinta ja tunnusluvut

JOHDON  
LASKENTATOIMI
» Kustannuslaskenta

» Budjetointi
» Laskentatoimen  

 menetelmät  
päätöksen teon tukena 

» Toimintolaskenta
» Asiakas - 
    kannattavuus

CONTROLLERIN 
asiantuntija  ohjelma

36 – 42 op

Osa ohjelman moduuleista on mahdollista 
sisällyttää LUT EMBA -ohjelman henkilö-
kohtaisesti valittaviin opintoihin.

Soveltuu liiketaloudellisiksi sivuopinnoiksi, 
kun osallistuja suorittaa ohjelman opintoja 
vähintään 24 opintopistettä.

Lisätietoa: lut.fi/controller



Valitsin LUTin Controllerin asiantuntijaohjelman, koska halusin 
syventää ja laajentaa omaa osaamistani. Olin työskennellyt 
taloushallinnon tehtävissä jo useampia vuosia, mutta aiemmista 
opinnoistani oli jo aikaa. Opin kokonaisuudesta paljon ja olenkin 
tyytyväinen päätökseeni, että lähdin mukaan koko ohjelmaan!

Ohjelma oli todella hyvä ja kattava kokonaisuus, jossa moduulit 
tukivat hyvin toisiaan. Harjoitustöiden case-tehtävissä oli mahdol-
lisuus valita aiheet yrityksemme tarpeiden mukaan, joten näistä 
tehtävistä sain konkreettista hyötyä työhöni. Opettavinta olivatkin 
juuri harjoitustyöt, joissa sai peilata opittua käytännön tasolla. 

Osa moduulien kehittämistehtävistä tuntui todella aikaa vieviltä 
ja haastavilta, mutta lopulta ne olivatkin niitä, joista itse opin 
eniten. Opintojen edetessä sain paljon erilaisia ideoita ja kat-
sontakantoja siihen, mitä kehittämiskohteita ja tarpeita omassa 
työssäni voisi olla. Kehitystä voi tapahtua vain, jos asioita osaa 
ajatella uudelta kantilta.  

Opiskelussa oli parasta, kun lähiopetuspäivinä sai kuunnella sekä 
opettajien että toisten opiskelijoiden tuomaa kokemusta ja osaa-
mista. Kaikki osallistujat olivat innostavia, ja oli mukava tutustua 
eri aloilla ja eri työtehtävissä oleviin ihmisiin ja heidän näkökul-
miinsa. Voin suositella ohjelmaa kaikille, jotka haluavat kehittää 
taloushallinnon osaamistaan tai syventää vanhoja oppejaan! 

Aikaisempi maisterin tutkintoni metsäekonomiassa oli vahvasti 
kaupallinen, mutta laskentatoimen teoreettisen sisällön osalta 
suppeahko. Halusin laajentaa, syventää ja päivittää laskenta-
toi men osaamistani yliopistotasoisella koulutuksella töiden 
ohessa, ja Controllerin asiantuntijaohjelma oli tarpeisiini  
juuri sopiva ratkaisu. 

Ohjelma on rakennettu eri osa-alueista koostuvista moduu-
leista ja etenee loppua kohden loogisesti vaativampiin koko-
naisuuksiin. Opiskelu töiden ohessa oli ajan hallinnan kannalta 
välillä haastavaa ja opiskeluni painottuikin viikonloppuihin.  
Koin opiskelun kuitenkin hyvin antoisana, sillä se vahvisti 
ammattitaitoani ja toi paljon uusia ideoita. Pidin erityisesti siitä, 
että teoreettiset opinnot olivat sovellettavissa käytäntöön hen-
kilökohtaisten oppimistehtävien kautta. Opiskelu edisti myös 
työuraani, sillä etenin opintojen aikana vaativampiin Business 
Controllerin tehtäviin toisessa konserniyhtiössä.

Voin suositella Controllerin asiantuntijaohjelmaa ammattitai-
tonsa kehittämisestä kiinnostuneille laskentatoimen ammat-
tilaisille. Opin tielle ryhtyminen kannattaa! Itsekin innostuin ja 
jatkan opintojani LUTin laskentatoimen maisteriohjelmassa.

Sonja Etelälahti
Controller
MOVERE OY

Mikko Niemi
Controller,Controller, AURAMARINE OY
Business Controller, RAIHA HYDRAULICS OY

Harjoitustöistä sain heti 
konkreettista hyötyä työhöni

Opiskelu vahvisti  
ammattitaitoani

Controllerin  
asiantuntijaohjelman  
osallistujakommentteja:

Opetus tarjosi juuri sitä, mitä olin 
ohjelmalta odottanut ja siksi koin  
sen erittäin mielenkiintoiseksi.

Käytännön toteutus oli  
erittäin onnistunut.

Opin ymmärtämään, miksi tiettyjä 
asioita hoidetaan yrityksessämme 
tietyllä tavalla. Nyt pystyn myös 
helpommin tekemään parannus-
ehdotuksia toimintaan.

Sain paljon syventävää oppia jo  
mielestäni ihan hyvin tuntemiini  
osa-alueisiin sekä lisäksi uusia  
aiheita, jotka ovat hyödyllisiä  
työni kannalta.

Oli kiva kuulla erilaisia ajatuksia  
eri toimialojen ihmisiltä. Muiden  
kokemusten kuuleminen on  
erittäin hedelmällistä.

Tämä on suoraan verrannollinen  
ammatillisten ominaisuuksien  
kehittymiseen ja uusien ura-
mahdollisuuksien syntymiseen.
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Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin 
me LUT-yliopistossa etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden 
osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan 
kestävästi. Kansainvälisessä tiedeyhteisös sämme on 6 500 
jäsentä. Kampuksemme sijaitsevat Lappeenrannassa ja  
Lahdessa. 

LUT-täydennyskoulutus tarjoaa monipuolisia koulu tus-
palveluja yrityksille ja yksilöille: asiantuntijaohjel mia,  
moduuleja sekä yrityskohtaisesti räätälöityjä koulu tuksia. 
Ytimenä on yliopiston oma osaaminen ja tutkimus,  
tekniikkaa ja taloutta yhdistäen yli 30 vuoden  
kokemuksella.

AJANKOHTA
Ohjelma käynnistyy 31.3.2022. Haku ohjelmaan 17.3.2022 asti.  
Yksittäisiin moduuleihin voi ilmoittautua ohjelman aikana.  
Ohjelma toteutetaan joka toinen vuosi. 

SIJAINTI
Lähiopiskelupäiviä on yhteensä 16 – 20 kpl, jotka järjestetään  
1 – 2 päivän jaksoissa Lahdessa. Noin 9 etätapaamiskertaa.  
Lisäksi jokaisessa moduulissa on runsaasti etäopiskelua.

HINTA JA LAAJUUS
Ohjelman hinta ilman valinnaista moduulia 6 500 € + alv 24 %.
Ohjelman hinta sisältäen kaikki moduulit 7 200 € + alv 24 %.
Yksittäisen moduulin hinta 950 – 1 650 € + alv 24 %.
Ohjelman akateeminen laajuus 36 – 42 opintopistettä.

ASIANTUNTIJOINA
TkT Antero Tervonen
KTT Timo Leivo
TkT Tiina Sinkkonen
KTM Nina Sorsa
DI Leena Tynninen

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET
lut.fi/controller

Nina Kykkänen
koulutuspäällikkö 
nina.kykkanen@lut.fi 
puh. 040 766 7987

MILLOIN JA MISSÄ?

Antero Tervonen
TkT
OHJELMAN AKATEEMINEN JOHTAJA

ORGANISAATION eri toimintoja yhdistää ylimmän johdon 
käyttämä ”rahan kieli”. Myynnin, tuotannon, hankintatoimen, 
johtamisen ja kehitystoiminnan vaikutukset näkyvät niin 
kirjanpidon tuottamassa tilinpäätöksessä kuin erilaisissa 
kustannuslaskelmissa. 

Menestyminen yhä kovenevassa kilpailussa vaatii ymmärrystä 
tuotteista tai palveluista aiheutuvien kustannusten vaikutuk-
sista tuote-, asiakas- ja yritystasolla. Organisaation rajallisten 
taloudellisten resurssien takia tulee erilaisia hankkeita pystyä 
arvioimaan ja perustelemaan kannattavuuslaskelmilla pää-
töksentekoprosessissa.

Organisaatioihin rekrytoidaan henkilöstöä, jonka koulutus-
taustat ovat hyvin erilaisia. Kun nämä kyvykkäät yksilöt  
etenevät työurallaan, he joutuvat ymmärtämään myös  
talouden lainalaisuuksia. 

Tilinpäätöksen ja sen muodostumisen sisäistäminen auttaa 
ymmärtämään jokapäiväisten reaalimaailman tapahtumien 
vaikutuksia organisaation kannattavuuteen ja taloudelliseen  
asemaan. Tämä ymmärrys auttaa myös vähentämään  
poikkeustilanteiden negatiivisia vaikutuksia organisaation 
toiminnalle.

Koulutuksessa hyödynnetään osallistujien erilaisia  
kokemustaustoja ja heidän organisaatioidensa käytäntöjä. 
Erilaisuutta hyödyntäen kukin voi löytää ideoita ja toiminta-
malleja oman organisaationsa kehittämiseen. LUT-yliopiston 
vahva osaaminen takaa osallistujille kattavan yliopisto-
tasoisen kokonaisuuden. 

Talouden ymmärrystä 
vaaditaan laajalti


